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Rumo ao Centenário: Itabirito comemora aniversário
de 95 anos relembrando a história da cidade

Atrações imperdíveis durante todo o mês de setembro serão realizadas para celebrar o aniversário da cidade
O dia 7 de setembro é lembrado por sua importância histórica
em todo o país. Em Itabirito, é
ainda mais especial: aqui se comemora, neste ano, o aniversário de
emancipação política de 95 anos
da cidade. Com o tema “Rumo ao
Centenário”, Itabirito ressalta tudo
o que tem de melhor em diversas
áreas, como obras, saúde, educação e cultura, deixando o seu legado ao escrever mais uma página na
história da cidade até completar a
emblemática idade.
Programação
O aniversário, que será comemorado durante todo o mês de
setembro, reserva atrações imperdíveis, como o tradicional Desfile
Cívico, no feriado, além de novidades. Uma delas é o Samba da
Independência, ritmo que irá celebrar a data comemorativa, no dia 8

de setembro, na Praça dos Inconfidentes. A partir das 18h, várias
bandas vão incrementar a festa,
como JC Samba, Tindolelê, Sakasamba, DJ Marcelo Rosado e a
grande atração, Fundo de Quintal,
prometem tornar a noite especial!
Outros eventos irão agitar o
mês de setembro, como o Aniversário da Casa de Cultura (2 e 6),
Congresso do Esporte (10 a 13),
Festival de Turismo (20 a 30),
Mostra Telê Santana (21 a 30) e o
Festival de Teatro (22 a 30). A programação completa pode ser acessada no site da Prefeitura: www.
itabirito.mg.gov.br
Além disso, as escolas se preparam em um momento patriótico
durante as horas cívicas, que ensinam aos alunos a importância dos
símbolos que representam a pátria
e contam um pouco mais sobre a
história de Itabirito e do Brasil.
Pedro Ferreira

Íris Zanetti

Crianças assistem jogo no
Independência levadas
PÁG.
pelo prefeito Duarte

U

Núcleo de Apoio a Bandas e Orquestras
valoriza atividades de Bandas e Corporações
Musicais de Minas Gerais, e apresenta
mostra final este fim de semana
em Ouro Preto

PÁG. 7

15

ma nobre ação de uma jovem
ouro-pretana conseguiu angariar fraldas descartáveis para os
idosos do Lar São Vicente de Paula, em Ouro Preto. A ação solidária
em forma de presente aconteceu
durante a comemoração de 15 anos
da Eduarda Dutra, no OPTC, dia
25 de agosto. No lugar do presente,
a jovem pediu que os convidados
levassem as fraldas. Eduarda, filha
de Eduardo e Célia, é presidente
do Interact Clube e membro do
grupo Escoteiros de Ouro Preto. A
motivada jovem agradece parentes
e amigos pela presença e apoio
ao projeto, que ajudou a arrecadar
muitas fraldas, que serão doadas ao
Lar São Vicente de Paula. Que esse
gesto de solidariedade possa contagiar mais pessoas a promoverem
doações!

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

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO
Venda de móveis em madeira de demolição,
janelas e esquadrias em madeira,
acabamentos em madeira.
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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:
LUCAS JÚNIO DA SILVA GUALBERTO EVARISTO, brasileiro, solteiro, repositor, natural de Ouro Preto-MG, onde reside, nascido a 11/12/95,
filho de Claudinei Evaristo e Elizabeth
da Silva Gualberto e SILVANA APARECIDA DA COSTA SILVA, brasileira, solteira, doméstica, natural de Mariana-MG, nascida a 26/02/87, residente
Distrito Passagem-Mº Mariana-MG, filha de Geraldo Magela da Silva e Maria
Alexandra da Costa da Silva;
DANIEL HERMES DE CÁSSIA,
brasileiro, solteiro, técnico mineração,
natural de Ouro Preto-MG, nascido a
20/05/87, filho de João Rita de Cássia
e Clara Hermes de Cássia e TATIANE

CRISTINA PAIVA, brasileira, solteira,
técnica segurança trabalho, natural de
Ouro Preto-MG, nascida a 22/06/89, filha de Agnaldo Valeriano Paiva e Maria
Imaculada da Silva Paiva; Ambos residentes neste subdistrito;
JOSÉ MARIA RODRIGUES COELHO, brasileiro, solteiro, garçon, natural de Senhora dos Remédios-MG, nascido a 30/06/67, filho de José Geraldo de
Matos Coelho e Itaci Rodrigues Coelho
e ANDREIA CARNEIRO ROCHA,
brasileira, divorciada, cabeleireira, natural de Januária-MG, nascida a 12/02/84,
filha de Tereza Carneiro Rocha; 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, 29 de agosto de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

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

Madeireira

TAQUARAL
Material de
Construção

Artigos
artesanais
Peixes
Ferramentas
Medicamentos
veterinários

Madeira de escoramento
de eucalipto, portas,
janelas, assoalho,
porteira, mourão
tratado de eucalipto

Av. Pedro Aleixo,1021
Cachoeira do Campo - 3553.1883

Av. F. Duílio Passos, 1402
Águas Férreas - OURO PRETO

Montaria e
Selaria
Produtos
de Pet Shop
Rações

3551-3744

(31)

3553-2698
3553-2699
(31) 98449-5823

emp.lacerda@yahoo.com.br

(31)

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

(31)

Dra. Maria Aparecida Murta Miranda
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV-MG 16.310

(31)

3553-1241

(31)

3553-1711

R. Seis, nº390 - Bairro Vila Alegre
Cachoeira do Campo
www.rangelmg.com.br/rangel.marmores@yahoo.com.br

Consultas,
Vacinas
e Exames
Laboratoriais

Tratando seu melhor amigo com
o carinho que ele merece
(31) 98651-1421

Mário:
99666-5997
Elias:
98606-9297

murta.miranda@yahoo.com.br

R. João Bastos Filho, 464 - 3553.1421

este domingo (2) às 9h30, acontece a "DesN
cida de Carrinhos de Rolimã" no distrito
de Glaura, em Ouro Preto. A competição conta

Pça. Mons. Castilho Barbosa, 7
OURO PRETO - (31)3551-1146

Brinquedos nacionais e importados, material
escolar, enfeites, perfumaria e uma infinidade
de opções para presentear
Não perca
tempo, compre
tudo em
um só lugar.

89,3 FM

O Bazar Faria é associado
a Rede Brasil Escolar e
garante os melhores preços
e variedades da região

somente com carrinhos construídos pelos participantes. As equipes são formadas por um
homem e uma mulher nas faixas etárias infantil,
juvenil e adulto. A arrancada será de quatro
carrinhos no estilo da Formula-1: pilotos ao lado
dos carros, para serem fotografados. Para a
premiação será considerado o grau de sofisticação; criatividade no projeto do carrinho; melhor
descida e equipe mais animada. As equipes
campeãs receberão troféu, diploma de participação, uma foto no jornal O LIBERAL e um
lanche no Café de Glaura, a ser inaugurado
brevemente. A descida será na estrada asfaltada de acesso entre Alto do Beleza, Cachoeira
do Campo e Glaura. Participe!

Ouro Preto

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

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

JEQUERI Material de
Construção e Acabamentos

Sempre com uma
programação
especial para você!

Trabalhamos com a linha completa de padrão Cemig
*Aquecedor Solar *Tintas *Pisos

R. Pref. Washington Dias, 180 (ao lado do
Campo da Barra)
OURO PRETO
(31) 3551.2155

-

PROMOÇÕES DA SEMANA:
Chuveiro , Duchas Fame e Luminárias 20% à vista
Argamassa Urso Polar com preços especiais.

98,7Mhz

Financiamentos:
Banco do Brasil - CEF
Convênios: Assufop,
à vista no dinheiro
Assetfop, Coopa,
ou cartão de débito
Visa e Mastercard

@evobikeshop
@evobikeshop
(31) 98433.0988 (31) 3553-2074
R. Santo Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo

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!

Todos os
pacotes em
PROMOÇÃO.
Consulte nossos
preços!

Materiais elétrico, hidráulicos, ferragens,
micro-câmeras, alarmes contra roubo, cerca
elétrica, interfones com vídeo, portão
eletrônico, bloqueador telefônico, telefonia em
geral, parabólicas, antenas coletivas.

OURO PRETO: 3552-5357 3551-3843
R. Padre Rolim,1181 C - São Cristóvão
R. Conselheiro Quintiliano, 986 - Alto da Cruz

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XIII

Conforme ficou demonstrado, de 1965 a 2066, 41 anos,
praticamente todo o período do dito “regime militar” (provocado
pelos próprios políticos carreiristas) e parte do período após a
chamada “redemocratização”, o eleitorado brasileiro, incluído este velho escriba, teve nas mãos o poder de anular eleições. Continua a tê-lo, pois o Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15/07/1965)
continua inalterado e seu Art. 224 diz -- “Se a nulidade atingir a
mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais,
do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas
eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo
de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias”.
Entretanto, um golpe tirou esse poder, mediante interpretação fajuta encomendada ao TSE (só Deus sabe como!) por políticos, que se sentiam ameaçados. Algumas eleições municipais
chegaram a ser anuladas, em decorrência da maioria de votos
nulos, contados na apuração; isso não podia continuar acontecendo.
Durante 41 anos, diante daquela situação de não encontrar
nenhum candidato do seu agrado, no “prato feito” apresentado
pelos partidos, o eleitor brasileiro teve o poder de provocar nova
eleição, no prazo de vinte a quarenta dias após aquela. O próprio
TSE confirmava a validade do voto nulo no www.tse.gov.br (link
FAQ, alto da página) pelo menos, até final de maio 2006: -- (pergunta) "Se 50% dos votos forem brancos ou nulos, faz-se nova
eleição?" (resposta) "O Código Eleitoral prevê que se mais da
metade dos votos for de votos nulos, será convocada nova eleição... --(segue-se a íntegra do Art. 224). A resposta é concluída
assim: -- “Os votos em branco, de forma diversa, não anulam o
pleito, pois não são considerados como nulos para efeito do art.
224 do Código Eleitoral (Acórdão nº. 7.543, de 03/05/1983)". -Atualmente, o site do TSE aboliu o FAQ, não mais apresentando
a seção “Perguntas e Respostas”.
Na maioria das vezes, o eleitor não exerceu esse poder por
ignorar a Lei ou impedido pelo preconceito, nele incutido, contra
o ato de anular o voto. O sistema sempre bateu na tecla de que
anular o voto seria uma ação impatriótica, um gesto de alienado
político, um comportamento inadequado e contrário aos direitos
de cidadania. Interessante que, contra o voto branco, nunca houve essa preocupação de dissuadir o eleitor de sua prática, ou
condená-lo por isso. A prova está na tecla com a qual tal tipo
de voto é contemplado na urna eletrônica; e é ele, o voto branco, que merece o rótulo “alienado”, pois ele significa que para o
eleitor qualquer resultado serve; ele não se importa que vença o
candidato “A” ou o “B”. Ao contrário, o voto nulo feito conscientemente, é a vontade do eleitor que não aprova qualquer dos candidatos ou não concorda com o sistema; é direito seu e está de
acordo com os princípios democráticos. Além da confirmação
no FAQ do TSE, observação interessante é o fato de os políticos
não terem questionado, nos 41 anos precedentes, o que lhes
contrariava os interesses, embora eles próprios tivessem elaborado o Código Eleitoral. Não questionaram porque somente nas
eleições municipais mais recentes tinham ocorrido anulações.
Para reverter aquela situação de risco, entraram com recurso
no TSE. Foi então que se decidiu: -- “Esse questionamento, relacionado à interpretação do art. 224 do Código Eleitoral, terá respostas distintas, conforme a ocorrência das seguintes situações:
a) Votos anulados pela Justiça Eleitoral Se a nulidade atingir
mais da metade dos votos, faz-se nova eleição somente quando
a anulação é realizada pela Justiça Eleitoral, nos seguintes casos: falsidade; fraude; coação; interferência do poder econômico
e desvio ou abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto; emprego de processo de propaganda ou captação
de sufrágios vedado por lei. A nova eleição deve ser convocada
dentro do prazo de 20 a 40 dias. b) Votos anulados pelo eleitor,
por vontade própria ou por erro: Não se faz nova eleição. -- Essa interpretação marota substitui, no FAQ do site www.tse.gov.
br (àquela época), a resposta à pergunta:-- "Se 50% dos votos
forem brancos ou nulos, faz-se nova eleição?" —
Assim o eleitorado brasileiro foi enganado!
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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CARTA AOS TEMPOS

Pe. Miguel Ângelo Fiorillo

Breve história de Itabirito
Da condição de Arraial de
Nossa Senhora da Boa Viagem
do Rio de Janeiro de Itaubyra do
Campo, fundado em 03/04/1709,
foi elevado à condição de Distrito
e Vila Colonial em 1752, se constituindo no principal Distrito de
Ouro Preto, devido a sua população e seus trabalhos desenvolvidos
por seus filhos, com a diminuição
do nome do Arraial, agora Vila de
Itabira do Campo.
Aquela promissora Vila e
Distrito era administrada por um
Conselho Distrital, com autonomia
muito limitada, e seus membros
eram escolhidos pelo Presidente da
Câmara de Ouro Preto. A atividade
quase que única deste Conselho era
arrecadar os tributos e transferi-los
para Ouro Preto, e da sede não recebia nenhuma retribuição; e isto durou de 1752 a 1923. Neste período
nada, nada, nada aqui foi investido
pelos mandatários Ouropretanos.
Como se registra na história os
habitantes de Itabira do Campo revoltados, naturalmente, com aquela
opressora situação, não tinha outra
aspiração a não ser de emancipar-se, ter vida própria e progredir.
Para realizar esta trilogia, apesar da
população da antiga localidade ser
consciente faltava-lhe uma liderança para enfrentar os Mandatários
Ouropretanos.
Com esta consciência amadurecida eis que no seio da sociedade
Distrital formou-se uma competente liderança oriunda da cidade de
Machado, Sul de Minas, o Coronel
José Teodoro Alves Júnior, que foi
Gerente da Companhia Industrial Itabira do Campo, a saudosa
Fábrica Velha. Este competente
profissional foi alçado à condição
líder do vitorioso Movimento Pró
Emancipação, e contou com a decisiva participação de outras lideranças locais, entre as quais o Sr.
Olímpio Augusto da Silva. A luta
foi hercúlea, pois os mandatários
Ouropretanos não concordavam
definitivamente com a perda de
um de seus maiores e mais rentáveis Distritos. Há pessoas que
são determinadas e obstinadas por
uma causa, e entre estas pessoas
os Itabiritenses não podem jamais
esquecer a ação, do ainda injustiçado, Coronel José Teodoro Alves
Júnior, que em 07/09/1923, conseguiu sair vitorioso e transformar a
Vila de Itabira do Campo em Município, com o topônimo de Itabirito, topônimo este que decomposto
(Itabirito) significa Pedra que risca
vermelho. A instalação do novo
Município deu-se em 01/06/1924,
com grandes festividades.
Pesou sobre os ombros do Coronel José Teodoro Alves Júnior
toda responsabilidade da organização do novo Município: dar a ele
novas leis e regulamentos e consequentemente a chefia administrativa na qualidade de Presidente da
Câmara, que à época, equivalia ao
cargo de Prefeito Municipal. Também com aval do Diretório Político Local, tendo adquirido o imóvel localizado à Rua Dom Pedro
II, hoje Rua Henrique Michel, pertencente a José Gomes de Pádua e
sua mulher D. Maria Rosa de Pádua, doou este imóvel ao Estado
de Minas Gerais para ali abrigar a

Prédio onde funcionou a 1ª Câmara de Itabirito

Câmara Municipal e Cadeia, mantendo-me fiel ao registro. Também
se instalou a Coletoria. No entanto
sua luta maior foi travada contra os
munícipes que aspiravam a emancipação, mas no entanto relutavam em aceitar as exigências das
novas posturas municipais, que
não permitiam mais a criação de
porcos no meio das ruas, construção de casas fora do alinhamento
e sem instalações sanitárias, e que
exigiam também pagamento de
maiores tributos. Também em sua
administração instalou o Termo do

Judiciário, elevando o Município à
condição de Comarca.
Este homem, a quem Itabirito
tanto deve ficou a frente da Municipalidade até o ano de 1930, ocasião
esta que por força da Revolução
de 03 de outubro daquele ano, foi
obrigado a deixar o poder e fugir na
calada da noite do Município que
tanto amou e a que se dedicou.
Que na passagem de aniversário político administrativo de Itabirito possa este grande Município
ocupar o lugar que lhe é destinado.
Parabéns!

