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Orlando Caldeira e Élio da Mata são diplomados
Michelle Borges

N

a terça-feira (27) representantes da sociedade civil de Ouro Preto se reuniram com o diretor da Sistema Prisional de Ouro Preto, com o
diretor do Prolae e também com o major reformado da Polícia Militar, Marco Antônio da Silva,
para falar sobre a implantação da Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados (APAC)
na cidade. O próximo passo será o lançamento do edital convocando para a Assembleia de
fundação da APAC e a previsão é de que esta
assembleia seja realizada ainda no mês de setembro. O local de referência para a criação da
APAC será a sede da OAB de Ouro Preto. O Major Marco Antônio destacou a importância da
existência do terreno, onde o Presídio e o Prolae
estão inseridos. Esse terreno (517 hectares de
terras da antiga Febem) já é público. Segundo
ele, essa é a parte mais difícil pra começar o trabalho de implantação de uma APAC.
Raissa Alvarenga

Terça Gerencial
realizada em Mariana PÁG. 8

Após alguns impasses na eleição
suplementar de Itabirito, a chapa eleita, “Itabirito Merece Mais”, composta
por Orlando Caldeira e Élio da Mata,
foi diplomada na tarde desta quinta-feira (29) no Fórum da cidade. A cerimônia contou com a participação de
autoridades do Município e familiares
dos novos prefeito e vice.
Os contratempos da eleição começaram com o agendamento da data,
que foi alterada por três vezes pelo
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de
Minas Gerais. Após a vitória dos candidatos, foi o pedido de impugnação
das contas pela coligação “Mudança
que Segue” da qual fez parte o então
candidato e prefeito interino, Arnaldo
dos Santos. A decisão com a aprovação das contas dos candidatos foi validada pela juíza da 133ª Zona Eleitoral
de Itabirito, Vânia da Conceição Pinto
Borges, e publicada na tarde desta se-

gunda-feira (26) pelo TRE/MG.
A diplomação foi proferida pela
juíza Dr. Vânia, que durante sua fala
fez citações sobre política e paz, entre
ela uma proferida pelo Papa Francisco
no início desse ano no Rio de Janeiro:
“A boa política está a serviço da paz”.
Em seu discurso, Orlando Caldeira reforçou fala de campanha, dizendo que vai governar para quem mais
precisa. “Que nós possamos crer que
tivemos a coragem, mas podemos ter
também alegria no coração para que
possamos fazer um governo, como
eu sempre disse na campanha, e assim será. Um governo na verdade, da
justiça, da não perseguição, onde nós
possamos olhar pelas pessoas mais carentes da nossa cidade. Queremos fazer deste mandato, um mandato para
todos”, destacou Orlando. A posse deve ocorrer na próxima terça-feira (3)
na Câmara de vereadores da cidade.

Michelle Borges

Michelle Borges

Reforma da Escola Izaura Mendes
é entregue após 13 anos sem obras
“Antes estava bagunçada e cinza, agora está linda e verde”, explica
de maneira simples a aluna Melissa,
de apenas seis anos, do primeiro ano
da Escola Municipal Izaura Mendes.
Não foram apenas as crianças que viram as mudanças. Nesta quinta-feira
(29) aconteceu a entrega da reforma
da escola no bairro Piedade para toda a
população. Fundada em 1.986, a escola carrega o nome da mãe de Geraldo
Laurentino, vereador que teve papel
importante em sua criação. Apenas em
1.996 a Escola Izaura Mendes mudou-se para seu atual local, que não contava com reformas há mais de 13 anos e
atende hoje 298 alunos do 1º ao 9º ano
do ensino fundamental.
Vazamentos e pinturas velhas participavam do cenário antigo do colégio.
As novas obras feitas incluem a reforma de banheiros, pintura, reformas no
telhado e melhorias no espaço de recreação, para os alunos terem melhor
qualidade de vida e ensino na escola.
As obras não interferiram no andamento das aulas, pois o ano letivo seguiu
seu curso normalmente.
Estiveram presentes no evento os
vereadores Luciano Barbosa, Vander
Leitoa e Wander Albuquerque, além

do prefeito Júlio Pimenta que explica
sobre a reforma: “Foi necessário ser
feito um grande trabalho, pois a última reforma foi em 2006. Conseguimos devolver à comunidade a escola
totalmente reformada e é por isso que
vemos a felicidade dos alunos hoje. Pretendemos dar continuidade na
reforma de outras escolas e creches,
como já estamos fazendo. Já terminamos a Escola Padre Carmélio, do
bairro São Cristóvão, e vamos iniciar
agora a Escola Municipal Padre Martins, em Santo Antônio de Bandeira. A
nossa meta é reformar todas”. Ao to-

do, 12 das 33 escolas de Ouro Preto e
distritos já foram reformadas, sendo a
Escola Izaura Mendes a 13ª.
Para José César de Sousa, diretor
da escola, a reforma é anseio há muito
tempo da comunidade. "A pintura, área
de lazer, quadra, telhado, coisas que as
pessoas queriam há algum tempo e a
gente espera que elas saibam conservar
e valorizem o esforço do poder público". Segundo a vice-diretora Sandra
Maria Gomes as reformas feitas são
motivo de alegria para os alunos e professores: “trabalhar em um ambiente
limpo e bonito é bem melhor”.
Ane Souz
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VENDEM-SE
Imóvel Comercial no
Centro de Cachoeira
do Campo, na Av.
Pedro Aleixo, nº1035,
com 2 lojas, uma quitinete e um galpão.
Total de 316m². Tel:
(31) 98422-8239.
Caminhão Guincho,
Plataforma, marca
Volkwagen, modelo
8.140, Ano 97,
em ótimo estado de
conservação. Tel:
(31) 98422-8239.

ou 355

Quer ler o jornal por
internet?
Envie um
pedido pelo
(31)

Condomínio
Paragem do Tripuí
VENDO CASA nova,
de esquina, 187,10m²,
com 3 quartos, suíte,
aquecimento solar,
sauna e churrasqueira.
Tratar c/ o proprietário.
Tel: (31) 99762-3892.

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

98489-1844

Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges
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Maria da Penha
completa 13 anos e
evento marca o
combate à violência
contra a mulher
No mês de agosto a Lei Maria da Penha, que garante a proteção às mulheres contra qualquer tipo de violência, completa 13
anos e, no próximo dia 30 de agosto, a Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania,
promove o encontro “Marias em Luta”. O encontro, que é aberto
ao público, acontece às 9h, na quadra do Cria Mariana. A ação a
sensibilização, o diálogo e a informação da população acerca do
tema, faz um alerta sobre a gravidade do problema.
De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Juliano Barbosa, a violência física não é a única forma de
violência contra a mulher, bem como não é a única forma de violência que a Lei Maria da Penha contempla. “O Brasil é o 5° país
no ranking mundial em casos de feminicídio, ficando atrás apenas
de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de
assassinatos de mulheres. As violências são psicológica, sexual,
patrimonial e moral e todas elas precisam do nosso cuidado, da
nossa atitude e da nossa atenção”, afirma o secretário.
O Cria Mariana fica localizado na sede da secretaria, localizada na Rua Dois de Outubro, 210.
Dados e estatísticas - Segundo dados do Instituto Maria da
Penha, a cada 7.2 segundos uma mulher é vítima de violência
física no Brasil. No ano de 2018, mais de 190 mil mulheres foram
vítimas de alguma forma de violência, só em Minas Gerais. Também em 2018, 4.254 mulheres foram mortas em nosso país. A
média nacional de assassinatos de mulheres é 74% maior que a
média mundial.
Denuncie a violência contra a mulher, ligue 180.
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*Mauro Werkema