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Felipe
Comarela
Milanez

DIREITO DO
CONSUMIDOR

Precisamos falar sobre os
direitos dos consumidores

A partir deste mês de agosto passaremos a contar com uma
coluna mensal destinada a apresentar orientações sobre os mais
diversos temas afetos aos direitos dos consumidores. Nosso objetivo é, mediante a utilização de uma linguagem acessível, apresentar conteúdos que permitam aos nossos leitores o acesso a
informações sobre seus direitos.
Mas por que é importante conhecermos os direitos dos
consumidores?
Todos nós somos consumidores! Seja ao comprarmos algum
produto ou contratar alguns serviço, seja por utilizarmos estes
mesmos produtos e serviços ainda que não os tenhamos contratados, bem como quando submetidos às mais diversas abordagens destinadas a realizar a publicidade e divulgação de produtos
e serviços. Por exemplo, somos protegidos como consumidores
ao ouvirmos uma publicidade na rádio, ao sermos abordados na
rua por alguma ação de divulgação de produtos ou serviços, ao
nos relacionarmos com planos de saúde, bancos, operadoras de
telefonia e prestadores de serviço de internet, ao utilizarmos o taxi
(incluindo o taxi lotação) ou ônibus, ao comprarmos pela internet e
até mesmo quando ganhamos um presente, dentre tantas outras
situações que serão abordadas pela nossa coluna.
A proteção do consumidor é um dever do Estado, que mediante a produção de leis, a atuação de fiscalização, as ações de
regulação dos setores da economia, bem como a atividade de
proteção dos interesses coletivos e difusos realizada pelo Ministério Público, dentre outras tem o dever de promover a proteção
contra os abusos praticados no mercado de consumo.
Fundamental para essa proteção, os direitos dos consumidores ainda são pouco conhecidos pela população em geral,
consequência da falta de uma política pública de educação dos
consumidores sobre os seus direitos. Cabe, portanto, ao Governo
Federal, Governo Estadual e Governo Municipal adotarem mecanismo de proteção do consumidor, de modo a não apenas coibir
as eventuais ações e omissões praticadas pelos fornecedores de
bens e serviços, como também legislar sobre a sua proteção e,
em especial, instruí-los sobre seus direitos.
Ainda que toda essa estrutura de proteção seja efetivada, o
que ainda está longe de acontecer, é fundamental que o consumidor tenha um comportamento crítico dentro do mercado de consumo, principalmente quando submetido às práticas que violam
seus direitos. Contudo, para exercemos nossos direitos é fundamental conhecê-los.
Cumprindo uma atribuição da Universidade pública, o Centro
de Direito do Consumidor é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto vinculado ao Departamento de Direito,
que atua a mais de 5 anos na produção de conteúdos informativos e educativos sobre direitos dos consumidores e na divulgação
destes em rádios e redes sociais. Ao longo desse período formam
diversos os programas e pílulas divulgadas nas rádios de Ouro
Preto, bem como publicações no facebook (www.facebook.com/
consumidorufop) e Instaram (@consumidorufop) do projeto. Faltava-nos, porém, a divulgação em jornal impresso.
Essa lacuna foi preenchida com a parceria realizada com o jornal “O Liberal”, a quem agradecemos a confiança e a oportunidade
de começarmos uma relação que, esperamos, seja duradoura e
que possa contribuir para a orientação, instrução e educação dos
nossos leitores sobre os seus direitos enquanto consumidores.
Como forma de estabelecermos um diálogo constantes com
nosso leitores, colocamos à disposição o e-mail projetoconsumidorufop@gmail.com, para que possamos receber eventuais sugestões de temas para serem abordados nas próximas colunas.
*Prof. Felipe Comarela Milanez é membro do Centro de
Direito do Consumidor do Departamento de Direito da UFOP
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Sábado tem Dia D no Morro São João
A Prefeitura Itinerante está
finalizando os trabalhos em mais
um bairro de Ouro Preto! E, como sempre, para entregar as melhorias à comunidade, a administração realizará o Dia D. Serão
diversos serviços municipais
mais próximos dos moradores.
O Dia D no Morro São João
acontece neste sábado, dia 1º de
setembro, das 9h às 13h, na rua
Vinte e Quatro de Junho (em
frente ao bar do Baú). Entre os
atendimentos disponibilizados,
está o caminhão da Saúde, para aferição de pressão, glicose,
orientações e agendamentos de
consultas. Além disso, estarão
presentes também a Assistência
Jurídica, o Procon, a Assistência
Social (com orientações sobre
programas sociais), a Secretaria
de Meio Ambiente (explicando
sobre a coleta seletiva), a Defesa
Civil (falando sobre os sinais característicos de risco geológicos
- desbarrancamento e causados
pelas chuvas em imóveis e terrenos - edificações em áreas de
risco, interdições e aluguéis sociais e a ocupação de imóveis interditados), dentre vários outros
serviços.
Não perca essa oportunidade! Você, morador do Morro São
João, participe do Dia D da Prefeitura Itinerante.
Ouvindo a população
Na última segunda-feira, dia
27 de agosto, o prefeito Júlio Pimenta, o vice-prefeito Tico Miranda e secretários municipais se
reuniram com os moradores do
Morro São João para conversar
acerca do andamento das obras
no bairro e também ouvir sobre
outras demandas ainda não atendidas pela Prefeitura. O encontro
aconteceu na Capela São João
e, mesmo com o frio, a comunidade teve grande participação.
Um dos principais assuntos foi a
contenção das águas pluviais e
o asfaltamento de algumas ruas.
Essa proximidade de diálogo é
uma das principais funções da
Prefeitura Itinerante.

Sine Ouro Preto realiza mais de 2.700
atendimentos em Antônio Pereira
De acordo com dados do Sistema Nacional de Trabalho e Emprego (Sine) de Ouro Preto, mais
de 500 moradores do distrito de
Antônio Pereira já foram encaminhados para entrevistas de empregos nas mais diversas áreas. No
total, foram realizados 2.726 atendimentos no distrito e 11.873 em
toda o município.
Um dos serviços prestados pelo Sine é a intermediação de mão
de obra, em que é feito um cruzamento entre os dados do trabalhador com as vagas disponíveis nos
postos de atendimento. A vantagem dessa ferramenta é que o trabalhador tem acesso às vagas de
acordo com o seu perfil, reduzindo
os custos e o tempo de espera por
um emprego.
O vereador Vander Leitoa, morador de Antônio Pereira, ressalta a
importância do atendimento do SINE no distrito. “Pela condição financeira para o deslocamento até a

sede, muitas pessoas optavam em
realizar os cadastros para vagas de
emprego na cidade de Mariana”,
explica. Ele destaca que essa proximidade trouxe, ainda, melhoria
de acesso às vagas,deixando a comunidade mais inteirada das oportunidades de emprego na região.
A diretora do Sine Ouro Preto,
Terezinha de Cássia Meira Santos,
destaca que não há custos para as
empresas que têm interesse em
divulgar suas vagas. "O Sine de
Ouro Preto é a casa do trabalhador. Aqui, o empresário encontra o
perfil adequado à sua vaga e ainda
tem disponível uma sala para entrevista e seleção. Na Sede, a localização é privilegiada, pois fica
no prédio da rodoviária com total
acessibilidade", comenta.
As empresas interessadas em
divulgar suas vagas devem encaminhar um e-mail para sine.ouropreto@social.mg.gov.br ou entrar
em contato pelo telefone (31)
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3559-3321.
O Sine busca facilitar a inserção ou reinserção da população
no mercado de trabalho. Para se
candidatar a uma dessas vagas,
é necessário comparecer a uma
das unidades do órgão municipal,
portando a Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS), cédula de identidade (RG), Cadastro de
Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. O atendimento ao
público em geral é de segunda à
sexta-feira, das 08h às 17h, no prédio da rodoviária (Rua Padre Rolim, 16, Ouro Preto). Vale ressaltar
que o serviço é gratuito.
Confira as vagas disponíveis
no Sine nesta terça-feira (28):
Cozinheiro – 2
Oficial de serviços gerais – 1
Técnico em Aut. Industrial – 1
Mecânico eletricista de automóveis e máquinas – 2
Consultor de vendas – 1 (vaga
exclusiva para deficiente)

Ane Souz

Ane Souz

Precarização dos
serviços públicos é
discutida em Ouro Preto

A crise financeira em Ouro Preto tem afetado a qualidade na prestação
de diversos serviços na cidade. Frequentemente os vereadores, durante as
reuniões, relatam a precariedade do serviço público no Município. Falta de
insumos e até mesmo medicamentos são denunciados pelos edis. Na terça-feira (28) representantes do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro Preto (Sindsfop) usaram a Tribuna Livre da Câmara
de Ouro Preto para falar da precarização do setor.
O presidente do Sindsfop, Mauro Luiz Fonseca, e o secretário-adjunto,
Gustavo Freitas, apresentaram diversas demandas dos servidores públicos
municipais. “Nós viemos aqui para mostrar a real situação que o servidor de
Ouro Preto vive hoje, sem condições mínimas de trabalho. Há uma precarização dos serviços públicos. Faltam muitos insumos, estrutura física, equipamentos, o que dificulta o servidor no momento de executar suas funções e
desenvolver um trabalho de qualidade”, explicou Mauro.
O Sindicato e servidores contam agora com o apoio dos vereadores, que
se comprometeram a intermediar o diálogo entre o Sindsfop e o Executivo. “A
crise é real, mas não podemos jogar todo o peso da crise nas costas do servidor
público municipal. Solicitei que fosse marcada uma reunião com a comissão
especial de vereadores, junto à Secretaria de Governo e à diretoria do Sindsfop.
Assim, esperamos sair dessa reunião com encaminhamentos e resoluções”,
ressaltou o vereador Geraldo Mendes (PCdoB) apoiado pelo vereador Juliano
Ferreira (MDB). “Sou totalmente a favor dos movimentos sindicais. O Mauro
trouxe informações importantes para essa Casa. Nós ouvimos o sindicato e
agora temos que ouvir os representantes e os responsáveis do Executivo, para
que possamos buscar soluções para a situação, de modo que nem o município
e nem os servidores públicos saiam prejudicados”.
Para a vereadora Regina Braga (PSDB) “o servidor tem que ser respeitado acima de tudo, ser ouvido e valorizado e é isso que a Câmara, nessa reunião irá levar para o Executivo e esperamos um retorno positivo”, explicou.
A comissão especial, composta pelos vereadores Geraldo Mendes; Juliano Ferreira (MDB); Marquinho do Esporte (SD); Regina Braga (PSDB)
e Vander Leitoa (PV) se reunirá com a diretoria do Sindsfop e o Executivo
quarta-feira (5), às 9h, na Prefeitura de Ouro Preto.

*Aline Joice
P. Gonçalves
Nicolato

VIDA DE
CRIANÇA

A importância do
aleitamento materno

O mês de agosto é tradicionalmente dedicado ao estímulo
ao aleitamento materno, com a promoção de eventos, palestras,
discussões sobre a amamentação, sua importância e principais
dificuldades. Amamentar não é fácil! A mãe e o bebê necessitam
de tempo para se conhecerem, de tranqüilidade para entrarem em
sintonia e do apoio familiar. Pela importância do tema, gostaria de
tratar de alguns erros comuns relacionados à amamentação, na
prática diária mas fáceis de serem resolvidos.
1º erro: Colocar o neném para mamar com as mamas muito
ingurgitadas! A mama ingurgitada é aquela mama cheia, às vezes
empedrada. Quando a mama está muito cheia, a aréola, aquela
parte escura da mama, fica arredondada, dificultando a pega para
a criança. Isso pode levar à pega inadequada, em que o bebê
pega somente o mamilo (o bico do seio), podendo causar fissuras,
dor e baixo ganho de peso. Então, o ideal é esvaziar um pouco as
mamas antes de todas as mamadas, de forma que o bebê abocanhe toda a aréola, e seja uma mamada indolor e efetiva.
2º erro: Deixar o bebê sugar por muito tempo, mais de 40 minutos em cada mamada. O bebê consegue ingerir leite suficiente
para encher o estômago nos primeiros 15 a 20 minutos! Quando
ele fica mais de 30 minutos no peito, gasta muita energia na sucção constante, sem ter um ganho maior em relação à mamada
em si. Além disso, aumenta o risco de fissuras na mama, pela
sucção frequente. O ideal é deixar a criança mamar de 15 a 30
minutos em cada mamada, que já é suficiente, não permitindo que
ela durma no peito.
3º erro: Amamentar "de hora em hora"! Muitas mães me dizem que o bebê parece ficar sempre com fome, pois toda hora
fica sugando as mãos, ou a roupinha, mesmo depois de terem
mamado! Daí, colocam o bebê toda hora no peito, sendo que elas
mesmo não conseguem um período para descansar. A verdade é
que o bebê tem um reflexo de sucção, em que ele está preparado
para sugar qualquer coisa que colocarem em sua boca. E isso não
quer dizer fome! Por isso, uma criança que está mamando bem,
deveria conseguir ficar de uma hora e meia a 3 horas sem mamar.
Não há necessidade de dar o peito todas as vezes que o neném
procurar. Às vezes os dedinhos ou um bico resolvem o problema.
4º erro: Colocar o bebê para mamar cada hora de um lado! O
leite materno tem duas fases: uma fase inicial, em que é mais líquido e branquinho, chamado leite anterior, e uma fase final, chamado leite posterior, em que é mais grosso e amarelado. Isso porque
o conteúdo de nutrientes é diferente! O leite anterior é mais rico
em água e açúcar, de forma que hidrata a criança e a estimula a
continuar sugando (pelo açúcar do leite). Já o leite posterior é mais
rico em gordura, e responsável pela saciedade e ganho de peso
do bebê. Então, para um adequado ganho de peso, o bebê deve
mamar tanto o leite anterior quanto o posterior. Quando estiver
amamentando do lado direito, por exemplo, e o bebê não secar a
mama, na próxima mamada (daí a 2 a 3 horas aproximadamente) oferecer novamente o lado direito, até esvaziar. Após esvaziamento, trocar de lado! Assim, o bebê vai ganhar mais peso e ficar
mais tempo sem mamar!
5º erro: O meu leite é fraco, pois o bebê está chorando de
fome! Um mito é dizer que o leite materno é fraco! Não existe leite
fraco, toda mãe produz leite com os nutrientes adequados. Esse
erro pode levar à introdução de leite artificial precocemente, levando a outros problemas como alergia, diarreia, risco de infecção e
obesidade. A criança não conversa, ela chora, então temos que
entender o choro como comunicação. Caso tenha dúvida se o bebê está chorando de fome, o pediatra deve ser consultado o mais
rápido possível, para esclarecer o problema.
*Dra. Aline Joice Nicolato é pediatra, professora de medicina
na Universidade Federal de Ouro Preto e atende a comunidade
na Clínica São Pio. Contato: contato@clinicasaopio.com.br
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Câmara realiza atividades
na Apae de Ouro Preto
A Câmara Municipal de Ouro Preto, por meio do Centro de
Atendimento ao Cidadão (CAC),
participou, na segunda-feira (27),
das comemorações da Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, junto
à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) de Ouro Preto. O objetivo da iniciativa
foi promover debates e reflexões
acerca da inclusão da pessoa com
deficiência.
Foram realizados diversos
serviços organizados pelo CAC,
como confecção de carteira de
identidade e CPF, exames optométricos, cortes de cabelo, orientação
sobre a saúde bucal, verificação
de tipagem sanguínea e aferição
de pressão arterial. Também participaram a Associação Comunitária de Deficientes de Ouro Preto
(Acodop), o Programa de Atenção ao Idoso (PAI), o Complexo
Municipal da Juventude, Centro
Desportivo (Cedufop) e o Centro
Acadêmico do curso de Farmácia
da Universidade Federal de Ouro
Preto (Ufop).
“Estamos aqui com o centro
acadêmico de farmácia participando deste evento fazendo aferição de pressão e verificação da
tipagem sanguínea dos pacientes.
É muito importante e gratificante,
pois é um retorno que, nós da universidade, damos para a população de Ouro Preto”, certifica Talita
Natália do Carmo, estudante do
curso de farmácia da Ufop.
“Nós, por meio do Centro de
Atendimento ao Cidadão, recebemos um pedido para parceria com
a Apae na semana de comemora-

Lettícia Lage

ção da pessoa com deficiência e
trouxemos as atividades que realizamos no CAC. São vários parceiros que, junto ao CAC, trouxeram
atividades recreativas, por meio do
curso de Educação Física e Artes
Cênicas da Ufop, atendimento médico com a Escola de Farmácia da
universidade, entre outros. O objetivo é colaborar com o processo de
inclusão social desses alunos, que
participam das atividades da Apae
diariamente”, afirmou o coordenador do setor, Gabriel Neme.
Segundo a professora de informática da Apae, Simone Aparecida Araújo, “o tema norteador da
Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla
deste ano é a família. A participação da Câmara foi muito interessante, pois possibilitou o apoio às
famílias, que muitas precisam desses serviços e têm dificuldade de
ter acesso”.
Isabella Fagundes, estudante
de farmácia, explicou que “a nossa
participação no projeto é trazen-

do um pouco de alegria para os
alunos da Apae. Viemos vestidas
de palhaço e trouxemos balões,
brincadeiras, músicas, para tentar
descontrair e alegrar o ambiente”.
Já a aluna do curso de direito da
Ufop, Isadora Tássia, afirmou que
elas trouxeram “alegria para eles,
mas o que recebemos em troca
foi muito maior. É uma realização
pessoal, não existe dinheiro no
mundo que pague essa sensação
de gratidão”.
Foram realizados 44 exames
optométricos, 18 cortes de cabelo, 4 atendimentos no Programa
de Atendimento ao Idoso (PAI), 4
atendimentos na Associação Comunitária de Deficientes de Ouro
Preto (Acodop), a confecção de
2 CPFs e 13 carteiras de identidades, 84 aferições de pressão e 60 de
glicemia, 38 atendimentos sobre a
saúde bucal e escovação, 54 verificações de tipagem sanguínea. Além
dessas atividades, houve, também,
uma apresentação do aerodance e
atividades físicas pelo Cedufop.

Serra do Veloso: Audiência Pública
Roda de conversa reúne
A Serra do Veloso foi tema de
aquedutos que são patrimônio arnosso trabalho como legislador sem
uma
relevante
audiência
pública
que
queológico.
iludindo a população. Saímos
candidatas em Ouro Preto aconteceu no próprio bairro São Cris- É uma Serra que inclui São Cris- ficar
com os encaminhamentos e vamos
tóvão em Ouro Preto. A audiência foi
um pedido do vereador Chiquinho de
Assis (PV) através da Comissão de
Participação Popular da Câmara de
Ouro Preto e contou com representatividades importantes que trouxeram
para o debate questões de extrema
necessidade de serem avaliadas.
O vereador Chiquinho, que
presidiu a audiência, destacou a importância de se discutir a Serra, não
apenas para o bairro São Cristóvão,
com suas áreas de risco, mas para toda Ouro Preto que precisa viabilizar o
quanto antes seu Plano Municipal de
Redução de Riscos:
“Solicitamos essa audiência para dar respostas à população sobre o
ocorrido no início do ano a partir do
deslizamento de terra, mas também
para reagirmos e provocar a cidade a
elaborar o Plano Municipal de Redução de Riscos. Várias áreas habitadas
em Ouro Preto foram construídas em
área de mineração, em área onde no
início do século XXVIII montanhas
eram derrubadas com o processo da
mineração. Com o fim da mineração
o local passou a ser abrigo de pessoas que não encontraram maiores
dificuldades para construírem suas
casas. É um local que nem sempre o
solo possui a firmeza adequada para
aguentar uma construção, possui toda
uma questão em torno da drenagem,
tem o asfalto que dificulta a permeabilização do solo, além das minas e

tóvão, São Francisco de Paula, São
Sebastião, São João, Santana até o
Taquaral, uma Serra tão importante
para nossa história, onde surgiu tudo
o que chamamos patrimônio da humanidade. É uma discussão séria e
que nessa audiência pôde contar com
pessoas capacitadas e envolvidas
com o assunto.
Temos o IGEO com uma série de
estudos e apontamentos engavetados
desde a gestão passada. O Ministério
Público nos enviou informações sobre o inquérito que está tramitando
na promotoria e uma minuta da proposta de TAC-Termo de Ajustamento de Conduta com o município de
Ouro Preto. Nós vamos tentar fazer

lutar para que eles sejam resolvidos.
A solução precisa ser construída por
várias mãos, por mãos técnicas sim e
mãos políticas também, porque sem
o envolvimento dessa Casa e de outras esferas a gente não vai resolver
o problema das encostas” concluiu o
vereador.
A audiência foi realizada na Capela do bairro São Cristóvão no dia 29 de
agosto e contou com a participação da
população do bairro e muitos envolvidos com o assunto como o SEMAE,
Associação de Moradores, Força
Associativa dos Moradores de Ouro
Preto, Corpo de Bombeiros, Geólogos
e outros profissionais técnicos, Defesa
Civil e Guarda Municipal.

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

Vereador Geraldo
Mendes desmente
boatos sobre seu
Projeto de Lei
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Sindsfop participa da reunião dos
vereadores ouro-pretanos e pede
melhorias para os servidores municipais

O vereador Geraldo Mendes usou a tribuna da Câmara Municipal de
Ouro Preto para desmentir boatos que circulam pelo WhatsApp sobre o Projeto de Lei de sua autoria chamado “Escola Democrática”.
Segundo os boatos, o vereador Geraldo Mendes quer aprovar o Projeto
de Lei na “surdina”, pois o mesmo já havia sido reprovado pelos demais vereadores. Outra inverdade contida na mensagem é a de que o vereador quer
implantar “escola marxista” em Ouro Preto.
Sobre esses boatos, o vereador esclarece que “na verdade, esse tipo de
boato sobre o Projeto de Lei, não passa de um erro, talvez intencional, de tumultuar a tramitação do Projeto, que aliás, nem foi discutido nas Comissões
Permanentes da Câmara, muito menos no plenário, que é onde os Projetos
de Lei são aprovados ou não”.
O vereador Geraldo Mendes ainda disse que “o Projeto de Lei é constitucional e amparado pelos princípios contidos na LDB (Lei de Diretrizes e
Base do Ensino Nacional) assim como pelos próprios princípios constitucionais e também dos Tratados Internacionais, dos quais o Brasil é signatário”.
E por fim, o vereador esclareceu que o seu Projeto de Lei não tem nada a
ver com “escola marxista”. “O Projeto de Lei busca resguardar a liberdade de
expressão do professor dentro da sala de aula, e defende o pluralismo de ideias
e de concepções pedagógicas. Também defende a organização no ambiente
escolar dos professores, dos alunos e dos pais e/ou responsáveis. Diante do
quadro nacional, onde há um avanço contra direitos adquiridos, devemos defender a democracia, acima de tudo”, concluiu Geraldo Mendes.

Superótica

Óculos Solares
Óculos de Grau (montagem
computadorizada)
Temos qualquer tipo de lente
confeccionada em laboratório de
última geração, inclusive
novos lançamentos
Av. JK, 16 (em frente Posto Ipiranga) - 3551-1962
Praça Silviano Brandão,17 - centro - 3551-2011

OURO
PRETO

PANORAMA

O

Cine Vila Rica Ouro Preto presta uma grande homenagem ao
projecionista ouro-pretano Adão Soares Gomes (1944-2010) que
dedicou mais de 50 anos de sua vida à sétima arte, o cinema. Em sua 9ª
edição, a Mostra de Cinema Sr. Adão exibe filmes gratuitos de 1º a 16 de
setembro. O Sr. Adão faz parte da história do Cine Vila Rica. A paixão
pelos filmes o levou a aprender a operar as projeções, o que resultou num
trabalho de 54 anos de dedicação ao cinema. Por questões de segurança,
as sessões acontecem no Anexo do Museu da Inconfidência, na Praça
Tiradentes.

No final de semana, de 24 a 26 de agosto, foi realizada a 3º Etapa
da Copa Internacional de MTB XCO em São Paulo. Cachoeira do
Campo teve dois atletas destaque na competição. Nayra Machado
Borba, que competiu na categoria Júnior Feminino, conquistando
o 4º lugar. O outro foi o Marco Antônio Fortes na categoria Peso
Pesado, alcançando o 2º lugar. Ambos os atletas foram representando a equipe Gilmotobikes.

Críticas
Denúncias
Sugestões
Novidades
Agradecimentos
Aniversários
ENVIE PARA
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A Tribuna Livre da Câmara
Municipal de Ouro Preto contou
com a participação do Sindicato
dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro Preto
(Sindsfop) durante a 48ª reunião
ordinária, realizada na terça-feira
(28). O presidente do órgão, Mauro
Luiz Fonseca, e o secretário-adjunto, Gustavo Freitas, apresentaram
diversas demandas dos servidores
públicos municipais.
“Nós viemos aqui para mostrar a real situação que o servidor
de Ouro Preto vive hoje”, explicou
Mauro. Segundo ele, há uma precarização dos serviços públicos, “faltam muito insumos, estrutura física,
equipamentos, o que dificulta o servidor no momento de executar suas
funções e desenvolver um trabalho
de qualidade”, disse.
Os vereadores explanaram o
apoio aos funcionários públicos do
município, como ressaltou Juliano
Ferreira (MDB): “Sou totalmente
a favor dos movimentos sindicais.
O Mauro trouxe informações importantes para essa Casa. Nós ouvimos o sindicato e agora temos
que ouvir os representantes e os
responsáveis do Executivo, para
que possamos buscar soluções para a situação, de modo que nem o
município e nem os servidores públicos saiam prejudicados”.
Da mesma forma, o vereador
Geraldo Mendes (PCdoB) afirmou
que “entendemos que não é de hoje
que os servidores vêm a esta Casa
e sempre os ânimos se acirram.
Procurei dar um encaminhamento
objetivo à questão e solicitei que
fosse marcado uma reunião com
a comissão especial de vereadores, junto à Secretaria de Governo
e à diretoria do Sindsfop. Assim,
esperamos sair dessa reunião com
encaminhamentos e resoluções. A
crise é real, mas não podemos jogar
todo o peso da crise nas costas do
servidor público municipal”.
Para a vereadora Regina Braga
(PSDB), “o servidor que não tem
condições de trabalho e está desmotivado acaba não prestando um
serviço à altura. Ele é capaz, mas o
sistema não contribui”. Segundo ela,
o posicionamento da Câmara deve
ser firme com relação à precarização
dos serviços e às outras reivindicações apresentadas. “O servidor tem
que ser respeitado acima de tudo, ser
ouvido e valorizado e é isso que a
Câmara, nessa reunião irá levar para
o Executivo e esperamos um retorno
positivo”, explicou.
A comissão especial, composta
pelos vereadores Geraldo Mendes
(PCdoB); Juliano Ferreira (MDB);
Marquinho do Esporte (SD); Regina Braga (PSDB) e Vander Leitoa
(PV), se reúne com a diretora do
Sindsfop e o Executivo no dia 5 de
setembro (quarta-feira), às 9h, na
Prefeitura de Ouro Preto.