A mineração do futuro em Minas
Alguns temas, de enorme importância para Minas Gerais, dominam a discussão sobre o futuro
da mineração no Estado após as
tragédias de Mariana e Brumadinho: o foco na garantia de segurança operacional em barragens;
novas tecnologias na engenharia
de minas; a gestão de resíduos e
seu aproveitamento; a melhoria
dos licenciamentos ambientais
e de lavras e da fiscalização; um
maior compromisso de empresas e
prefeituras de cidades mineradoras
com o encerramento das minas: a
substituição da exploração mineral, após o esgotamento de jazidas,
por um novo ciclo econômico que
sustente empregos e receitas públicas e a redestinação de áreas estéreis e degradadas. A conclusão do
IBRAM, segundo seu presidente
em Minas, Wilson Brumer, é que
estas são questões vitais para recuperar a reputação que o setor necessita para novos investimentos e
sua expansão em Minas.
A verdade é que a mineração
no Brasil e, historicamente em
Minas Gerais, desde os primeiros
anos de ocupação do seu território,
com o Ciclo do Ouro, realiza-se
com excessivas liberalidades predatórias, tributárias e fiscais. Uma
comparação com a Austrália e o
Canadá, maiores países mineradores, deixa o Brasil muito mal em
vários aspectos, inclusive quanto
a retornos socioeconômicos. É
claro que não há desenvolvimento

sem mineração. Mas sabe-se que
as tecnologias de hoje permitem
níveis compatíveis com a preservação ambiental. A mineração, incluindo todos os minerais, é 36%
da balança comercial brasileira
(IBRAM) com 430 milhões de
toneladas em 2017. Em Minas, é
60% da balança de exportações,
10% do PIB estadual e gera perto
de 100 mil empregos diretos e 150
mil indiretos. Não há como desacreditar a atividade, mas é preciso
que não seja predatória e que, crescentemente, representa efetivas riquezas para o Estado e municípios
mineradores.
Hoje, Minas explora 182 minerais, segundo o IBRAM, mas o
potencial mineral é muito maior.
Mas faltam investimentos e novas
pesquisas geológicas que apontem novas ocorrências minerais, e
não só de minério de ferro. Esta é
uma questão crucial, mas que hoje
está atrelada à urgente discussão
de que a mineração do futuro, a
partir do excepcional potencial de
Minas Gerais, precisa avançar em
tecnologias exploratórias e nos retornos socioeconômicos, deixando
o caráter espoliativo que, desde o
Ciclo do Ouro, está associado à reputação da atividade.
São relevantes, no momento,
duas demandas, além da necessidade de avanço nas legislações
minerária e ambiental: a efetiva
aplicação dos recursos da Cefem
(Contribuição Financeira pela

Exploração Mineral) o royalty do
minério, pelos municípios mineradores, que hoje é de 3,5% sobre a
receita bruta, em outros negócios
além da mineração e que preparem cidades e regiões para o esgotamento das jazidas. Este é o objetivo definido pela Constituição de
88 quando da criação da Cefem e
que os municípios não obedecem,
gastando os recursos para pagar
funcionários e dívidas. E estudar
novos e criativos usos para terras já
mineradas, com geoparques turísticos, florestamentos e mesmo atividades industriais. Mineradoras e
prefeituras devem associar-se na
busca destes novos usos enquanto
ainda em operação, evitando o uso
dispersivo dos recursos da Cefem.
Enfim, a discussão está aberta.
As cidades históricas de Minas, por sua origem, são municípios mineradores. E convivem
com problemas de degradação
ambiental e terras estéreis. Entre
Ouro Preto e Mariana, no Morro
de Santo Antônio, no Distrito de
Passagem, existem reminiscências históricas e arqueológicas do
início da mineração na região, origem das duas cidades históricas.
Existem projetos para um geoparque, de grande interesse turístico
e histórico. Poderia ser um investimento da Vale e outras empresas
mineradoras, em retribuição ao
que ganharam e ainda ganham na
região. *Jornalista e historiador
(mwerkema@uol.com.br)
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Ouro Preto é um museu aberto
que resguarda belíssimas edificações
da arquitetura barroca em conformidade com a paisagem natural em suas
montanhas e vales que percorrem os
seus mirantes. As atratividades somadas aos eventos e às festividades
tradicionais, principalmente ligadas
à arte e à religiosidade, encantam e
atraem turistas de diversas partes do
Brasil e do mundo.
A cidade dispõe de variadas
oportunidades de lazer que corresponde ao Turismo Histórico-Cultural. O valor cultural de Ouro Preto é
revelado nos títulos que cidade carrega, como o de Patrimônio Cultural
Mundial pela Unesco, ao preservar o
conjunto histórico do casario colonial
português e da arquitetura barroca de
suas edificações centenárias, além
dos diversas qualificações, como melhor destino histórico-cultural do Brasil (Datafolha nos anos de 2015, 2016
e 2018), a maior taxa de sobrevivência de pequenos negócios do Brasil
(SEBRAE/2016), e é categorizado
pelo Ministério do Turismo como
um dos 65 destinos indutores do País.
A atividade turística é um fator
determinante para a economia local
e nos últimos meses a cidade obteve
um aumento de 10% no turismo. Ouro Preto atende em média, 500 mil turistas (dados da Secretaria Municipal
de Turismo, Indústria e Comércio) e
a taxa de ocupação média nos hotéis
da cidade subiu em torno de 10% ao
ano, conforme dados fornecidos pelos próprios empresários.
O empresário Antoninho Tavares

destaca essa mudança nos números:
“Entre os meses de janeiro a maio de
2019, tivemos uma queda nas reservas dos hotéis, estimada em 20% no
faturamento no setor, se compararmos aos números do mesmo período
em 2018, na região. Muito devido
ao acontecimento (de veiculação na
mídia) do rompimento de barragens
na região, depois do acidente em
Brumadinho e manutenção na via de
acesso à cidade de Ouro Preto. No
entanto, no mês de junho deste ano,
tivemos um crescimento de 10% e de
15% no mês de julho, o que reflete a
um crescimento relativo à receita no
setor, se comparado ao ano de 2018.
Seguimos com a expectativa de uma
melhora no mercado como um todo
para o mês de agosto e para os próximos meses, pois o reflexo dos valores
positivos em junho e julho, foram obtidos devido aos trabalhos conjuntos
do poder publico e privado, em dedicação de prestar informações necessárias sobre os risco das "barragens" e
várias ações de marketing e pequenos
eventos que fez considerável atração
de turistas ao destino”, ressalta Antoninho Tavares.
O crescimento da movimentação no turismo, também refletiu nos
números da economia da cidade, a
Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto (ACEOP) aponta
que o setor de serviços, dos setores
econômicos do município em que o
turismo se encaixa, teve um notável
desenvolvimento indicando um crescimento de 36,4%, o melhor número
em participação da arrecadação da ci-

dade, em relação aos últimos 12 anos,
considerado também pelo presidente
da ACEOP, Paulo Ferreira, que afirma que “os números apontam para
a tão buscada diversificação da economia na cidade. O setor de serviços
tem se aprimorado, e com a retomada
do turismo na cidade, aliado à realização de vários eventos, poderá conduzir a economia ouro-pretana a dias
mais prósperos”.
O secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra salienta as ocorrências da taxa de crescimento do turismo em Ouro Preto:
“A tendência que essa taxa de crescimento continue evoluindo como
está sendo os últimos anos, apesar
dos problemas que tivemos com as
notícias de barragem em Minas Gerais, continuamos conduzindo bem
os nossos projetos e percebemos que
o turismo continua crescente, observando os meses de junho e julho com
um movimento tão bom e superior ao
do ano passado, demonstrando assim,
o comprometimento de todo trade turístico, além de um trabalho perfeito
da comunicação da prefeitura junto
ao departamento de comunicação e
marketing de destino, combatendo
também as “Fake News”, desmentindo as notícias e evidenciando que
Ouro Preto se mantém intacta, reverberando aos quatro cantos. A cidade
comemora os números satisfatórios
e surpreendentes e estamos nos empenhando para manter e trazer ainda
mais visitantes para conhecer Ouro
Preto e desfrutar de tudo que ela oferece”, finaliza Felipe Guerra.
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Lavras Novas trailrun reuniu mais de 300 atletas no distrito
Fernando Loredo

Nos dias 24 e 25 de agosto, aconteceu o Lavras Novas trailrun, evento
de corrida de montanha que completou sua quinta edição no distrito de
Lavras Novas, em Ouro Preto, com o apoio da prefeitura.
Ao todo, o evento contou com mais de 300 participantes, divididos entre as modalidades: Run 21 km, Trailrun 9 km, Trailrun 6 km e caminhada
6 km. O grande vencedor foi Sandro Alberto Arcanjo, da equipe SAA,
da cidade de Mariana, na categoria Run 21 km, que terminou a prova em
01:28:58. Os atletas destaques foram Antônio Carlos de Carvalho, morador de Lavras Novas, e Carlos Alberto de Souza, atleta mais idoso, com 69
anos, morador de Belo Horizonte.
Lavras Novas trailrun recebeu competidores de outras cidades, como
Itabirito, Viçosa, Mariana e Belo Horizonte. As equipes de Ouro Preto que
participaram foram Ultrapace, Loredo e Lopes Runing, Full Form Runing
e SAA. Já a equipe com maior número de participantes foi a Voando Baixo, de Itabirito.