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas
*Self Service
sem balança
*Servimos
MARMITEX
com entrega
em domícilio e
para empresas
R. Sete de Setembro, 413 (próx. Matriz) - Cachoeira do Campo

3553-1642

98785-9075
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Orquestra Ouro Preto se une a
Corporações musicais em grande projeto

A Orquestra Ouro Preto sempre teve um sonho de desenvolver
projetos junto às tradicionais corporações musicais de Ouro Preto, Mariana e região. No ano passado, este
sonhou se tornou realidade, com a
criação do Núcleo de Apoio a Bandas e Orquestras, que atendeu cerca de 150 músicos e musicistas de
diferentes gêneros e várias idades.
A iniciativa deu tão certo que este
ano, já estabelecido como referência, o Núcleo retomou atividades,
com a segunda edição do Curso de
Fomento às Bandas e Corporações
Musicais, que promove evento de
encerramento das atividades do
ano, com um Encontro de Bandas
em Ouro Preto, a partir das 11h,
do dia 02 de setembro, domingo,
na Praça Tiradentes. As atividades
do curso foram patrocinadas pela
Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Marca presença também a
ASBAM – Associação de Bandas
de Aimorés, que se une às bandas
da região, através de patrocínio da
Aliança Energia.
Histórico
O Núcleo foi criado com o
objetivo de fomentar e capacitar
regentes, professores e instrumentistas das tradicionais associações
musicais de Minas Gerais e do Brasil. Consultorias, oficinas, palestras,
atividades práticas e teóricas, tan-

to no que tange a prática musical,
quanto a produção e capacitação
para a inscrição de projetos para fomento e reestruturação das bandas
estão entre as ações propostas pelo
Núcleo, que visa preservar uma
das tradições mais importantes do
estado, tombada como Patrimônio
Imaterial e Cultural de Minas Gerais. As atividades são inteiramente
gratuitas, prezando pela troca de
experiências e o diálogo com maestros, músicos e lideranças das associações musicais, atendendo, em
2018, 20 bandas e corporações musicais, o que representou cerca de
500 pessoas atingidas diretamente.
Neste ano, ministraram o curso, profissionais de renome nacional e internacional como João Paulo Moreira (Músico da Orquestra
Experimental de Repertório de
São Paulo), Alexandre Takahama
(Regente e Prof. Dr. da UNIPAMPA/RS), Luís Fernando Paina (Regente da Orquestra de Sopros de
Fernandópolis/SP) e Rodrigo Vitta
(FIAM – FAAM/SP), trabalhando
práticas de ensaio, noções básicas
de arranjos musicais, orientações
de regência e métodos de ensaio
coletivo, práticas de harmonização
e sopro. Os participantes do curso
tiveram acesso ainda a o que há
de mais original e inédito em métodos de ensino para diversos instrumentos e regência, importados

diretamente dos Estados Unidos
pela Orquestra Ouro Preto, através do Núcleo de Apoio a Bandas
e Orquestras, que serão doados às
bandas participantes.
De acordo com o maestro Rodrigo Toffolo, regente da Orquestra
Ouro Preto e idealizador do Núcleo
de Apoio a Bandas e Orquestra, o
Núcleo possui um papel de grande
importância no fomento às associações musicais. “Sabemos que
as corporações musicais e bandas
marciais, não só da região de Ouro Preto e Mariana, bem como de
Minas Gerais e de todo o Brasil,
fazem parte de um dos mais importantes bens culturais e sociais

do país, na formação de profissionais e de cidadãos, através da
música. Sabemos também que,
apesar de todo a importância dessas
associações, a manutenção de suas
atividades é sempre com muita dificuldade, especialmente pela falta
de apoio. Com a ajuda de nossos
parceiros, mais especificamente a
Vale em nossa região e a Aliança,
em Aimorés, o Núcleo de Apoio
a Bandas e Orquestras, através do
Curso de Fomento às Bandas e
Corporações Musicais está estabelecendo diálogo com esses fazeres
tradicionais, trocando experiências
e sugerindo caminhos para a manutenção de suas atividades”, ressalta

Íris Zanetti

o maestro Rodrigo Toffolo.
Prêmio Orquestra
Ouro Preto
Para 2018, o Núcleo de Apoio a
Bandas e Orquestras apresenta uma
grande novidade aos participantes,
com a criação do Prêmio Orquestra
Ouro Preto. Neste ano foi formada
uma banda laboratório pelos participantes do curso. No dia 02 de
setembro, durante evento de encerramento do curso, um músico/
musicista que se destacou durante o
processo, será escolhido para uma
residência artística e musical de
uma semana, com tudo pago, em
uma Universidade de Música em
São Paulo.
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Obras de Educação, Saúde e
Desenvolvimento para uma
Itabirito cada dia melhor
Prefeitura de Itabirito investe em diversos setores para
melhorar a cada dia mais os serviços prestados

Grandes obras farão parte da
história de Itabirito em breve. A
Prefeitura tem investido nos mais
diversos segmentos para melhorar
ainda mais os serviços prestados e,
consequentemente, a qualidade de
vida dos cidadãos.
Para o prefeito de Alex Salvador, este é um momento importante
para a cidade. “A gestão precisa
entender quais são as reais necessidades da população. Após este estudo, obras de grande importância
social são desenvolvidas, como é
o caso das obras que envolvem as
áreas de Saúde e Educação. É importante lembrar que este é o papel
da administração municipal: governar para quem mais precisa”.
Construção do Cmei do Bairro
Quinta dos Inconfidentes
O sonho dos pais da região do
bairro Quinta dos Inconfidentes
está cada dia mais real. O Centro
Municipal de Educação Infantil
(Cmei) está em fase de acabamento
interno, como colocação de bancada, azulejo, piso e instalações
elétricas (a distribuição hidráulica
dos banheiros está finalizada, bem
como a colocação de eletrocalhas).
Com uma estrutura nunca vista
na região, o espaço vai contar com
10 salas e atenderá crianças de 0
a 5 anos em tempo integral (200
alunos) ou em horário parcial (400
alunos). Mais segurança e comodidade para os responsáveis e professores e a certeza de uma educação
de qualidade para os alunos desde o
começo da vida escolar.

Construção da
Farmácia de Todos
Itabirito foi um dos municípios
de Minas Gerais escolhido para
receber mais um importante obra
para a área de Saúde. Por meio de
um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, a Prefeitura está
finalizando a sede do Programa
Farmácia de Todos. Com uma área
total de 200 m², a unidade, localizada a Av. dos Inconfidentes, será responsável pela distribuição de medicamentos básicos, tornando ainda
melhor o serviço já desenvolvido
nas Unidades Básicas de Saúde,
atualmente. O espaço também vai
fornecer remédios de alto custo para pacientes da região, que abrange
também Ouro Preto e Mariana.
Reforma da Fábrica Velha
Localizada no coração de Itabirito, a Fábrica Velha está sendo re-

formada para receber as secretarias
de Esportes e de Patrimônio Cultural e Turismo, além das ações já
desenvolvidas pelas secretarias, como o Atelier de Artes Integradas e o
Núcleo de Ginástica. Parte da estrutura da Assistência Social também
será transferida para o local. Um
dos principais objetivos é otimizar
os espaços e eliminar o custo com
aluguel de vários imóveis na cidade. A obra está na 1ª fase, com reforma dos pisos, paredes e telhados.
Reforma do Curtume
Santa Luzia
Um moderno distrito industrial
será implantado na área do antigo
curtume Santa Luzia. Ao todo, 18
empresas de Itabirito irão transferir
suas atividades para o local, aumentando a comodidade e qualidade
dos serviços prestados. Atualmente, 85% da obra já foi concluída.
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Sine Itabirito: mais de
400 vagas de emprego
abertas desde julho
A geração de oportunidades de emprego teve uma significativa melhora em Itabirito. De acordo com levantamento realizado pela agência local
do Sistema Nacional de Emprego (Sine), foram abertas 406 vagas desde
1º de julho de 2018.
Entre os profissionais contratados estão motoristas, operadores de
equipamentos, ajudantes, pedreiros, soldadores, carpinteiros, oficiais de
serviços gerais, técnicos de segurança do trabalho e mecânicos.
Um dos exemplos bem sucedidos foi o de Kesdrey Henrique de Lima,
de 27 anos. "O processo foi muito tranquilo. Me atenderam na agência do
Sine e foi muito bom", destacou o profissional, com experiências como
montador de móveis e operador, encaminhado para uma vaga de auxiliar
de campo. Para Lucimar Reis, de 39 anos, a busca por uma nova oportunidade no mercado teve fim, com êxito, no último mês. "Na verdade, eu já
estava à procura há mais de oito meses. A oportunidade surgiu em julho.
O atendimento foi muito bom, assim como o encaminhamento", avaliou a
assistente administrativa.
Novo horário impulsiona casos de sucesso
O cenário é exaltado pela coordenadora do Sine Itabirito, Andrisa Brito. "Ficamos satisfeitos em saber que muitos pais de família conseguiram
fonte de renda. Alguns estavam há mais de um ano desempregados. É
perceptível a melhora no cenário, principalmente pela redução do movimento de profissionais no Sine. A ampliação do horário de atendimento à
população também foi fundamental", pontuou.
A agência local funciona, atualmente, das 7h às 18h. Informações sobre vagas podem ser consultadas nos guichês de atendimento e também
via internet, por meio do Emprega Brasil e do aplicativo Sine Fácil.

Jornal: CNPJ 26.101.279/0001-93
Tiragem: 11 mil exemplares

Agentes de combate a endemias participam de
treinamento do controle do mosquito Aedes aegypti
O inverno ainda não acabou, mas a equipe da Vigilância em Saúde já se prepara para intensificar o combate ao
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Na segunda-feira, 27, todos os agentes de
combate a endemias participaram de uma reciclagem sobre o assunto.
Durante todo o dia, em aulas teóricas e práticas, os
profissionais tiveram acesso a conteúdos como a identificação do mosquito, suas fases e tipos, e dicas sobre as
melhores técnicas para aplicação de inseticida. De acordo
com a diretora de Vigilância em Saúde, Katia Pacheco,
todos os servidores recebem treinamentos introdutórios,
mas é importante que passem por treinamentos constantes, tornando-os ainda mais capacitados. “Com esse treinamento, queremos que todos os agentes estejam mais
qualificados e preparados para as ações de controle a esse
importante vetor”, disse.
Para o assistente técnico de campo da Bayer, César Mollendorff, que
realizou o treinamento, a agilidade de
Itabirito em promover o treinamento é fundamental para o sucesso das
ações no período de maior incidência
das doenças. “Nosso objetivo é qualificar, ainda mais, os profissionais para que eles estejam prontos para instruir a população e atuar no combate
ao mosquito antes e quando os casos
começarem a aparecer”, explicou.
De acordo com os profissionais
que participaram, o encontro foi produtivo. “Mesmo já tendo conhecimento sobre o assunto, é sempre bom
melhorar nossa preparação. Essas
capacitações tornam nosso trabalho
ainda mais efetivo”, afirmou o agente
Diego Ferreira.
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Inverno Literário proporciona
lazer cultural para itabiritenses
Evento, que contou com grande público,
foi realizado na Biblioteca Municipal
Uma noite com muita cultura, em seus mais diversos aspectos, para esquentar o frio. Esta
foi a proposta do Inverno Literário, que em sua quinta edição,
realizada no último sábado, 25,
reuniu grande público na parte
externa da Biblioteca Pública
Municipal Prof. Diaulas de Azevedo e teve como tema “Roteiro
de Afetos”.
Durante a noite, o público
presente pôde assistir apresentações musicais, recitais de poesias, exibição de curta metragem,
lançamento de livros e exposição
dos quadros produzidos nas oficinas de grafites. “Procuramos
sempre diversificar a linguagem,
dialogando com a literatura, para
atrair os diversos públicos. Mesclamos música, literatura, gastronomia e artes plásticas”, explicou
a diretora da Biblioteca, Mariza
Barros Tassar de Almeida.
Um dos destaques da noite
foi o lançamento de três livros
produzidos por escritoras itabiritenses: “A Canastra Revirada”,
de Maria José Melillo, “Os Sentimentos das Sombras”, de Bárbara Kristina, e “A menininha
Dor”, de Tatiana Minardi e Júlia
Oliveira. No evento, elas tiveram
a oportunidade de contar mais
sobre a história do livro, além do
processo de criação.
O evento teve aprovação do
público. “Foi um evento excelente. Nasci e cresci em Itabirito
e conhecer novas histórias da cidade é muito legal. Itabirito tem
muito a mostrar, por isso eventos como esse são necessários”,
disse a itabiritense Auzira Lima.
“Eu faço o curso de Letras e fiquei bem interessada no evento.
Foi muito bem organizado e produtivo. Gostei muito”, afirmou
a moradora de Mariana Mayara
Oliveira, de Mariana.
Novo site
A noite marcou também o
lançamento do site da Biblioteca.
Com quase 21 mil livros no acervo, o site vai integrar a rede nacional e internacional de bibliotecas. Por meio da página, é possível ver os livros disponíveis,
renovar o empréstimo de títulos,
conhecer a história da biblioteca
e seu funcionamento e ainda ver
a agenda de eventos.
O site já pode ser acessado
pelo endereço bpi.phlnet.com.br
Oficina de grafite
Uma das atrações do Inverno Literário foi a exposição dos
quadros produzidos pelos alunos
da oficina de grafite, realizada na
semana anterior, de 20 a 25 de
agosto, ocupando os espaços da
Biblioteca Pública e seus jardins.
No total, 35 pessoas, entre jovens
e adultos, participaram do projeto. “A ideia era passar as técnicas
do grafite, de como são feitos os
trabalhos na rua e entrelaçar com
a questão do patrimônio histó-
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Casa de Cultura
comemora aniversário
com o melhor da
música brasileira
Gêneros tipicamente brasileiros
darão o tom da celebração

Principal palco de Itabirito, a Casa de Cultura Maestro Dungas é um importante espaço cultural da cidade, que há 27 anos
emociona, entretém e capacita crianças, jovens e adultos, com os
mais variados estilos artísticos. E para celebrar mais um ano de
atuação, o local convida a todos à participarem da programação
de comemoração dos 27 anos da Casa de Cultura.
Atrações
As atrações de aniversário serão marcadas fundamentalmente pelos ritmos tipicamente brasileiros, como é o caso da Música
Popular Brasileira (MPB), que estará presente em ambas atrações de comemoração. Em “Inconfidentes no Choro” serão interpretados choros letrados por artistas locais, no dia 2 de setembro,
às 20h30. As senhas serão distribuídas uma hora antes do evento e a classificação é livre.
Já em “Nos bares da vida”, Paulinho Paulinho Sacra e Daniel
B apresentam um repertório eclético da Música Popular Brasileira que passa pelo Clube da Esquina, o Pop e a Nova MPB,
rebuscando canções e compositores importantes, fazendo algumas releituras de músicas atuais e que marcaram época. A dupla
se apresenta no dia 6 de setembro, às 20h30 e a classificação
é livre. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na
bilheteria da Casa, no valor de R$15 e no dia, por R$20.

Procon e a Instituição Financeira
firmam parceria inédita para
melhorar atendimento ao público
O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Itabirito,
foi convidado pelo Banco Bradesco para prestar esclarecimentos à equipe
da Agência sobre o direito dos Consumidores, na última terça-feira, dia
28 de agosto.
A parceria inédita entre o Procon e a Instituição Financeira Bradesco
teve o objetivo de aprimorar os serviços prestados e melhorar o atendimento ao público. Na ocasião, os advogados do Procon, Dra. Danielle
Resende Farid Faria e Dr. Marcus Vinicius Dias, se reuniram com os funcionários do Banco afim de promover o diálogo e amplo conhecimento
sobre o assunto.
Lembrando que na Semana do Consumidor (março 2018) já houve
um encontro na sede do Procon com todos os bancos para estreitar o contato com o órgão de defesa do consumidor.
Direito do Consumidor
O Procon é responsável por promover a defesa do consumidor e está à
disposição da população para receber reclamações e denúncias de abusos
praticados por fornecedores de produtos e serviços.
O atendimento ao público é realizado de segunda a quinta-feira, de
12h as 17h, na sede do Procon Itabirito (Av. Queiroz Júnior, 463 – Galeria Jane Francy, sala 5 – Centro). Mais informações pelos telefones: (31)
3561-7977 ou (31) 3561-5849.

rico de Itabirito, tanto material
como imaterial. O resultado foi
surpreendente. Os alunos contaram a história da cidade por meio
das artes visuais”, afirmou o professor da oficina, Hely Costa.
Para quem participou, o resultado foi positivo. “Eu achei a
proposta uma atividade cultural
muito bacana para a cidade, para ocupar os jovens, valorizando
essa parte da cultura, que é a arte.
É um espaço para quem desenha,
para quem mexe com arte poder

se encontrar, trocar ideias, ter
contato com outros trabalhos”,
disse o participante Pedro Fama,
de 24 anos. “É uma proposta
boa, visando o fortalecimento da
arte de rua. Graças a esse espaço
estamos aprendendo como usar a
lata de spray, fazer um trabalho
de qualidade e conhecer as técnicas que a gente tem que fazer”,
completou Dinho Martins.
O Inverno Literário faz parte
do Programa de Incentivo à Leitura da Biblioteca.

NOTAS
DA PEDRA

Elson
Cruz

cogumelo2005@yahoo.com.br

Rolimã: os saudosistas vão se deliciar com a
corrida de carrinhos de rolimã que acontece na
grande Glaura, próximo dia 09. As inscrições
já estão abertas na Escola Municipal Benedito
Xavier. O evento faz parte do projeto faça você mesmo e tem apoio
da Polícia Militar, Unimed, Trilhas da Cultura e Café de Glaura e
do jornal O LIBERAL. Uma diversão para crianças de todas as
idades em um evento inesquecível.
Festa na Cohab: dia 29, amigos e familiares comemoram o 1º
aniversário do inteligente garoto Enzo Gabriel Braz, filho de Sara
Aparecida e Douglas Rodrigues. Os avós Marly e Hélio estão felizes
e auxiliando na coordenação desta grande festa em homenagem ao
Enzo. Parabéns!
Por anda? Hélio Geraldo Dionízio. Filho do saudoso Turum, ele foi
um destacado atleta do Borrachudo e os torcedores do Usina Esperança citam o atleta com um passado de glórias onde seu perfil e técnica fazia do Esperança destaque no interior de Minas. Hélio Geraldo
Dionizio é gente de expressão na cidade de Itabirito.
Minas ao Luar: às 21h a grande atração nesta sexta-feira, no encerramento da 14ª semana de desenvolvimento econômico é Minas ao Luar
do SESC- MINAS. A partir das 18:00 a culinária mineira e agricultura
familiar também são destaques no antigo galpão da DELFHI.
Noite dos caldos: este sábado, a partir das 20h você vai poder se deliciar com a variedade de caldos carinhosamente preparado pela equipe
do Lions Club de Cachoeira do Campo. O evento é beneficente e reúne
casais e gente animada de toda região. Boa música e a presença dos
professores de dança Welby e Marise (Dança e Ritmo) são prenúncio,
com certeza, de uma noite memorável e em alto estilo.
Indignação: O incidente ocorrido na residência do deputado Alencar da Silveira trouxe preocupações para todos nós Itabiritenses.
Afinal ele e os familiares correram risco de vida. Espera-se que o
fato seja apurado pelas autoridades competentes e que o autor dos
disparos seja punido.
Papa Francisco: “O meu desejo ao visitar o Brasil era andar por todos os bairros, bater em todas as portas, pedir um copo de água fresca, um cafezinho, mas não um copo de cachaça... Desde o primeiro
instante em que toquei as terras brasileiras e aqui, junto de vocês, me
sinto acolhido. Quando somos generosos acolhendo, enriquecemos.
Como diz o ditado "sempre se pode colocar um pouco mais de água
no feijão". Essa é a verdadeira riqueza. Não se cansem de trabalhar
por um mundo mais justo e solidário. Ninguém pode permanecer
insensível as desigualdades que ainda existem no mundo. Não deixemos entrar no nosso coração a cultura do descartável, porque nós
somos irmãos”.
Para refletir: Nós acreditamos que o maior tesouro da terra está na
pessoa humana. (Credo Júnior)
Jiu-jitsu: 1º campeonato
mundial de jiu-jitsu em São
Paulo, onde atletas de Itabirito fizeram bonito no pódio.
Parabéns a todos. Luiz Otávio
Pedrosa, como iniciante, trouxe o bronze, e mais medalhas
virão com certeza!

Enzo: O garoto
em seu primeiro
aniversário

Parabéns: Neste dia 29,
comemorando mais um
níver, a técnica de enfermagem da UPA, Maria Ribeiro
de Carvalho, da cidade de
Caetanópolis. Ela promove
a festa ao lado de sua irmã,
amigos e admiradores. A
ela votos de felicidades
sempre!
Recordando:
Participando de
várias festas e
solenidades em
Itabirito. Música
que vale a pena
ouvir... suave,
gostosa e belíssimos arranjos,
muitos deles
do Maestro
Dungas. Ano de
2007: Ivo e seus
metais.

Arquivo Ivacy Simões
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2º Congresso Mineiro de Esportes será
destaque em Itabirito em setembro
O esporte itabiritense viverá
um momento especial entre os
dias 10 e 13 de setembro. Com
uma programação de peso, o 2º
Congresso Mineiro de Esportes
movimentará o Salão dos Ferroviários, no Complexo Turístico da
Estação. A expectativa é de que
cerca de mil pessoas participem do
evento.
"A proposta é oferecer informação e qualidade de vida para
a população. Teremos excelentes
conteúdos em um espaço interativo que contemplará vários segmentos de uma cidade em que o
esporte é prioridade", destaca o
secretário de Esportes e Lazer,
Alessandro Massaini.
Repaginado e ampliado para
oferecer mais conforto ao público, o evento terá novidades como
a possibilidade de os interessados
se inscreverem por meio da internet. Nesta edição, a programação
conta com quatro palestras com
profissionais consagrados, além
de um minicurso.
Evento trará especialistas a
Itabirito
A abertura acontecerá no dia
10 de setembro, segunda-feira, às
19h. Às 19h30, Cristiano Miranda,

pós-graduado em medicina esportiva e Psicologia, dará a palestra
'Os 7 passos para alta performance
esportiva' no Salão dos Ferroviários.
No dia 11, Fabrício Assis Batista, pós-graduado em musculação e personal trainer, ministrará
o minicurso 'A educação física na
base nacional comum 2018', das
14h às 18h. Às 19h, a atração será
a palestra 'Alimentos funcionais e
seus impactos na performance do
ciclista', com Nayara Costa, pós-graduada em nutrição esportiva e
funcional.

No dia 12, a partir das 19h, será a vez de Patrícia Axer, pós-graduada em nutrição esportiva e gestão esportiva avançada, ministrar
a palestra 'O impacto da nutrição
esportiva na composição corporal e desempenho de corredores e
adeptos de atividades físicas'.
A programação será encerrada
no dia 13, sexta-feira, às 19h, com
a palestra do chefe do Departamento de Natação do Minas Tênis
Clube e nadador com participação
em Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos e Mundiais, Teófilo Laborne
Ferreira.

Itabirito tem fim de semana marcado
por apresentações teatrais
Espetáculos foram produzidos pelo Atelier de Artes Integradas

No último fim de semana, a Casa
de Cultura Maestro Dungas foi palco de duas apresentações teatrais do
repertório do Atelier de Artes Integradas. No sábado, a peça apresentada
foi “Um Rio em Nós”, uma adaptação do conto “A terceira margem do
rio”, de Guimarães Rosa. Já no domingo, a atração foi a peça “Somos
tão jovens”, uma leitura musical dos
costumes dos jovens desde a década
de 60 até os dias atuais.
Nos dois dias, cerca de 30 alunos
estiveram envolvidos nas apresentações, que foram realizadas em homenagem ao mês dos pais. “O Atelier é
um formador de profissionais. Vemos
muito dos nossos ex-alunos trabalhando, se profissionalizando e se destacando no mercado. E estas apresentações são uma oportunidade de mostrarmos o trabalho desenvolvido para
as famílias e para toda a comunidade”,
explicou o gestor do Atelier, Henrique
Malheiros.
Quem foi assistir às apresentações, aprovou. “É uma ótima opção
de entretenimento. Adoro teatro, por
mim poderia ter todo fim de semana”, disse a itabiritense Iara Alves,
de 21 anos. “Vim assistir a minha
afilhada, que participou da apresentação. Gostei muito da peça e fico
feliz em vê-la participando de algo
tão positivo”, completou Thaís Varela, de 22 anos.
Ação solidária
As apresentações do Atelier também têm um caráter solidário. Para
assistir as peças não foi necessário
pagar pelo ingresso, mas apenas fazer
a doação de um litro de leite e de um
kit de cabides. Os cabides são para
utilização do próprio Atelier, mas o
leite é destinado para o Projeto Fazer
o Bem, que faz a distribuição para entidades da cidade.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Povo e
consciência política

EM 1964, ano em que os militares tomaram o poder, houve
um movimento das famílias, especialmente de iniciativas femininas
conscientes, saindo pelas ruas ostentando símbolos de críticas severas aos poderes governamentais, que ensejaram aos militares
(poderes eficientes constitucionais do país), a tomada de uma posição oficial em defesa da família e da nação ameaçadas de uma
explosão marcadamente de sentimentos comunistas. Ideologia
esta rejeitada pela nação, sobretudo por sua gente avessa às suas
manifestações opostas aos sentimentos do espírito brasileiro da
época. Os militares então se puseram em Campo em defesa dos
princípios nitidamente nacionais e familiares. O período de ocupação durou vinte anos. Erraram bastante, mas acertaram muito.
O BRASIL experimentou um período de respeito à moral, à ética, baseado em regras claras, firmes, fortes, excepcionais, mas
respeitadas a qualquer preço. O respeito à pessoa humana, às
instituições, ao poder constituído, à vida, à propriedade, eram sagrados, ainda que imperassem a força e o poder. Hoje, o Brasil
vive um surto incontido de crimes, contra os bens e contra a pessoa, que desafia as autoridades, a lei, os princípios elementares de
uma convivência pacífica. O crime e o criminoso surgem em cada
esquina. A família saiu da rua e homiziou-se atrás dos portões de
ferro e outros recursos técnicos de controle da propriedade e de
seus membros. O medo tomou conta dos lares e de seus proprietários. O fato é público e notório!
Li recentemente o livro de José Murilo de Carvalho, intitulado
“Os Bestializados”, que na transição do período Monárquico para
República, as famílias assistiam passivas o desenrolar de uma troca de Regime – Monárquico para Republicano – sem saber conscientemente o que se passava no jogo dos poderes mais expressivos e fortes da Nação. A falta de bons meios de comunicação
coopera fortemente para esta situação apática, quase nula da população. Na época Louis Conty escreveu: “O Brasil não tem povo”,
tal a inércia da gente de então.
O povo preocupou sim com os surtos das doenças da época,
como: varíola, malária, tuberculose, desacreditando até mesmo
das vacinas. Raul Pompeia, destacado escritor escreveu “Quem
observava o Brasil dizia que ele estava morto”. O exercício da cidadania estava morto, concluiu algum observador da época! O povo
estava mesmo bestializado ou não? Na verdade faltava consciência política ao povo.
HOJE, com todos os meios de comunicação existentes nos
lares, nas telas, nas mãos (jornais, rádios, tvs, internet e celulares) o povo ainda está omisso. Como um todo consciente, ousado,
participativo, exigente, não passa de um exercício tímido de panelaço do alto de alguns prédios das grandes capitais, em certas ocasiões, apenas. A greve dos caminhoneiros foi a única reivindicação
maciça e forte dos últimos anos! Nada mais.
A eleição está próxima, é importante que o eleitor tome consciência de procurar com seriedade, conhecer o seu candidato. Há
um ditado antigo que diz “Diga-me com quem andas que te direi
quem tu és”. Quem é o seu candidato? Qual é o seu passado?
Com quem ele está ligado? São perguntas que devem ser feitas,
sob pena de perder seu voto, elegendo representante indigno de
ocupar postos de grande responsabilidade. É preciso saber bem
em quem votar!
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MEC aprova o curso
de Direito da Faculdade
Alis de Itabirito com
nota 4 em 5

A Associação de Ensino Superior dos Inconfidentes (ASESI) fez em março de 2017 uma
requisição ao Ministério da Educação (MEC) para funcionamento de um novo curso de Direito em Itabirito. Fundada em 2000, a Associação possui importante atuação na educação
superior do município.
A autorização do MEC foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em maio deste ano
e o curso será conduzido pela Faculdade ALIS de Itabirito. A instituição, mantida pela ASESI,
conta com larga experiência na condução de cursos superiores, sendo responsável pela formação de milhares de estudantes na região centro-oeste do Estado.
Com o curso aprovado, a faculdade agora cumpre a missão de oferecer para a população
da região dos Inconfidentes uma opção de graduação na área jurídica, com toda a qualidade
e experiência que agrega também em outras áreas do conhecimento.
Conforme destaca Leticio Vilalba, diretor geral da faculdade, "o novo curso de Direito foi
inspirado pelas mais modernas tecnologias de ensino jurídico e se inicia na cidade com excelente avaliação do MEC, o que possibilitará aos moradores da região obter ensino superior
de qualidade e perto de casa”.
Processo de aprovação e nota de conceito
Após a avaliação do MEC, o novo curso de Direito da Faculdade Alis de Itabirito foi aprovado com nota conceito 4 em 5. Para chegar neste conceito, foram avaliados diversos fatores
da instituição, como a qualidade do curso e das instalações, em especial a sala de metodologias ativas, modelo utilizado em importantes universidades americanas, e que chega como
inovação ao nosso ensino superior.
Com isso, o curso já começa com alto conceito pelo MEC, destacando-se dentre os demais da região. É o único da cidade com a nota 4. Por essa razão, a expectativa é de que
cada vez menos estudantes da região dos Inconfidentes se desloquem para outras localidades e invistam em uma graduação de qualidade aqui mesmo, na Faculdade Alis de Itabirito.
Inscrições para o vestibular podem ser feitas pelo site www.faculdadealis.com.br. Outras
informações: (31) 3561-7775.