Ministério da Saúde atualiza
sobre a vacinação de sarampo

Cristine Rochol
A Prefeitura de Ouro Preto informa que, segundo Nota Informativa nº 191/2019-CGPNI/DEIDT/
SVS/MS do Ministério da Saúde
do dia 21 de agosto, as recomendações sobre a vacinação contra o
sarampo foram atualizadas.
Diante da atual situação, a fim
Lions Clube Cachoeira do Campo vem a público esclarecer a
de interromper a cadeia de transparceria que assumiu junto à Prefeitura Municipal de Ouro Preto,
missão do vírus e com o intuito de
devido alguns questionamentos. O espaço onde funciona a Creche Zereforçar as ações contra o sarampo
zinho Pedrosa é de propriedade do Lions Clube Cachoeira do Campo e
no município, ficou decidido que
foi cedido SEM CUSTOS em comodato, conforme contrato assinado
todas as crianças de seis meses a
em 27 de março de 2017 à Prefeitura Municipal de Ouro Preto para o
menores de um ano de idade defuncionamento da creche, antigo sonho do Sr. Zezinho Pedrosa, funvem ser vacinadas com uma dose
dador do Lions em Cachoeira do Campo. Ressaltamos que o antigo
de tríplice viral, devendo manter as
espaço abrigava cerca de 40 crianças e hoje atende ao dobro. Estamos
recomendações estabelecidas no
constantemente realizando eventos e aplicar no aumento da capacidade
calendário nacional de vacinação.
para atender um número ainda maior de crianças e famílias.
A vacinação de rotina contra o
sarampo deve ser mantida e continuar na população de 01 (um) ano até 49 anos de idade, considerando-se o histórico anterior das vacinas que contenham componente sarampo. A descontinuidade dessa recomendação ocorrerá quando os estados não apresentarem casos confirmados nos
últimos 90 dias. O Ministério da Saúde informará oportunamente o momento em que a vacinação de crianças menores de um ano
de idade deverá ser descontinuada. Entre as semanas epidemiológicas 1 (30/12/2018) e 33 (10/08/2019), o Brasil registrou 1.680
89,3 FM Ouro Preto
casos confirmados de sarampo. Atualmente, se encontram em situação de surto 11 Unidades Federadas (UF), a saber: São Paulo,
Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Sergipe, Piauí e Paraná.

O

Prefeitura de Ouro Preto dá sequência
à revisão do Plano Diretor Municipal

O trabalho de revisão do Plano Diretor do município de Ouro
Preto teve inicio no mês de maio de 2019 quando uma Comissão
Executiva constituída por servidores municipais; membros da
Famop (Força Associativa de Ouro Preto); Associação Comercial; Universidade Federal de Ouro Preto; Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Instituto Federal de Minas
Gerais (Ifmg), e Câmara Municipal realizaram uma primeira reunião no intuito de abordar os temas mais relevantes que serão
tratados durante o processo de revisão do Plano.
Dando sequência a esse trabalho, foi realizada na tarde de terça-feira (27), no auditório da prefeitura uma segunda reunião com
o objetivo de apresentar a equipe da Fundação Christiano Ottoni, que venceu o certame de concorrência pública para o auxilio
técnico do trabalho de revisão do Plano Diretor, aos membros da
Comissão Executiva.
Durante o encontro, os integrantes da Fundação Christiano
Ottoni apresentaram para Comissão Executiva a metodologia de
trabalho a qual pretende adotar no decorrer do processo de revisão. Após essa reunião caberá à comissão avaliar a adequação da
proposta para que o trabalho seja posto em prática.
O secretário de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto, Zaqueu
Astoni, lembrou da importância da revisão “se dá de forma participativa, conforme determina a Lei para que a população de Ouro
Preto possa efetivamente estar presente em todo o processo, apresentando suas sugestões e ponderações. Para que possamos fazer
as correções adequadas nas distorções que a Lei apresenta a fim
de que tenhamos uma cidade melhor pra se viver”.
De acordo com a Lei Federal 10.257 de 10 de junho de 2001
e com o Estatuto das Cidades, o Plano Diretor Municipal é instrumento decisivo para dirigir o desenvolvimento do Município nos
seus aspectos econômico, físico e social.
A arquiteta da prefeitura, Débora Queiroz, avaliou como

produtiva a reunião e ressaltou a necessidade de elaboração de
um bom plano de trabalho. “A reunião foi muito positiva, pois
foi possível deixar as nossas contribuições de como aprimorar o
processo, em especial, quanto à elaboração do Pano de Trabalho.
Acredito que um plano bem elaborado irá resultar em uma ação
benéfica para toda população”, pontuou.
A população de Ouro Preto em breve será convidada a discutir os rumos do desenvolvimento da cidade. Já estão previstas para acontecer duas audiências públicas, com abertura para
a participação popular; nove oficinas na etapa de levantamento
de informações (diagnóstico) e outras nove para apresentação das
propostas para as comunidades (prognóstico).
Os distritos do município serão agrupados em setores para a
realização das atividades de mobilização e para a realização das
audiências. Além disso, será disponibilizado um canal online, no
site da prefeitura, no qual os munícipes poderão dar sugestões e
responder a questionários sobre temas específicos.
Segundo membros da Comissão Executiva, a previsão é de
que todo o trabalho seja concluído em até doze meses.

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

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil
de Ouro Preto. Oficial Titular: Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná,
nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG.
Tel: (31) 3551-0422 E-mail: cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
Edital 10584 RAFAEL HENRIQUE
SANTOS, solteiro, brasileiro, analista
de suprimentos, natural de Ouro Preto,
MG, nascido em 26/02/1985, filho de
João Bosco dos Santos e de Maria de
Lourdes Ferreira Santos. E IOLANDA
ANICETO DA SILVA SANTOS, solteira, biomédica, natural de Ouro Preto
– MG, nascida em 07/10/1987, filha de
Marco Antonio da Silva Santos e Maria
Inês de Oliveira Aniceto da Silva Santos. Ambos residentes e domiciliados
em Ouro Preto – MG.
Edital 10585 AGNALDO JOSÉ ALVES, solteiro, brasileiro, Administrador,
natural de Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto – MG, nascido em
31/10/1987, filho de João Alves Ferreira
e Maria Teresinha Alves da Silva. E
VALDIRENE DE JESUS DA COSTA, solteira, brasileira, Técnica em contabilidade, natural de Ouro Preto - MG,
nascida 04/04/1980, filha de Raimundo

da Costa e Luiza Xavier da Costa. Ambos residentes e domiciliados em Ouro
Preto – MG.
Edital 10586 ARMÊNIO JÚNIO
SANTOS GAMA DA SILVA, solteiro, brasileiro, Funcionário Público,
natural de Ouro Preto – MG, nascido
em 06/10/1990, filho de Armênio Gama da Silva e Eva Oliveira Santos. E
GABRIELA E SOUZA MORAES,
solteira, brasileira, Corretora de Seguros, natural de Belo Horizonte - MG,
nascida 12/12/1984, filha de Antonio
da Silva Moraes e Girlene Auxiliadora
Souza Moraes. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital 10587 RIOSNEY MARCOS
CUSTÓDIO, solteiro, brasileiro, Conferente, natural de Ouro Preto – MG,
nascido em 23/10/1985, filho de Vicente de Paula Custódio e Maria Aparecida
da Cruz Custódio. E KARLA MAGALHÃES RAMOS, solteira, brasileira,
Vendedora, natural de Cachoeira do
Campo, Município de Ouro Preto MG, nascida 17/01/1986, filha de Elton
Lemos Ramos e Teresinha Magalhães
Ramos. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 30 de agosto de 2019.

Vereador Geraldo Mendes
entrega medalha à FAMOP
Nessa quarta-feira (28/08) o Vereador Geraldo Mendes entregou à
Força Associativa dos Moradores de Ouro Preto (FAMOP) a medalha
Bernardo Pereira de Vasconcelos. Essa comenda é entregue anualmente,
na semana do aniversário do ouro-pretano que dá nome à medalha.
O intuito da entrega da medalha é homenagear pessoas e/ou entidades
que prestam serviço à cidade, reconhecendo assim o trabalho efetuado que
beneficia a população. Bernardo Pereira de Vasconcelos, ouro-pretano que
dá nome à Medalha e à Casa da Câmara de Ouro Preto, é considerado
uma das personalidades políticas mais importantes do período imperial,
portanto, simbolicamente, representa uma grande homenagem às pessoas
e entidades que a recebem.
A FAMOP, entidade que existe a aproximadamente 35 anos, atualmente não possui sede fixa, tem entre seus coordenadores Luiz Carlos
Teixeira e Marcelo Assunção. Representa 77 associações de moradores de
bairros e distritos. As associações representam os moradores e apresentam
as demandas diárias da cidade, e essa fonte de comunicação entre elas se
torna essencial. Obtendo voz e diálogo com o poder público, através dos
assentos que possui em 22 conselhos municipais e representação nos principais fóruns de cidadania e controle social.
O vereador Geraldo Mendes foi presidente da FAMOP de 2001 a
2007, e segundo ele: “a vida política do município passa pela FAMOP.
Não devemos nunca esquecer de onde viemos. Só assim saberemos para
onde vamos. Hoje, com o mandato de vereador, jamais terei as Associações de Moradores como adversárias, pelo contrário, as Associações são
parceiras, porque sempre visam o melhor para os bairros. O movimento
Comunitário deve ser sempre fortalecido. É uma honra para mim ter sido
presidente e coordenador dessa imprescindível entidade!”.

Você já ouviu falar em Lian Gong?
Lian Gong é uma ginástica leve e relaxante com resultados terapêuticos e preventivos. Essa técnica foi criada em Shangai, China, nos anos
70, por uma equipe de médicos da medicina tradicional chinesa, liderada
pelo Dr. Zhuan Yuan Ming, considerado um dos cem maiores ortopedistas da medicina tradicional chinesa da atualidade. Seu principal objetivo
foi prevenir e tratar das chamadas doenças da vida moderna que acometiam os trabalhadores.
O Lian Gong é um dos primeiros sistemas de prática corporal composto por 18 terapias divididas em três séries que trabalham pescoço e
ombros, as costas e a cintura e as pernas e pés. Cada movimento dos
exercícios foi estudado à luz de prática clínica, aliada ao conhecimento
e à vivência das artes corporais e marciais chinesas, incorporando os
conceitos de energia vital, força interna e foco de atenção.
Há alguns meses, o Lian Gong vem sendo ministrado, gratuitamente
no Oratório, em Cachoeira do Campo, pela instrutora Olga Kamia. Após
cinco anos de estudo com a sua mestra e responsável em trazer essa
técnica para o Brasil, Maria Lucia Lee, Olga sentiu a necessidade de desenvolver esse projeto com moradores do distrito.
De acordo com Olga, em primeiro momento procurou o Lian Gong
apenas para tratar de sua própria saúde. “Eu sentia muita dor no ombro
e em outras partes do corpo, fazia muito tratamento, massagens e nada
adiantava. Um dia, assistindo televisão, tive o conhecimento desse método em São Paulo e senti necessidade de praticá-lo” relembra a instrutora
que, após atingidos seus objetivos com o método, quis aprender mais
sobre ele para então ajudar outras pessoas.
Os benefícios do Lian Gong são sentidos logo nas primeiras aulas:
bem estar, disposição ao trabalho diário, diminuição de dores locais, relaxamento, dentre outros. Quem se interessar pela prática, é só comparecer no Oratório, em Cachoeira do Campo, nas terças e quintas-feiras de
9h às 10h. As aulas são gratuitas e abertas para todas as idades.
Josilaine Costa

Josilaine Costa
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Prefeitura segue dando
continuidade ao projeto do Parque
Tecnológico em Ouro Preto
Representantes de quatro Startups com interesse no uso do espaço do futuro Parque como local de
trabalho se reuniram com a Prefeitura na segunda-feira (26/08)
Na tarde de segunda-feira (26),
a Prefeitura de Ouro Preto recebeu
representantes de quatro Startups
da área de mineração (Miningtechs) e também representantes da
Samarco. As quatro Startups são a
Ecomud, Element, gmtech e Reuse, que foram selecionadas pelo
projeto Minerall, iniciativa da aceleradora de Startups Neo Venture e
da Samarco, com foco no aproveitamento dos rejeitos da mineração.
As empresas tem interesse em usar
como sede o espaço do Centro de
Eventos, localizado no prédio da
antiga Fábrica de Tecidos, que será
convertido em um Parque Tecnológico e Centro de Eventos, denominado Inconf.Tech.
O uso do espaço como Parque
Tecnológico e Centro de Eventos
busca aumentar o empreendedorismo tecnológico e a geração de
empregos, incentivar a pesquisa
e o crescimento econômico do
município, além de atrair eventos
para a região. Para Felipe Guerra,
secretário de Turismo, Indústria e
Comércio da Prefeitura de Ouro
Preto, é muito importante Ouro
Preto diversificar a sua economia,
não apenas com o turismo, mas
também com um polo tecnológico
regional. "Fazer com que o Centro de Eventos seja fomentador de
geração de emprego e renda, tanto
com os eventos, quanto com o parque tecnológico. Ouro Preto tem
todos os atributos para ser um grande indutor de tecnologia da região,
pois temos a UFOP e o IFMG, com
as empresas mineradores que nos
cercam", explica.
Segundo o Gerente do Setor
de Tecnologia da Informação da
prefeitura, Rafael Gomes, o que
atraiu a atenção das startups foi a
organização para recebê-las, "com
a criação da lei de incentivo para
empresas de base tecnológica se
instalarem na cidade, além do grupo de trabalho e as parcerias com as
entidades para consolidação do parque tecnológico. Além das startups
poderem ter sede no parque tecno-

Ane Souz

Ane Souz

lógico, é importante também que
se consiga a instalação das plantas
destas empresas no polo industrial
em Antônio Pereira, o que promoverá a geração de empregos naquela região".
Para Alessandra Prata, Engenheira Especialista de Mineração
na Samarco, o local é o ideal para
novos investimentos: "Nós estamos conhecendo aqui em primeira mão. A ideia do parque é muito
interessante, por que é um espaço
que consegue trazer uma série de
negócios de base tecnológica, empresas Startups e que vem trazer
condições diferentes para o município". Alessandra ainda exaltou as
qualidades estruturais do novo espaço: "o que a gente viu é que tem
infraestrutura, área, disponibilidade
de espaço, seja para montar um escritório ou aproveitar a presença de
distritos industriais na região, para
que possam ser atraídas indústrias
ou pequenas fábricas".