Parque
Camisaria
BARRETO
Ecológico
Roupas - Calçados Cama e Mesa
recebe oficina
de utilitários
em EVA

Transformar o trabalho manual em belos artigos: foi
essa a proposta da oficina de utilitários em EVA, ministrada pela artesã Tatiane Carmem de Matos Santos, no
dia 21 de agosto, no Centro de Educação Ambiental do
Parque Ecológico de Itabirito. Mais de uma dezena de
participantes tiveram uma tarde de aprendizado.
"Achei muito boa a proposta. Para fazer as peças, a
gente pode aproveitar coisas que tem em casa, os restinhos que sobram da escola dos filhos. É importante reutilizar", destacou Andreia Conceição dos Santos Miranda. "A gente está sempre aprendendo. Eu amo artesanato
e foi uma oportunidade muito boa. Espero, se tiver mais
oficinas, vir novamente", acrescentou Aparecida dos
Anjos Resende Pereira.
Para a instrutora Tatiane Santos, que tem sete anos de
experiência como artesã, a oficina representou a chance
de trocar conhecimentos. "Achei ótimo. O pessoal gostou e também foi uma forma de divulgar meu trabalho.
O artesanato é uma oportunidade para as pessoas. Ensinei coisas simples e, a partir das dicas, elas podem variar,
fazer diversas opções", comentou.

A MAIS COMPLETA LINHA DE
MATERIAL ESPORTIVO DA REGIÃO
R. Dr. Guilherme, 172 - ITABIRITO - 3561.1881

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

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073
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Processo nº096/2018 - Despacho – Reconheço a Dispensa de Licitação nº
024/2018, para contratação de empresa
para prestação de serviço de treinamento
nas áreas de direção defensiva, manuseio
de produto químico para operação da ETA,
ETE e UTA e treinamento da brigada de
incêndio. SAAE de Itabirito – MG, pelo
valor total de R$8.120,00 (Oito mil cento
e vinte reais), de acordo com o Processo
nº. 096/2018 em epigrafe e nos termos do
Artigo 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e
suas posteriores alterações. Contratado:
Qualidade em Segurança e Consultoria
LTDA – Itabirito, 20 de Agosto de 2018.
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. 24, Inciso II da Lei nº.
8.666/93 com suas posteriores alterações.
Itabirito, 20 de Agosto 2018. Engº. Wagner José Silva Melillo – Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Prorrogação de prazo – O
SAAE de Itabirito torna público que
realizou Aditivo de prazo ao Contrato
099/2017, referente ao Processo Licitatório nº. 174/2017, na modalidade de
Tomada de Preço nº 005/2017 - Objeto:
Empresa de Construção Civil para construção de tanque de equalização em concreto
armado, na Estação de Tratamento de Água
no Bairro Santa Rita - Itabirito/MG, conforme descrito na Planilha (ANEXO I) e demais Anexos do Edital. Empresa Vencedora
e habilitada VR Construção, Manutenção e
Serviços LTDA. Este aditivo terá o seguinte
prazo: 27/08/2018 á 10/09/2018, Itabirito /
MG, 25/05/2018 – 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
nº091/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº053/2018 Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de pastilha desinfetante, para
o SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito,
conforme especificações do anexo I do
edital. Empresa Vencedora e Habilitada:
Hidrolab Saneamento Ambiental LTDA –
EPP - Perfazendo este Pregão Presencial
um valor total de R$8.568,00 (Oito mil
quinhentos e sessenta e oito reais), Itabirito
/ MG, 28/08/2018 – 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
nº092/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº054/2018 Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de hipoclorito de sódio a serem
empregados no processo de tratamento
da água fornecida pelo SAAE - Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito-MG, de acordo com a
portaria de consolidação do Ministério da
Saúde nº. 05/2017, anexo XX e conforme
especificações do anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: GR Indústria, Comércio e Transporte de Produtos
Químicos LTDA - Perfazendo este Pregão
Presencial um valor total de R$30.210,00
(Trinta mil duzentos e dez Reais), Itabirito
/ MG, 28/08/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Fornecimento
de Produto Químico Hipoclorito. Referência: Pregão Presencial nº054/2018,
Processo Licitatório nº092/2018, nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratadas:
GR Indústria, Comércio e Transporte de
Produtos Químicos LTDA – Objeto contratação de empresa especializada para
o fornecimento de hipoclorito de sódio a
serem empregados no processo de tratamento da água fornecida pelo SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito-MG, de acordo com
a portaria de consolidação do Ministério
da Saúde nº05/2017, anexo XX e conforme especificações do anexo I, do editalVigência: Fica contratada até 31/12/2018
Dotação Orçamentária: Operação E Manutenção Sistema Estação de Tratamento
de Água 17 512 1701 4.001 33.90.30.00 ,
por um valor total de R$30.210,00 (Trinta
mil duzentos e dez Reais), Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura: 28/08/2018. 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
nº093/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº055/2018 Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais, reagentes e vidrarias a
serem utilizados nos processos de análises
de monitoramento no laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto do SAAE no

Marzagão, em Itabirito-MG, conforme especificações do Anexo I, do edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas: Hexis Científica LTDA e AG Comércio DD Produtos
para Laboratórios EIRELI – EPP, Perfazendo este pregão presencial um valor total
de R$6.077,56 (Seis mil setenta e sete reais
e cinquenta e seis centavos) Itabirito / MG,
29/08/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº094/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº056/2018 Objeto: contratação de empresa especializada em locação
de espaço físico com fornecimento de café
da manhã e almoço para realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho (SIPAT) que acontecerá no
dia 14 (quatorze) de setembro de 2018
para os servidores do Serviço Autônomo
de Saneamento Básico - SAAE, conforme
especificações do anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Inspetoria
Madre Mazzarello – Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, Perfazendo este pregão
presencial um valor total de R$ 14.400,00
(Quatorze mil quatrocentos reais) Itabirito
/ MG, 30/08/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
V Extrato de Contratos de Prestação de
Serviço Mecânico com Fornecimento
de Peças. Referência: Processo Licitatório nº051/2018, na modalidade Pregão
Presencial nº022/2018, S.R.P. 005/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada: LI Comércio de Materiais Hidráulicos e Pneumáticos LTDA - ME. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços mecânicos de
assistência técnica, socorro (atendimento
no local onde o veículo sofreu a pane) e
manutenção preventiva e corretiva com
o fornecimento de peças, componentes e
acessórios, para os veículos pertencentes
e os que venham a pertencer à frota do
SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Valor Parcial:
R$2.762,85 (Dois mil setecentos e sessenta
e dois reais e oitenta e cinco centavos). Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Até 02/04/2019. Dotação Orçamentária:
Dotação Orçamentária Operações e Manut.
em Abastecimento de Água nas Sedes Urbanas 17 512 1701 4.001 33.90.39.00 17
512 1701 4.001 33.90.30.00 e Operação e
Manuteções em Esgotamento Sanit. nas Sedes Urbanas 17 512 1702 4.002 33.90.39.00
17 512 1702 - 20/08/2018.
Extrato de dispensa de licitação de Prestação de Serviço de Treinamento nas
áreas de direção e manuseio de produto
químico. Referência: Dispensa de licitação nº 024/2018, Processo Licitatório nº
096/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito - MG. Contratada:
Qualidade em Segurança e Consultoria
LTDA. - QUALISEG Objeto: Prestação
de serviços de treinamento nas áreas de
direção defensiva, manuseio de produto
químico para operadores da ETA, ETE e
UTA e treinamento da brigada de incêndio.
Valor total : R$8.120,00 (oito mil cento e
vinte reais). Forma de pagamento: mensal
com 05 (cinco) dias úteis após a emissão
e conferência da Nota Fiscal. Vigência:
Fica contratada até 31/12/2018. Dotação
Orçamentária: 4012 -33.90,39.34.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura: 20/08/2018. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 058/2018 - 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° 097/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº058/2018,
Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração de projeto e execução de
extensão de rede elétrica de media e baixa
tensão na capitação de água para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito no Distrito do Macedo na Cidade
de Itabirito-MG, conforme especificações
técnicas descritas no anexo I, do Edital, no
dia 21/092018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 059/2018 - 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° 098/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº059/2018,
Objeto: aquisição de tubos, conexões em
PEAD, ferro fundido, galvanizado e válvulas, para o SAAE de Itabirito – MG, conforme lista e especificações do anexo I, do Edital, no dia 24/09/2018 às 09h00min, na sala
de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio
Branco, nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG
– CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.
gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Edital. Pregão Presencial nº 104/2018
- PL 192/2018 – Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de ferramentas
para apoio à manutenção, peças, periféricos e acessórios de informática. Tipo:
Menor Preço por Item. A abertura será dia
14/09/2018 às 13:00 hs. O edital poderá
ser retirado pelo Site www.itabirito.mg.
gov.br, no Depto de Licitações; E-mail:
licitacao@pmi.mg.gov.br. A reunião de
abertura do processo acontecerá na sala
de reuniões da PMI, localizada na Av.
Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/MG.
Tel.: (31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Errata – Pregão Presencial 100/2018
– Processo Licitatório 183/2018. O Município de Itabirito comunica a existência
de errata do processo em epígrafe. A data
de abertura do certame fica alterada para
13/09/2018 às 13:00 horas.A íntegra da
errata encontra-se disponível no Depto de
Licitações; Site: www.itabirito.mg.gov.br;
E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.brou Tel.:
(31) 3561 4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Nova Sessão – Pregão Presencial
084/2018 – PL 153/2018 – RP 047/2018
- A pregoeira comunica data para nova
sessão referente fase de lances e demais
atos referentes ao processo. A nova sessão
acontecerá no dia 04/09/2018 às 13 horas,
na Prefeitura Municipal de Itabirito, situada
à Avenida Queiroz Junior, nº 635, Centro,
Itabirito/MG.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Resultado – Concorrência Pública
006/2018 - PL 140/2018 – Após análise
das propostas de preços, foi declarada classificada a licitante Maxplan Engenharia e
Incorporação Eireli e declarada desclassificada a licitante CR da Matta Engenharia
Ltda. Foi declarada vencedora a licitante
Maxplan Engenharia e Incorporação Eireli, CNPJ: 29.421.630/0001-11, Valor Total
R$1.497.060,62. A íntegra da decisão encontra-se disponível no Departamento de
Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato Contrato 486/2018 – PP 034/2018
- PL 062/2018 – RP 020/2018 – Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de limpeza e higienização para a PMI. Contratada:Comercial
Vener Ltda. EPP. Valor: R$10.222,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato Contrato 487/2018 – PP 093/2017
- PL 175/2017 – RP 054/2017 – Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de extintores de incêndio, bem
como, prestação de serviço de recarga e
teste hidrostático em extintores de incêndio,
com troca de acessórios danificados que se
fizerem necessários, de acordo com a NBR
12962, conforme necessidade apresentada
pelo Serviço Especializado em Segurança
e Medicina do Trabalho – SESMT. Contratada: Método Obras E Serviços Ltda –
ME – CNPJ: 03.975.929/0001-24, Valor:
R$25.963,65. Vigência: 31/12/2018.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extratos de Contratos - Pregão Presencial 079/2018 – PL 147/2018 – RP
043/2018. Objeto: Registro de preço para
futura e eventual contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de equipamentos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos
para atender as unidades da Prefeitura
Municipal de Itabirito. Contrato 488/
2018 - Contratada: Bioma Científica Eireli
EPP – CNPJ: 07.993.655/001-57. Valor:
R$20.934,00. Contrato 505/ 2018 - Contratada: Digital Informática e Tecnologia
Ltda, CNPJ:05.448.910/0001-55.Valor:
R$ 6.577,00. Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de Contratos - PP 076/2018
– PL 144/2018 – RP 042/2018 – Contratação de pessoa jurídica especializada
em promoção de eventos, produção e
agenciamento de atrações artísticas e/
ou culturais, locais, regionais e outros, na
sede e distritos, promovidos ou apoiados
pela Prefeitura através da SEMCULT.
Contrato 494 - Contratada: Épico Eventos
Ltda - ME – CNPJ: 14.505.252/0001-87.
Valor: R$5.488,00. Contrato 495/2018
-Contratada: Faça Produções Ltda. CNPJ:
00.862.596/0001-39. Valor: R$ 32.625,00.
Contratos 499/2018: Contratada: Stereo
8 Produções Artísticas Eireli ME, inscrita
no CNPJ nº: 26.735.402/0001-28. Valor:
R$54.023,00. Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de Contrato 493/2018 – CP
0005/2018 – PL 110/2018 – RP 034/2018.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica
para fornecimento de alambrados e tubos.
Incluindo as instalações e pintura. Contratada: Portal Serviços Imobiliários Ltda
- ME – CNPJ: 20.232.327/0001-04. Valor:
R$116.926,78. Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato da ata 102/2018 - PP 090/2018
- PL 162/2018 – RP 052/2018 – Registro
de preço para futura e eventual contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de material de salvamento aquático para o Corpo
de Bombeiros em atendimento a SETRAN.
Detentor da Ata: Sea & Náutica Ltda.
CNPJ: 70.994.140/0001-08. Item 1 - V.Un.
R$6.430,00; Item 2 - V.Un. R$164,71;
Item 3 - V.Un. R$910,00. Item 4 - V.Un R$
131,00; Item 5 - V. Un R$228,00; Item 6 - V.
Un R$ 138,00. Homologação/ Ratificação:
20/08/2018. A íntegra da ata encontra-se
disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito –
Procuradoria Jurídica Consultiva - Extrato da Decisão do Processo Administrativo Punitivo nº 15.2018. Apuração
de descumprimentos de cláusulas do edital convocatório, do Processo Licitatório
nº 013/2018, Licitação nº010/2018, Registro de Preço nº 007/2018 em face da
empresa Neto Distribuição Eireli - ME.
Desistência de lance. Inexecução total
do contrato. Aplicação das penalidades
de rescisão contratual e multa no importe de 20% (vinte por cento) do valor do
contrato, nos termos dos arts. 77, 81, 87,
II, todos da Lei 8.666/93 e art. 13, V do
Decreto Municipal de nº 10.641/2015.
Cancelamento Parcial da Ata de Registro de Preço nº 028/20118 apenas quanto
aos itens de nº 24, 26, 28 e 36 propostos e
vencidos pela empresa ré. Ausente Recurso Administrativo. Decisão Transitada em
Julgado. Data da Decisão: 27.07.2018.