Gabriel Saleh é ex-aluno da
Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP), formado em Administração e participou da visita
representando a Startup Element,
que tem como foco o trabalho de
reaproveitamento de insumo (rejeito) de ferro ligas. Ele também
exalta as qualidades do espaço para
o trabalho: "A gente percebe um
ecossistema muito bem desenhado
no parque tecnológico para trazer
empresas de Startup, não só do espaço físico em si, mas em tudo que
está sendo feito pela Prefeitura em
questão de legislação".
Durante a visita os representantes das Startups e da Samarco
tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente o espaço que irá
abrigar o novo Parque Tecnológico,
além de conhecer alguns laboratórios da Escola de Minas, no campus
Morro do Cruzeiro.
Em maio deste ano, por meio
do decreto de N° 5.385, foi constituído um Grupo de Trabalho formado por representantes da Prefeitura, UFOP, Câmara Municipal
de Ouro Preto, Instituto Federal de
Minas Gerais (IFMG) e Agência
de Desenvolvimento Econômico
e Social de Ouro Preto (ADOP),
cuja função é coordenar e supervisionar os trabalhos de implantação
do Parque. Recentemente a Prefeitura de Ouro Preto e a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
assinaram um Protocolo de Intenção para a criação do Parque.
A área que abrigará o novo Parque Tecnológico tem 19.000 m2,
com 3.444 m2 em área construída e
12.000 m2 para estacionamento e/
ou grandes eventos, além de outras
áreas de convivência. O novo projeto busca novos caminhos para o
empreendedorismo em Ouro Preto,
utilizando o promissor espaço da
antiga fábrica de tecidos, que antes
estava abandonado.
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Escola de São Bartolomeu

Comunidade Lírios do Campo

ucesso de público, a Festa de São Bartolomeu ficou marcada, não apenas pela tradição religiosa, mas também pela doação de alimentos arrecadados durante o festejo. Além de alimentos ofertados gratuitamente para
população, duas entidades de Ouro Preto (Escola de São Bartolomeu e Comunidade Lírios do Campo) também
foram agraciadas com os alimentos pelos festeiros de 2019: Alexander Araújo, Sérgio Murilo, Leonardo Costa e
Geraldo da Costa.

A esforçada servidora da Escola
Benedito Xavier - Glaura, Eloísa
Helena Carvalho Santos formou-se em Pedagogia pela Universidade Pitágoras Unopar, no
Pólo Itabirito. Parabéns Eloísa
você venceu mais uma batalha!

No dia 7 de setembro, o Bandeirantes Grill, de Cachoeira do
Campo, promove o 4º Festival
da Cultura. A programação
acontece a partir de 12h com
entrada gratuita e diversas
atrações com música, artes visuais, fotografia e gastronomia,
sommeliers, chefs de cozinha e
palestras. Confira a programação completa no site do Bandeirante Grill no facebook.

A

tletas Taekwondista de Cachoeira e Itabirito, da Equipe Espaço Saúde, participaram do Super Campeonato
Brasileiro de Taekwondo na Arena Olímpica do Rio de Janeiro entre os dias 14 e 18 de agosto. A competição
contou com a participação de vários atletas do país, inclusive se medalhistas nos Jogos Pan Americano. A atleta
Adriana Moreira conquistou a Medalha de Ouro nessa Competição de Taekwondo que é a mais importante do
Brasil. A atleta Lara Peixoto, faixa preta 1º Dan, também teve uma boa participação na competição chegando nas
4ª de finais, onde foi eliminada. A equipe participa ainda este anos dos campeonatos: Campeonato Brasileiro da
Liga Nacional de Taekwondo (LNT), em Recife; Brasil Open, em Maringá (PR) e Copa do Brasil em Natal (RN).
anexo da Galeria de Arte
Nello Nuno da Fundação
Conceide Arte de Ouro Preto | FAOP
ção Xavier está
recebe, a partir de 30 de agosto,
cercada
com abertura às 17h, a expopela sosição "Seres imaginários", de
brinha
Romário Batista. A mostra traz
Alice
pinturas que retratam figuras e
Duarte,
códigos mitológicos da cultupelo
ra popular brasileira, como os
irmão
personagens Boitatá e Caipora.
Maurício
A exposição tem entrada franca
e pelo
e pode ser visitada, até 29 de
pai da
Alice
setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; e sábado
e domingo, das 13h às 18h;
na Rua Getúlio Vargas, 185,
o último final de semana, Conceição da Silva Xavier comemorou seus 70
Bairro Rosário, em Ouro Preto.
anos em um jantar surpresa oferecido pelos filhos Ederly, Miriam, Wagner,
Outras informações em: www.
Wander e Hudney, além de amigos. Conceição, consocia da Sociedade de São
faop.mg.gov.br
Vicente de Paulo, agradeceu a presença dos familiares e amigos.

O

O Cine Vila Rica Ouro Preto promove até domingo (1) a Mostra
Wood Allen no Anexo do Museu
da Inconfidência, na Praça Tiradentes. Toda programação é
gratuita e pode ser conferida em
cinevilaricaop.blogspot.com

A Sociedade Musical União Social vai promover no dia 8 de setembro
um evento para comemorar seus 155 anos de fundação. Às 5h da
manhã haverá a tradicional alvorada percorrendo as principais ruas de
Cachoeira do Campo. A programação vai contar ainda com a apresentação da Bandalheira de Ouro Preto às 14h, passando pelas principais
ruas. Já no dia 15 de setembro, dia do aniversário, haverá um encontro de bandas a partir das 10h na Praça Felipe dos Santos (Matriz).

N

No dia 24 de agosto, Jussara Pires, ao lado do esposo Raniery
Abalene e do filho Alexandre, comemorou seus 50 anos
bem vividos em grande estilo, com um jantar com os amigos.
A festa foi só elogios de todos. Parabéns, Jussara!

A

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) promove a XII Mostra de
Profissões da instituição no final de semana (31 de agosto e 1º de setembro)
no campus Morro do Cruzeiro, de 13h as 17h. O evento é anual e tem o objetivo
de apresentar os cursos e atividades da instituição. A programação também inclui
rodas de conversa, palestras e apresentações culturais. Também estão previstas
diversas atividades interativas.

F

amiliares e amigos de Aracele
Fuertes, de 68, de Ouro Preto,
convidam para a missa de sétimo
de dia no domingo (10). A celebração será realizada na Igreja São
Francisco de Paula, às 10h.

Maria Eduarda P. Dias e Hirce Fortes agradecem familiares, amigos, conterrâneos e a todos que contribuíram para a conquista do título de Rainha da Festa do Padroeiro São Bartolomeu para 2020. “Gratidão!”.
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Viva Mariana Rodeio Show movimenta a
cidade e renova a alegria dos marianenses

O evento foi marcado por grande shows, caráter solidário, organização e segurança
"Fizemos o evento para o marianense. Nesses últimos anos passamos por momentos difíceis e queríamos fazer um festival para mostrar
que Mariana está, sim, viva e trazer
esses grandes shows para que a população pudesse voltar a se divertir e
sorrir". Com palavras emocionadas
e ressaltando o caráter renovador do
evento, o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, abriu as comemorações do
Viva Mariana Rodeio Show. Desde
a última quinta-feira, 23, até ontem,
25, grandes artistas de renome nacional e local passaram pelos palcos
da Mina Del Rey, trazendo alegria e
muita música.
O Viva Mariana Rodeio Show
atraiu a população e renovou a alegria dos cidadãos, como ressaltou
a vendedora ambulante Miriele
Souza. "A festa está maravilhosa,
é muito bom ver todo mundo animado, feliz", disse. Entre os participantes não faltaram elogios à organização do evento, que trabalhou
intensamente para garantir uma boa
experiência a todos. "O festival está com muitos shows incríveis e a
organização está muito boa, tudo
muito tranquilo e organizado, estou
impressionada", disse Hilary Athaíde, de Itabirito.