Teatro da Apae de Itabirito
celebra a Semana
Nacional de Deficiência
Intelectual e Múltipla
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Taxistas podem ficar
período sem trabalho após
licitação, em Itabirito
De acordo com a prefeitura, o processo foi
criado seguindo especificações solicitadas
pelos representantes da categoria

Por determinação do Ministério Público, a Prefeitura de Itabirito teve que realizar um processo licitatório para contratação de
permissionários do serviço de táxi na cidade. Mas uma cláusula
do processo resultou na exclusão de alguns taxistas, que poderão
somente prestar o serviço entre 2019 e 2023. O escalonamento
foi determinado por lei municipal para proteger taxistas com mais
tempo de serviço e que teriam mais direito a exercer a função.
Na tarde da quinta-feira (23) alguns taxistas fizeram uma carreata pelas ruas do Centro da cidade para contestar o processo. Mas,
segundo a prefeitura, todas as exigências foram construídas em conjunto com a categoria. “A manifestação eu entendo que é legítima,
mas o que tem que ficar bem claro é que todo processo foi feito
nos moldes que os taxistas requereram. A prefeitura entrou somente
como executora da licitação”, explica o secretário de Segurança e
Trânsito, Carlos Henrique Franca, conhecido como Luke.
Elvino Alves de Oliveira, taxista há 41 anos disse que o mal
entendido foi dos próprios taxistas, que não tiveram atenção ao
edital. “Eu acredito que não houve atenção ao edital, onde tiveram
muitos prejudicados. Por pouco não fui um deles. A sorte é que a
prefeitura abriu um espaço de mais 60 dias e me salvei por esse
prazo”, revela Sr. Elvino. Roberto Braga, taxista desde 2003, foi
bem classificado e também conseguiu continuar trabalhando após
prorrogação do prazo de 60 dias pelo Executivo. “Fui bem classificado, mas tenho problema com o carro, que está com isenção do
IPI, ICMS, que estão vencendo. Se eu retirar a placa agora, vou
pagar uma multa muito cara. Prorrogar o prazo para mais 60 dias
foi o ideal para renovação do meu documento”, diz aliviado o motorista. Com a licitação, todas as vagas foram supridas, mas haverá um déficit na cidade, com menos taxistas do que o necessário.
Entenda o caso
Desde 2009, a pedido de alguns taxista na época, o MP recomendou a concessão de placas por processo licitatório, e não por
concessões feitas pela Prefeitura. Mas acontece que um artigo na
lei, que trata de carência, foi criado pensando em resguardar possíveis ocorrências de pessoas que já tinham o táxi há mais tempo.
“Para não ficarem de fora, ou perdessem a licitação, foi criada essa
carência, que acabou virando um problema para os taxistas. Se o
taxista foi classificado mais para o fim da ordem classificatória, e
tinha uma carência pequena, ele teria que utilizar essa carência até
certo ponto. Depois teria que deixar o serviço e voltar quando ele
fosse chamado”, explica Luke.
O secretário enfatiza que diversas medidas estão sendo tomadas para que os prejudicados possam voltar a atuar no táxi. “Eu
fui junto com alguns taxistas ao MP para ver a possibilidade desse
artigo ser modificado e eles impetraram um mandado de segurança nesse sentido, mas que teve a liminar indeferida. Nós estamos
tentando uma série de medidas para tentar derrubar o artigo, procurando uma saída jurídica com apoio do judiciário e MP para
reverter a situação”, garantiu o secretário.

Do dia 21 a 28 de agosto de 2018, as Apaes de todo
o país celebraram a Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema “Família e
Pessoa com Deficiência protagonistas na implementação
de políticas públicas”.
Para a unidade de Itabirito, este é um momento oportuno para a conscientização da população em torno das
diferenças e para promover a inclusão dos seus alunos.
Em busca dessa conscientização, a escolha foi apresentar a peça teatral Shrek para mais de 2,7 mil crianças de
escolas estaduais, municipais e particulares divididas nas
12 seções do espetáculo na Casa de Cultura Maestro
Dungas. Durante a apresentação, além de se divertir, elas
aprenderam que somos todos diferentes e temos nossas
particularidades. Para a diretora da Apae Itabirito, Waldyra
Salvador, o teatro é a melhor maneira de passar a mensagem desejada pela instituição. “Essa semana já foi trabalhada
com várias atividades, como palestra, passeatas, programas de rádio, mas o teatro encantou a todos com sua forma
leve de levar a mensagem e de trazer discussões referentes à pessoa com deficiência”.
Peça Teatral - O teatro, que buscou levantar a discussão das diferenças e inclusão, mostrou em seu personagem
principal um ogro verde, de aparência grotesca e feições nada convencionais, um herói infantil. Ainda assim, Shrek é
doce, sensível e aprende a reconhecer e demonstrar suas inseguranças e fragilidades. O elenco da peça envolveu toda
a equipe da Apae, incluindo professores, alunos, profissionais da área da saúde, serviços gerais e administração. A direção do espetáculo ficou a cargo do professor de teatro da instituição, Davi Procópio.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Mundo doente –
pessoas doentes
Às vezes tenho a impressão de que o mundo está doente. Principalmente no momento atual que vivemos, nos deparamos com
atitudes, palavras e fatos que tornam esta percepção ainda maior.
Mundo doente, pessoas doentes. Todos estressados, nervosos,
irritados...
Vivenciamos situações tão inusitadas, não existe mais noção
de certo e errado, ética ou compromisso, todos são donos da verdade e só a verdade de cada um quer imperar. Respeito virou apenas
uma palavra. Não se pensa no outro, e, salvo raras exceções, cada
um só enxerga o próprio umbigo.
No estresse do dia a dia, as pessoas descontam umas nas outras o seu nervosismo e seus problemas. “Patadas” correm soltas,
agressões verbais viraram lugar comum e, pior, muitos se acostumam e aceitam. Não podemos aceitar. Aquele que é ofendido ou
humilhado não precisa e nem deve justificar a atitude do outro como
“estava em um mal dia”, “tem muitos problemas”. E o ofensor mais
ainda, não tem o direito de descontar em ninguém seus problemas.
Refiro-me a atitudes recorrentes. Um dia ou outro, uma vez ou
outra, pode acontecer, e acontece, em um descuido, uma escorregada que atinja alguém, sem intenção. Para isto existe o pedido de
desculpas, que não diminui ninguém. Pelo contrário, reconhecer o
erro e desculpar-se por ele é prova de grandeza de caráter.
O que não pode acontecer é o estresse e o nervosismo servirem de desculpa para a falta de educação ou agressividade diários.
E pessoas assim ainda se acham certas, com a famosa frase “eu
sou sincero”. Agressividade e grosseria são muito diferentes de
sinceridade. Pelo contrário, pessoas sinceras podem ser doces e
gentis. Conheço várias. Uma coisa jamais impediu a outra.
A vida está difícil para todos e isto é inegável. O país atravessa um momento de crise em todas as esferas: política, financeira,
social, moral... Estamos, sim, doentes. Carentes de decência, educação, boa vontade. O ser humano está, de uma maneira geral,
egoísta e individualista, resultado, talvez, deste momento conturbado e difícil pelo qual todos passamos.
Mas se cada um procurasse fazer o mínimo esforço que fosse,
a situação poderia melhorar. A verdade é que muitos se acomodam
e embarcam nas diversas facetas desta dita crise, sem nem tentar
fazer a sua parte. Pensam no oceano inteiro e se esquecem de
que ele é feito de gotículas de água. Cada um de nós poderia ser
uma gota para mudar este oceano caótico que está o mundo. Mas
nem isso fazem. Ofendem quem está do seu lado e justificam “ando
muito estressado”. Magoam quem os amam e em lugar de reconhecer e pedir desculpas, quase se vangloriam.. “Estou com tantos
problemas!”. Não param para pensar que o outro não tem culpa. Se
eu estou mal porque o mundo está mal, a pessoa a quem eu dou
uma patada vive neste mesmo mundo. E os sentimentos dela?
Afinal, ela também está estressada e nervosa. Egoísta é quem não
consegue enxergar isto.
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Instituto esclarece situação de possível
fraude em processo de concurso em Mariana
Uma polêmica envolvendo o
processo seletivo simplificado da
Prefeitura de Mariana foi esclarecida durante a reunião dos vereadores
na segunda-feira (27) com a participação de representantes da empresa responsável pelo processo, o
Instituto Mineiro de Administração
Municipal (IMAM). O diretor do
instituto, Petrônio Corrêa, esclareceu sobre a falha do exame, e disse
que foi constatado erro em 10 provas, atingindo 88 candidatos.
Durante a Tribuna Livre, Petrônio relatou que cinco questões
de múltipla escolha apresentavam
grifo que identificava a resposta
correta e ainda segundo ele, a falha
foi percebida pelo Instituto que,
imediatamente, procurou o Ministério Público e a Procuradoria
Municipal para propor soluções.
“Apresentamos duas propostas:
anular as cinco questões dessas 10
provas ou reaplicar a prova para os
88 candidatos”, apontou o diretor
do instituto.
Petrônio explicou que foi o próprio Ministério Público que indicou
a anulação das questões como melhor solução. “A nossa falha alcançou menos de 2% dos inscritos no
processo seletivo”, afirmou ao justificar a inviabilidade de cancelar o
concurso. De acordo com Petrônio,
a medida de anular as questões que
apresentaram falha não prejudica
nenhum candidato. “Por princípio
isonômico, todos os 88 candidatos
foram beneficiados com a anulação dessas questões”, explicou. A
Secretária Interina de Administração, Arlinda Coelho, afirmou que
a necessidade de reaplicar a prova

aos candidatos afetados será avaliada pelo Executivo. “Anular as
questões foi uma opção acertada,
no entanto não descartamos a reaplicação da prova”, afirmou.
Ainda na reunião, a empresária
Gislene Dueli, representando os
comerciantes da rua Direita, falou
sobre as dificuldades que os lojistas
da rua estão tendo com o projeto
"Rua da Cultura e do Lazer", que
é realizado pelo Executivo periodicamente no local. Segundo ela, o
fechamento da rua para a realização
do evento com barracas de artesanato e culinária prejudica o fluxo
comercial na via. "Fica difícil, pois
os clientes não têm como estacionar. Interditam a rua na sexta-feira
ao meio dia. Além disso, também
não há como descarregar caminhão
para recebermos a mercadoria",
aponta a comerciante. Uma sugestão da comerciante foi a mudança
de local da feira. "Queremos sugerir que a feira seja levada para a
Praça da Sé", conclui. O pedido da

comerciante será encaminhado para o Executivo para análise.
Projetos aprovados
Os vereadores aprovaram três
Projetos de Lei na reunião. Um
de autoria do vereador Cristiano
Vilas Boas (PT) que institui o dia
Municipal do Tai Chi Chuan, com
proposta para o último final de semana do mês de abril para realização das comemorações. Outro foi
do vereador Tenente Freitas (PHS)
o Substitutivo ao PL 56/2018, de
autoria do Executivo, que visa criar
o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência COMPEDE e o Fundo Municipal
das Pessoas com Deficiência, além
de estabelecer a política municipal
das pessoas com deficiência em
Mariana. Por último, do vereador
Juliano Duarte (PPS), que declara
de Utilidade Pública Municipal a
Associação Doe Sangue Mariana.
“Esse projeto vem ao encontro das
ações que a Doe Sangue desenvolve na cidade” declarou o vereador.

Em reunião, Prefeitura discute propostas de
revitalização para aterro sanitário do município
O prefeito Duarte Júnior, o vice
Newton Godoy junto aos secretários
de Governo, Administração e Obras
se reuniram na última quarta-feira, 29,
com o corpo técnico e administrativo
da Fundação Renova, a Secretaria de
Meio Ambiente do Estado de Minas
Gerais, Tractebel, BDMG, Abes, Ambiência, Amap e Sinovoip para analisar os estudos de viabilidade técnica
e econômica para concessão pública
e regionalização de aterro sanitário
municipal em Mariana. O estudo foi
apresentado por Henrique Ribeiro da
empresa Ambiência, que em parceira
com a Tractebel desenvolveram um
estudo de viabilidade de tratamento de
resíduos em Mariana.
Segundo Henrique Ribeiro uma
das propostas é implantar uma unidade de triagem para separar os resíduos que seriam aterrados. A partir

dessa medida, será possível recuperar
os resíduos recicláveis, orgânicos e
não recicláveis também, conseguindo separá-los totalmente. “Isso é
um grande benefício, pois, de fato, o
material é recuperado e encaminhado para reciclagem, o que permite a
redução do aterramento. Então, diminuiremos a quantidade de lixo que é
enterrada e atenderemos a legislação
vigente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aproveitaremos os
materiais descartados como matériaprima para produção energética,” explica Ribeiro.
Em vigor desde 2010, a Lei nº
12.305/2010, que instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é um instrumento essencial na
busca de soluções para um dos mais
graves problemas ambientais do Brasil, o mau destino dado aos resíduos
Felipe Cunha

sólidos. A lei impõe a necessidade de
substituir os lixões a céu aberto por
aterros sanitários como medida de
proteção ambiental.
Os estudos realizados nas 10 regiões estudadas em torno de Mariana
apontam que o índice populacional
é de mais de 200 mil habitantes, que
produzem mais de 90 mil toneladas
de lixo por ano. Uma das propostas é
que o aterro municipal atenda as demandas do município e também das
localidades vizinhas. Foram apresentados 6 cenários de tratamento, 3 utilizam o aterramento dos resíduos e 3
utilizam o tratamento térmico.
O prefeito Duarte Júnior mostrou-se satisfeito com o estudo realizado e com os benefícios que o tra-

Felipe Cunha

tamento correto do lixo trará para a
cidade “A reunião de hoje foi muito
importante. Para construir um projeto
ele tem que ser muito bem debatido
entre todas as instâncias. Em nossos

primeiros encontros, discutimos a
respeito das irregulares do nosso aterro e agora estamos em busca de soluções para regularizar a nossa política
de tratamento de resíduos. Estamos
pensando no nosso futuro e de todos
os municípios vizinhos,” reforçou
Duarte.
O artigo 25 do PNRS estabelece que a gestão e gerenciamento
dos resíduos sólidos no Brasil é um
compromisso de todos: poderes públicos, classe empresarial e sociedade
em geral. O artigo 30 pontua sobre a
responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos. Assim,
cada setor (fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,
consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos) tem um
papel específico nas várias etapas que
envolvem a existência do produto, da
produção ao descarte final.
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Mais de 800 pessoas devem
participar de desfile cívico
A mais
completa loja
de produtos elétricos
da região!
Aguardamos sua visita.