Mesmo com uma rotina marcada por viagens a diversos cantos do
país, os artistas que se apresentaram
ressaltaram os encantos de Mariana. "Cada lugar é diferente, sempre
vivemos momentos únicos e estou
muito feliz de estar aqui. A cidade
é linda, fomos muito bem recebidos, espero que seja a primeira de
muitas vezes", destacou o cantor
Dilsinho.
A preservação do patrimônio
histórico da Primaz, líder do ICMS
Cultural em Minas Gerais, também
foi celebrada, dessa vez pela dupla
João Neto e Frederico. "Adoramos
a cidade, ela tem um clima bem
aconchegante. Vimos também como ela é bem preservada e isso é
importante porque valoriza ainda
mais a riqueza que temos no Brasil", afirmaram.
Já a dupla Maiara e Maraisa,
expoente do sertanejo, ficou impressionada com a recepção, a animação e o carinho do povo marianense. "Estamos muito felizes por
estar em Mariana, recebendo um
carinho incrível do público. Agradecemos demais por cantar nesta
festa maravilhosa. Vamos fazer o
show das nossas vidas e esperamos
voltar mais vezes", comentou a

cantora Maiara.
Caráter Solidário
Com mais de 250 mil reais
arrecadados com a venda de ingressos, a Prefeitura de Mariana
irá repassar todo o dinheiro as instituições filantrópicas do município.
"Construímos algo diferente neste
evento. Sempre era cobrado 40,
50 reais para cada dia e tudo isso ia
para o bolso dos empresários. Agora, o dinheiro vai ser entregue para as instituições de Mariana. Elas
fazem tanto pela cidade! Nós, do
poder público, temos a obrigação
de ajudar para que eles mantenham
e melhorem os serviços prestados",
reforçou o prefeito Duarte Júnior.
Segurança
Para garantir que todo o evento
acontecesse de forma segura, a Polícia Militar e a Guarda Municipal
montaram um grande esquema de
segurança, com câmeras, policiamento reforçado e bases móveis.
Segundo a Capitã Marta, tudo
ocorreu dentro da tranquilidade.
“Tivemos um esquema de segurança diferenciado para garantir a
tranquilidade das pessoas. Foi um
evento para toda a família e não
tivemos nenhum problema grave”,
disse.

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira
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Terça Gerencial: como fazer uma
boa gestão e viver de maneira
saudável financeiramente
PANORAMA

T

rês pessoas
e duas instituições foram
agraciadas com
a Comenda
Dom Luciano,
na noite da última terça-feira
(27) data do seu
falecimento.
Promovida pela
Faculdade Dom
Luciano Mendes, 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, presidida pelo arcebispo de
Mariana, Dom Airton José dos Santos, e concelebrada por alguns padres.
A cerimônia encerrou as atividades da 2ª Semana Dom Luciano. Ana
Martins Godoy Pimenta, Hebe Maria Rôla dos Santos, Solange Ribeiro
dos Santos, Conselho Metropolitano de Ouro Preto da Sociedade São Vicente de Paulo e Gráfica e Editora Dom Viçoso foram os homenageados
desta 12ª edição.

U

m projeto piloto de revitalização está contribuindo ativamente para o
reestabelecimento da vida aquática do rio Gualaxo do Norte – um dos
principais afluentes do rio Doce,
que abrange os municípios de Mariana, Ouro Preto e Barra Longa.
Em desenvolvimento desde maio
de 2019, o processo chamado de
renaturalização, pioneiro no Brasil,
tem como objetivo recriar características e processos ecológicos
naturais em trechos afetados pela
passagem de rejeitos. Para fazer
isso acontecer, biólogos e ecólogos
da empresa Aplysia, contratada
da Fundação Renova, fazem as
instalações das estruturas necessárias para o processo, por meio da
inserção de árvores e troncos de
madeira às margens do rio.

Na 4ª edição do Terça Gerencial, o foco da palestra, ministrada
pelo mestrando em Educação e
especialista em consultoria financeira, Wellington Oliveira, foi
relacionado ao planejamento e investimentos seguros. Durante o encontro foram repassados métodos e
formas de economizar para manter
uma saúde financeira contínua, o
que contribui diretamente para uma
melhor qualidade de vida.
De acordo com dados apresentados por Wellington, cresce o
número de inadimplentes no país.
Cerca de 63 milhões de brasileiros
estão endividados, o que ocasiona
fatores conflitantes em diversos
setores, além do financeiro, como o pessoal. “Esse é o pivô do
calcanhar de Aquiles de diversos
brasileiros e isso atrapalha a vida
das pessoas de uma maneira geral.
A falta de planejamento gera toda
essa inconstância e essa não é uma
boa maneira de se viver”, afirma o
palestrante.
Contando também que o Brasil
ocupa o 74º lugar no ranking global
de educação financeira, Wellington
afirma que, hoje, alunos não possuem o conhecimento financeiro
básico, ato fundamental para se
aprender na infância, a fim de evitar
sequelas no futuro. A atenção pelo
controle tem que existir, segundo o
palestrante. “Mesmo que as escolas passem a ter em seu currículo,
a cadeira relacionada ao tema, hoje
no Brasil não há professores capacitados em aplicar o que é necessário
para o conhecimento do aluno. Paralelo a essa tratativa, esse tipo de ensinamento também deve vir de casa,
um exemplo seria na hora de repas-

Raissa Alvarenga

sar a mesada aos filhos”, afirma.
Outros pontos citados e que
estão presentes na vida de milhares
brasileiros são os empréstimos e
financiamentos. Quando as parcelas ultrapassam o ganho mensal, se
torna dívida. Quando se enquadra,
é chamado de compromisso financeiro. Esses são fatores fundamentais para iniciar um planejamento.
O fator emprestar dinheiro também
foi colocado em pauta: se você depende dessa verba, mesmo que em
um futuro próximo, não empreste.
O aprender a dizer não, mesmo que
a pessoas próximas, impacta diretamente na gestão do dinheiro. “Caso
a quantidade a ser emprestada não
fizer falta e não estiver encaixada no
seu orçamento, ok! O pedido pode
vir de vários lugares, mas o foco
sempre será pensar no que isso irá
refletir no seu cotidiano”, explica.
“Sabe aquele amigo, colega,
familiar, ou até mesmo um conhecido que te pede para ser fiador de
alguma coisa? Não seja”. Se o foco é aplicar realmente um controle

e gestão da sua verba, o educador
financeiro usa mais uma vez a premissa de não ser pecado dizer um
sonoro “Não”. Se o indivíduo está
em uma situação em que precisa
de um fiador, já há a falta de planejamento financeiro em sua vida,
e essa falha te atingirá de alguma
forma, em algum momento.
Como fazer uma boa gestão
do seu dinheiro? Começando nas
pequenas coisas, como trocar o
plano do celular, fazer pesquisas de
preços de comidas – que na contabilidade mensal é um gasto bastante significativo, optar por manter
um veículo mais econômico, tanto
em relação a gasolina, quanto em
manutenção e, se for preciso, pedir ajuda a um consultor. “São três
passos que vão te auxiliar nessa
mudança: levantamento de gastos,
diminuição ou corte de contas fixas
e aplicações em fontes confiáveis,
como o Tesouro. Dessa forma você
conseguirá ter um futuro mais tranquilo e uma vida financeira mais
saudável”, finaliza.

Funcionários da Prefeitura de Mariana
são capacitados como brigadistas
Larissa Gonçalves

A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Planejamento, Suprimentos e Transparência,
por meio do Almoxarifado Central e em parceria com o Corpo
de Bombeiros Militar do Estado
de Minas Gerais, realizou na última sexta-feira, 23, a entrega dos
certificados da primeira turma do
curso de Brigada de Incêndio. O
ato contou com a participação de
36 funcionários de diversas secretarias do município.
O foco foi proporcionar conhecimento para aqueles que
trabalham com estocagem de materiais, de modo que esses profissionais saibam como agir em caso
de incêndios. Assim, os impactos
podem ser minimizados até a chegada das equipes especializadas.
O conteúdo programático da capacitação foi: combate a incêndio,
primeiros socorros e controle de
pânico.
O Prefeito Duarte Júnior esteve presente na entrega dos certificados e destacou a relevância
da participação dos funcionários.
“Esse curso vai agregar para essa
primeira turma bastante conheci-

mento, somos a primeira Prefeitura da região a trazer esse treinamento para os funcionários, e isso
tem um valor imenso para nós”,
destacou Duarte.
Para o coordenador do Almoxarifado e Patrimônio, Douglas
Sant’anna, o treinamento mostrou
a necessidade da atenção com a
segurança nesse setor. “Durante o
treinamento, colocamos em prática os aprendizados, o que nos fez
pensar na importância do papel
destes profissionais no dia a dia
das pessoas“, finalizou.
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Polícia Civil cumpre
mandado de busca
e apreensão na
Prefeitura de Mariana

Operação é se insere na segunda fase
da operação Curupira. Prefeito Duarte
Júnior vai instaurar processo
administrativo disciplinar (PAD)
para apurar os fatos