Av. N. Sra. do Carmo, 743
Vila do Carmo - MARIANA
3557.1401/3557.3330

PANORAMA

C

om o objetivo de detalhar e exemplificar ações de planejamento para
melhor promoção do maior evento de mountain bike da América Latina, o Iron Biker Brasil 2018, a prefeitura de Mariana promoveu um encontro
na terça-feira (28) com a equipe organizadora do evento. A movimentação
nas ruas históricas com a realização do Iron Biker provoca a geração de renda do local com a lotação máxima de hotéis e pousadas. O evento acontecerá
de 14 a 16 de setembro em Mariana com largada na Praça Minas Gerais, um
dos cartões-postais da cidade. Este ano os atletas percorrerão trilhas ainda
mais desafiadoras, com altimetrias bem definidas para testar o poder de resistência dos competidores. Mais uma vez a maratona será dividida em duas
etapas: 98 km percorridos no sábado e 65 km no domingo.
Gabriela Santos

A

Faculdade Dom Luciano Mendes concedeu a Comenda Dom Luciano Mendes de Almeida do Mérito Educacional e de Responsabilidade Social a quatro homenageados na noite da segunda-feira (27). A
outorga aconteceu no Centro Cultural Arquidiocesano Dom Frei Manoel
da Cruz, antigo Palácio dos Bispos, em Mariana, após a celebração no
Santuário Nossa Senhora do Carmo. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Mariana, Dom Airton José dos Santos, e concelebrada pelo arcebispo emérito de Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha, pelo bispo auxiliar
de Belo Horizonte, Dom Geovane Luís da Silva, e por outros padres da
arquidiocese. Dom Geraldo Lyrio Rocha, professor Luiz Fernando Mendes de Almeida, João da Silva Rezende e Edite Reis da Paciência foram
os agraciados da noite.

A expectativa é grande para o
desfile cívico em comemoração
ao Dia da Independência do Brasil,
em Mariana. Neste ano as comemorações vão acontecer na manhã
de sábado, dia 1º de setembro. Em
uma reunião entre membros das
Secretarias de Educação e Cultura,
além de Guarda Municipal e Polícia Militar, foram acertados os últimos detalhes da festa, que, este ano,
deve reunir cerca de 800 pessoas.
A secretária de Educação, Aline de Oliveira, revela que, alunos
e professores de aproximadamente 15 escolas municipais vão participar. Instituições estaduais também integrarão o desfile. “Pensamos uma festa que integra a todos
em volta do tema ‘Diversidade e
Respeito’ e, com certeza, será uma
manhã muito bonita”, ressalta a

Aurélio de Freitas

chefe da pasta.
A concentração do desfile
acontecerá às 8h, na Praça Dom
Benevides. As 9h os alunos seguem para a Praça da Sé, passando pelas ruas Dom Viçoso e Frei

Durão. Os alunos seguirão o tema
principal com abordagens de respeito ao idoso, à diversidade religiosa, em apoio às manifestações
artísticas, valorização do patrimônio público, entre outras.

Programa Mãos Solidárias inicia
reforma nos apartamentos populares
A Prefeitura de Mariana nesta
quinta-feira (30) através do Programa Mãos Solidárias, iniciou o
processo de reparação dos apartamentos populares. Ao todo são
52 colaboradores trabalhando em
ações que envolvem infraestrutura
e bem-estar social. Dentre as atividades a serem desenvolvidas destaca-se a pintura, colocação de energia elétrica, reposição de janelas,
alvenaria, reformas gerais, substituição de portas, pias, entre outras.
Para a execução correta das atividades, cada colaborador recebeu
material específico de trabalho, como luvas, óculos, máscara e botas.
Segundo a técnica em segurança do
trabalho, Joelma Francisco, os profissionais precisam estar confortáveis e adequados, com toda a segurança que eles necessitam para que
desempenhem bem suas funções.
Os apartamentos ficam localizadas nos bairros Santa Clara e
Morada do Sol. Quando concluídas, as obras beneficiarão famílias
em situação de vulnerabilidade social e que possuem renda inferior a
¼ do salário vigente.
As inscrições para as pessoas
que se enquadram nos critérios exigidos ocorrem na Arena Mariana
e vão até o dia 17 de setembro, de
08h às 12h e 13h às 17h. Para saber
mais sobre os documentos necessários para o cadastro, acesse o site
para conferir o edital.

Deivid Oliveira

Deivid Oliveira

O

escritor patense, José Eduardo
de Oliveira, fez o lançamento de
seu livro “Bento Rodrigues: trajetória
e tragédia de um distrito do ouro”
no dia 23 de agosto na Academia de
Letras, em Mariana. Na obra, o autor
faz uma tentativa de resgatar histórias através de documentos e relatos
de viajantes que passaram naquela
localidade desde a sua fundação, no
século XVIII, até ao século XIX, e depois até o dia 5 de novembro de 2015,
quando o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério de ferro
da mineradora Samarco inunda o arraial, causando a morte de 19 pessoas
e a poluição do Rio Gualaxo do Norte
e de todo o leito do Rio Doce até a sua
foz no Oceano Atlântico.

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Hebe Maria Rola Santos e José Eduardo
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Prefeito Duarte leva crianças para assistir jogo no Independência
Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Reunião congrega diretoria da
Cooperativa dos Produtores de
Leite e lideranças de Mariana

Eliene Santos

Os novos membros da diretoria da Cooperativa
dos Produtores de Leite de Mariana estiveram reunidos com o Prefeito de Mariana, Duarte Júnior, ontem
(28). Estavam também presentes na reunião o secretario inteiro de desenvolvimento rural, Wander Moreira
Alves, o secretário de desenvolvimento econômico,
Júlio César Vasconcelos e o Procurador Adjunto Sênior do município, Aurimar Marcelo da Silva.
Além de se apresentarem, os representantes da
Cooperativa e o Prefeito de Mariana discutiram projetos para novas parcerias para o Laticínio.
É importante frisar que a Prefeitura de Mariana
tem sido grande parceira para a retomada do Laticínio,
conseguindo junto as medidas compensatórias, um investimento de até 5 milhões para o empreendimento.
“O Laticínio é um bem muito importante para o município de Mariana. Com ele em pleno funcionamento
conseguimos produzir até 40 mil litros de leite por dia, além de empregar um total de 50 funcionários. Vamos
lutar para que o laticínio volte o mais rápido possível”, afirmou o prefeito.

Olhares atentos a cada detalhe, cada lance. Sorriso no rosto
de quem visitava, pela primeira
vez, um estádio. Foi assim o domingo de quase 50 alunos da Escola Gomes Freire. As crianças
foram prestigiar o América-MG,
que disputou a 21ª rodada do
Campeonato Brasileiro contra o
Flamengo, no Estádio Raimundo
Sampaio, mais conhecido como
Estádio Independência.
Para alguns a experiência se
tornou única e despertou a vontade de voltar mais vezes, como,
por exemplo, para a pequena Julia Catariana de Oliveira, 8. “É
a primeira vez que assisto jogo
em um estádio. Fiquei impressionada com tudo. Gostei muito
de tudo que vi e, principalmente,
de poder ter dado uma volta nos
gramados. A partir de hoje o meu
time é o América”, afirmou com
um sorriso no rosto.
Os alunos foram acompanhados por professores, uma
equipe da prefeitura e pelo prefeito Duarte Júnior. “A visita de
hoje faz parte da parceria que
temos com o Clube. Agradeço
muito ao presidente, meu amigo
Marcus Salum, por ter nos recebido com tanto carinho e atenção. Fico feliz, principalmente
pelas crianças que puderam se
divertir e ter gosto pelo esporte.
Já ouvi muitas falando que o ti-

me do coração é o América e isso me alegra, pois temos mesmo
que torcer pelo time que olha por
Mariana”, afirmou o prefeito.
Parceria – No inicio desse mês foi inaugurada a escola
oficial do América Futebol Clube, uma iniciativa da empresa
Salum Construções Ltda em
parceria com a Prefeitura de
Mariana e a Fundação Renova,
em Mariana. A iniciativa da escola oficial do América Futebol
Clube em Mariana é da Salum
Construções Ltda, empresa responsável pelas obras do Eixo 1
nas barragens de Fundão e Nova Santarém. “Desde o momento que fomos contratados pela
Fundação Renova para a execução das obras em Mariana, passamos a viver o clima do município. Percebemos claramente
que a cidade está em uma fase
de recuperação. Em conversas
com a Prefeitura de Mariana e
com a Fundação Renova percebemos que poderíamos ajudar
com um projeto social de futebol. Como presidente do América, sei que temos a melhor expertise na busca de jogadores e
na formação social dessas crianças. Estou muito feliz com isso
e esperamos que esse processo
tenha muito sucesso”, disse o
presidente da Salum Construções, Marcus Salum.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Lobo fugiu, mas ovelhas
foram capturadas!
A caça continua proibida pelo IBAMA e caçadores quase não
mais há, em decorrência da quebra de cultura no setor, provocada
pelas políticas ecológica e de meio ambiente. Contudo, classe especial de caçadores programou caçada a um lobo que, há algum
tempo, vinha rondando e a prometer tornar-se grande predador.
De acordo com o grupo de caçadores, havia que cortar o mal pela
raiz, antes que ele fizesse maiores estragos. Não era um lobão,
grandalhão, ou o lobo mau, do tipo que comeu a vovó da Chapeuzinho Vermelho com seus dentes afiados. Estava mais para filhote, quase ainda a mamar, mas os caçadores não levaram isso em
consideração: - antes prevenir que remediar - pensaram. Partiram
em grande número em direção à toca onde, se supunha encontrar
o objeto daquela empreitada. Mesmo não intencionados a matar,
porém capturar o bicho, o grupo estava armado até os dentes, mais
parecendo que iam ao encontro de numerosa e feroz alcateia ou,
talvez, à guerra. A fazer grande barulho com seus instrumentos de
caça, subestimando a astúcia do bicho, os caçadores chegaram
à toca, mas o lobo ali não mais estava. Esperto como é, deu no
pé; lobo é lobo, mas não bobo! Solitário como era, teria sido apanhado por caçador, também solitário! Fugiu à aproximação ruidosa
dos que o caçavam. Para não perder, totalmente, a empreitada e
voltar de mãos vazias, o que não convém a bom caçador, o grupo
resolveu capturar pequeno grupo de ovelhas encontradas no local.
Moral da história: não encontrando o lobo caçado, qualquer outro
bicho serve como troféu!

Mais de 130 atletas
competem na tradicional
corrida de São Luiz

De uma das janelas das casas da pequena comunidade, um olhar atento, acompanhava cada comemoração na linha de chegada. Vibrações e
muita animação. Gerson Oliveira, de 65 anos, aposentado, contou que é
visitante ao local. Foi passar o final de semana com a família e, segundo
ele, foi brindado com a prova de São Luiz. “A força de vontade e dedicação de cada um que cruza a linha e recebe a medalha é um incentivo para
melhorarmos e buscarmos nossos objetivos”, considerou o espectador.
Mais um sucesso de público e de competidores. Foi assim a edição
deste ano da tradicional corrida de São Luiz, que aconteceu no último domingo, 26, na comunidade de Águas Claras, em Mariana. Cerca de 130
atletas, profissionais e amadores, de todas as idades, participaram da prova. Foram nove categorias disputadas.
O prefeito de Mariana parabenizou a organização e os participantes.
“É muito bom ver que o esporte tem tanto apelo e consegue mobilizar
tantas pessoas. Trabalhamos duro para que eventos como este aconteçam
cada vez mais em diferentes partes da cidade”, disse Duarte Júnior.
Na corrida os atletas percorreram 8 km entre trechos urbanos e rurais.
O grande campeão do dia foi Sandro Alberto Arcanjo, com o tempo de
28 minutos e 12 segundos. Já na categoria feminina, quem ficou no lugar
mais alto do pódio foi Sara Maia Gomes, alcançando a marca de 36 minutos e 15 segundos.
Aconteceu, também, em comemoração a festa de São Luiz, a competição de Mountain Bike, em uma distância de 42km. A largada aconteceu
em Mariana e a chegada foi em Águas Claras. Gleisson Leonel foi o campeão geral, fechando a prova com 1 hora e 28 minutos, seguido por Rafael
Cardoso Silva e Vinícius do Carmo Bandeira.
Aurélio de Freitas
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Audiência Pública para elaboração
da Lei Orçamentária de 2019
Mais transparência e participação popular nas ações municipais.
Esse foi o objetivo da Audiência Pública de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício
de 2019, realizada na Câmara Municipal, na noite de quinta-feira, 23.
A Audiência foi conduzida pelo
assessor de planejamento e execução orçamentária, Anderson Stoppa, que explicou detalhadamente o
que é a LOA e quais as etapas para
a sua construção da Lei, bem como
dados sobre a arrecadação e despesa do município nos últimos anos.
Além desses, o assessor apresentou
as ações que estarão presentes na Lei
Orçamentária do próximo ano, ações
estas levantadas em reuniões do executivo com representantes de bairros
e distritos de Mariana. “Sabemos que
as demandas são infinitas, porém
a receita é limitada. Para isso, foi
preciso alinharmos as necessidades
da comunidade para mantermos o
equilíbrio entre as despesas e receitas
para 2019. É necessário programar e
planejar uma gestão pública que siga
as limitações da nossa realidade”,
destacou Anderson.
Além do assessor, o secretário
de Planejamento, Suprimentos e
Transparência, Marlon Figueiredo,
o vice-prefeito, Newton Godoy, e
o vereador, Cristiano Vilas Boas,
representando o Poder Legislativo,
estiveram presentes para esclarecer
e ouvir a sociedade civil que em sua
maioria era composta por presidentes das associações de moradores.
Júnior Eduardo Nonato, presidente
da FEAMA (Federação das Associações de Moradores de Mariana)
também esteve presente destacou
como importante a Audiência. “Foi
importante para conhecermos sobre
esse histórico de receita e despesa do
município e entender como funciona
a gestão desses recursos. Além disso,
é preciso saber como é feito o pro-

Eliene Santos
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cesso de construção desse orçamento
e, principalmente, onde se prioriza o
investimento”, ressaltou.
A audiência 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).
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. Nela está selecionado tudo o que é mais urgente
e importante para a comunidade em
diversas áreas como educação, saúde,
segurança, assistência social, obras,
saneamento básico e outras.
Acesse o site da Prefeitura de
Mariana (www.mariana.mg.gov.br)
para ver detalhes da Audiência.