A Polícia Civil de Minas
Gerais realizou a segunda fase
da operação Curupira em Mariana, que investiga possíveis
fraudes na concessão de licenças ambientais pela Prefeitura.
O prefeito Duarte Júnior afirmou que vai instaurar um processo administrativo disciplinar
(PAD) para apurar supostas irregularidades na Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Policiais civis cumpriram seis mandados de busca e
apreensão na manhã da terça-feira (27) na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável,
na casa do Secretário de Meio
Ambiente, Rodrigo Carneiro, e
de fiscais que atuam na cidade.
Foram apreendidos documentos, computadores, notebooks e
celulares. A operação investiga
uma possível fraude na concessão de licença ambiental para a
empresa Transthomasi Mineração, sediada no distrito de Santa
Rita Durão.
Em coletiva de imprensa
na tarde da terça-feira (27) o
prefeito de Mariana, Duarte Júnior, afirmou que vai instaurar
um Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) conduzido
por servidores efetivos, que
irá apurar as denúncias. "Nós
apoiamos qualquer tipo de trabalho de instituições que trazem transparência aos serviços
públicos e esse caso é nossa
prioridade", garantiu. Ainda
segundo o prefeito, o prazo
máximo para divulgação do resultado do PAD será de 60 dias
e que os envolvidos não serão
afastados dos cargos até o final
do processo para “não penalizar alguém por antecedência e
dar o direito à ampla defesa e
contraditório” explicou Du.
O secretário Rodrigo Carneiro também conversou com
a imprensa e falou sobre uma
denúncia recebida no início do
ano de ações da empresa em
área de preservação permanente (APP) que resultou em fiscalização e aplicação de multa.

Michelle Borges

9

Mariana sediará a XIII Olimpíada
Regional das APAE’s

Hoje e amanhã Mariana sedia
a XIII Olimpíada Regional das
APAE’s. O evento será realizado
pela APAE Mariana, em parceria
com a Secretaria de Esporte. Ao
todo nove cidades e mais de 250
pessoas participarão de provas de
atletismo, handebol, futsal, queimada, natação, ginástica rítmica,
peteca, lancebol e dama.
O evento terá início na próxima
sexta, 30, às 8h, com uma concentração no Centro de Convenções.
Logo após, os participantes farão
um desfile até a Praça da Sé, onde

ocorrerá a cerimônia de abertura, e
às 13h começarão os jogos coletivos. No sábado, 31, as competições
individuais terão início às 8h, e às
15h30 acontece a cerimônia de
premiação. Todas disputas serão
realizadas no CRIA Mariana e no
Centro de Vivência Del Rey (Clube
da Vale).
Segundo Silvana Maria, diretora da APAE Mariana, a olimpíada
é uma oportunidade para os jovens
mostrarem seu potencial, evidenciando habilidades e superando
obstáculos. “O objetivo dos jogos é

integrar alunos com deficiências intelectuais e múltiplas às atividades
esportivas e culturais direcionadas
à melhoria da qualidade de vida da
pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade mais justa e
solidária”, destacou.
Programação:
30 de agosto (sexta-feira):
13h às 19h - Competições coletivas
31 de agosto (sábado):
08h às 15h - Competições individuais; 15h30 - Cerimônia de
premiação.

No próximo sábado, 31, a Prefeitura de Mariana inicia a comemoração da Semana da Pátria 2019,
com um desfile cívico que envolverá toda a cidade. Neste ano, as comemorações serão em homenagem
a todos os parceiros da educação
marianense que, em conjunto com a
Secretaria de Educação, constroem
a cada dia um ensino de qualidade,
multidisciplinar e inclusivo.

Cada escola e creche irá desfilar com um setor público que contribuiu direta e indiretamente para que os alunos obtivessem um
melhor aprendizado. Este ano, o
desfile também irá contar com a
apresentação dos patronos de cada escola marianense.
Segundo a secretária de educação, Aline Oliveira, o desfile
homenageia quem sempre este-

ve do lado da educação. "Temos
muitos parceiros e decidimos que
era importante mostrar as ações
de todos esses parceiros, mostrar
o quanto a contribuição deles é
importante para nossos alunos",
afirmou. A concentração do desfile acontecerá às 8h, na Praça Dom
Benevides, seguindo para a Praça
da Sé, passando pelas ruas Dom
Viçoso e Frei Durão.

Desfile Cívico homenageia os
parceiros da Educação marianense

Além desse fato, Rodrigo relatou que na primeira fase da
operação, em maio deste ano,
chegou a depor sobre o caso.
“Eu expliquei toda situação, levei toda a documentação necessária na época, e hoje ocorreu
novamente essa operação, onde
eles falaram que estavam cumprimindo uma determinação da
justiça para concluir as investigações”, esclareceu.
Sobre o licenciamento,
Carneiro ressaltou que “a competência municipal é apenas
em termos ambientais, cabendo a órgãos estaduais e federais
a fiscalização da atividade de
mineração". Ainda segundo o
secretário, a licença ambiental
concedida à Transthomasi Mineração, em 2017, foi aprovada pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental
(CODEMA) tendo como objeto simplesmente a extração de
cascalho e areia para uso imediato na construção civil.
A operação
Segunda a Polícia Civil, a
operação investiga a extração irregular de minério de ferro e os
crimes imputados aos envolvidos são de falsidade ideológica
em documento ambiental, intervenção em área de preservação
permanente e associação criminosa. Na 1ª fase, três pessoas
foram presas e cinco mandados
de busca e apreensão foram
cumpridos.
Por Michelle Borges
Divulgação Polícia Civil

Servidores recebem treinamento sobre
o Sistema de Informações Geográficas

Servidores públicos das mais
diversas áreas da administração
municipal receberam nesta semana um treinamento sobre o Sistema de Informações Geográficas
(SIG). Durante três encontros, foram abordados temas relacionados
à nova plataforma de gestão de informações que será utilizada pela
Prefeitura. O objetivo foi preparar os funcionários para trabalhar
com o novo software de gestão de
cartografia e dados gerais sobre o
espaço urbano. A capacitação foi
liderada pela equipe do Plano Diretor e aconteceu na unidade de Mariana da Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais (Uaitec).
Os servidores públicos receberam informações sobre o trabalho que vem sendo feito pelas equipes do plano na
área de cartografia cadastral. Nos últimos meses, os técnicos do projeto sobrevoaram a sede e os distritos de Mariana, produzindo um vasto material que, depois de consolidado, servirá como base para os trabalhos e decisões
da administração municipal. Os participantes conheceram mais sobre a Topovision, uma plataforma de hospedagem e disponibilização de dados cartográficos e informações diversas que será utilizada pela Prefeitura. O QGIS
(plataforma de geoprocessamento), os servidores aprenderam como vão trabalhar os dados que serão repassados
à administração após o trabalho de mapeamento que está sendo feito na cidade.

Secretaria de Educação realiza entrega do
vale transporte na próxima quinta-feira, 05
A Prefeitura de Mariana,
através da Secretaria de Educação, informa que a entrega
dos vales para alunos do Ensino Médio, Técnico, IFMG e
EJA ocorre nos dias 05 e 06 de
setembro, próxima quinta e
sexta-feira, das 8h30 às 11h e
das 13h15 às 16h. É necessário
a apresentação de um documento com foto. A retirada irá
acontecer na própria Secretaria de Educação, localizada na
Avenida João Ramos Filho,
nº298, Barro Preto.
A atual gestão reafirma o
compromisso com a educação
e garante não medir esforços
para ofertar aos alunos, cada
vez mais, melhores condições
para os estudos.

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Fórum social
pela vida

O 7º FÓRUM social arquidiocesano pela vida que será em Barão de Cocais de 26 a 29 de Setembro, adotou uma frase de grande
alcance popular, nestes termos “A terra clama por justiça e os pobres por direitos”.
Vê-se que o ser humano é colocado em lugar de destaque,
como objetivo principal dos debates que serão realizados. As autoridades (Presidente, Governadores, Deputados, Senadores, Prefeitos e Vereadores) em suas campanhas políticas, por ocasião
das eleições sempre destacaram, como prioridade, a defesa dos
direitos dos mais pobres, prometendo fazer valer as Normas Constitucionais que amparam o interesse daqueles que vivem quase à
margem da sociedade.
Uma vez alçados aos seus elevados, nobres e bem remunerados cargos, geralmente esquecem-se de suas promessas, e, visam
mais aos próprios interesses, onde o bem-estar pessoal sobrepuja
aos interesses e direitos do povo, especialmente os mais necessitados. “O crime Global não é fruto da miséria, mas do progresso e
do dinheiro. Os grandes e invisíveis articuladores do crime organizado – também entre os eleitos, salvo honrosas e grandes exceções
– “jantam” anônimos nos restaurantes de luxo, inalcançáveis pela
Justiça”.
DE QUATRO EM QUATRO anos os poderes dirigentes da
nação, na sua maioria, são sempre renovados, pelas esperadas,
anunciadas e decantadas eleições, nos três níveis: nacional, estadual e municipal. As coisas raramente seguem o rumo prometido
nas campanhas. Isto me faz lembrar a estrofe de “Cálice” (de Chico
Buarque e Gilberto Gil) que data de 1973, cujo refrão cita a fala de
Cristo morrendo na Cruz e que a palavra cálice tem duplo sentido,
podendo também significar “cale-se”. – Pai, afasta de mim esse cálice... de vinho tinto de sangue – Os pobres, marginalizados pelo
poder corruptor e corrompido, sempre, infelizmente padecerão, esquecidos após os pleitos eleitorais e eleitoreiros. Que esta doença
contagiosa do esquecimento dos pequenos e marginalizados não
encontre ressonância na nossa cidade e nossos distritos.
O papa Francisco, em sua Exortação apostólica, com sabedoria, alerta: “Não à nova idolatria do dinheiro. Enquanto os lucros de
poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se cada
vez mais longe do bem estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos
mercados e a especulação financeira. Por isso, negam o direito de
controle dos Estados, encarregados de zelar pela tutela do bem comum. Instaura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que
impõe, de forma unilateral e implacável, as suas leis e as suas regras. Além disso, a dívida e os respectivos juros afastam os países
das possibilidades viáveis da sua economia, e os cidadãos do seu
real poder de compra. A tudo isto vem juntar-se uma corrupção ramificada e uma evasão fiscal egoísta, que assumiram dimensões
mundiais. A ambição do poder e do ter não conhece limites. Neste
sistema que tende a ingerir tudo para aumentar os benefícios, qualquer realidade que seja frágil, como o meio ambiente, fica indefesa
face aos interesses do mercado divinizado, transformado em regra
absoluta”.
ENFIM, o poder especialmente político, que não vê o interesse
do povo, quando assume as obrigações da Nação, do Estado ou do
Município, age ao arrepio, à repulsa da Lei Maior que é a Constituição, não merece continuar nas suas funções. O povo quer Justiça,
não misericórdia, pois, ele é o dono do poder, no regime Democrático. Os políticos são apenas representantes remunerados.

Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato de pessoa jurídica especializada
para prestação de serviço transporte
de passageiros. Referência: Pregão Presencial nº052/2016, Contrato 048/2016
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratado
Souza e Braga Transporte Coletivo LTDA.
Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte de pessoas para atender os servidores
do SAAE que operam a UTA – Unidade de
Tratamento de Água do SAAE, localizada
na BR040, km572, no Município de Itabirito – MG. Valor mensal: R$4.575,63 (quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais
e sessenta e três centavos). Sendo para 04
(quatro) meses, Perfazendo um valor de
R$18.302,52 (Dezoito mil trezentos e dois
reais e cinquenta e dois centavos). Forma
de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: 17 331 1701 4.002
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 14/08/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de extensão
de rede elétrica Distrito Macedo. Referência: Pregão Presencial nº064/2018,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:

Sema Eletrificação Eirelli. Objeto: Prestação de serviços 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,” Valor Permanece inalterado
de: R$33.000,00 (Trinta e três mil reais).
Forma de pagamento: mensal mais 05
(cinco) dias após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado o
prazo ate 31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17.511.1705.3005.44.90.51.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 12/04/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de extensão de
rede elétrica Bairro Novo Itabirito II. Referência: Pregão Presencial nº089/2017,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Sema Eletrificação Eirelli. Objeto: Prestação de serviços para elaboração de projeto
e execução de extensão e modificação de
rede de distribuição urbana trifásica protegida no bairro Novo Itabirito II na cidade
de Itabirito- MG, conforme especificações
técnicas descritas no anexo I, do edital,” Valor Permanece inalterado de: R$43.800,00
(Quarenta e três mil e oitocentos reais).
Forma de pagamento: mensal mais 05
(cinco) dias após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado o
prazo ate 31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17.512.1703.3008.44.90.51.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 19/01/2019.
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Saae de Itabirito recebe
autorização para levar água
para moradores da BR 040
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito deu um passo importante no
processo para levar água tratada
para a região da BR 040. O Instituto Estadual de Florestas (IEF)
concedeu um Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental
(Daia) para a construção de uma
rede adutora no interior do Monumento Natural Estadual Serra da
Moeda (MONA) para abastecer
parte da região.
A chefe de Setor Socioambiental do Saae, Heloísa França e o
assessor jurídico do Saae, Eduardo
Quintanilha de Albuquerque, estiveram na sede da regional do Instituto Estadual de Florestas (IEF)
em Conselheiro Lafaiete, na tarde
da última quinta-feira (22) para receber a Daia.
Com a autorização, o Saae
vai iniciar o processo para levar
água da Unidade de Tratamento
de Água (UTA), localizada na BR

Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica. Referência: Processo Licitatório nº105/2019, Dispensa
de Licitação nº 033/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica
de media tensão (UTA II no DI BR040).
Valor Mensal estimado: R$45.000,00
(Quarenta e cinco mil reais). Valor Total:
R$225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco
mil reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 05 (cinco) meses até
31/12/2019. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da Dispensa: 14/08/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Empresa com
Notória Especialização para Prestação
de Serviços Técnicos de Alta Complexidade na Área de Hidrogeologia. Referência: Processo Licitatório nº106/2019, na
modalidade Inexigibilidade nº009/2019,
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada Hidrovia Hidrogeologia e
Meio Ambiente LTDA, Objeto: Empresa
com notória especialização para prestação
de serviços técnicos de alta complexidade
na área de hidrogeologia para continuida-

040, até o condomínio Villa Bella,
beneficiando mais de 300 residências, além de empreendimentos
futuros na região.
O projeto de abastecimento
prevê a construção de 4 km de
rede, sendo 2,2 km passando pelo MONA da Serra da Moeda.
No projeto da obra, foram feitos
uma série de estudos para atingir
a melhor alternativa locacional,
com menor impacto ambiental e
supressão de vegetação possível.
Segundo Heloísa França, a Licença Ambiental é um reconhecimento do IEF ao trabalho do Saae
em mitigar os passivos ambientais
comumente encontrados nas atividades de saneamento básico. “Isso
reflete a preocupação e o respeito
do Saae para com o meio ambiente, frutos de uma gestão voltada
para o crescimento sustentável”,
explicou Heloísa.
O diretor-presidente do Saae
de Itabirito, Wagner Melillo, con-

de e complementação dos serviços para
elaboração de estudo da dinâmica hídrica
subterrânea no ambiente de formação
ferrífera Cauê na Serra da Moeda, em
Itabirito e Brumadinho/MG. Valor Total:
R$159.299,86 (Cento e cinquenta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e
oitenta e seis centavos), Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Até
31/12/2019. Dotação Orçamentária: 17
512 1711 4030 3390.39.05 Oper/Mant. em
Preservação Conservação e Controle Amb.
Recuperação de Áreas Degradadas. Data
da assinatura do contrato: 21/08/2019.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato de Locação em Sistema de Automação. Referência: Pregão Presencial nº
056/2016, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito - MG. Contratada: HR
Comércio e Serviços Ltda. Objeto: Locação dos equipamentos, com fornecimento
de mão de obra de instalação do conjunto
de equipamentos, materiais, softwares e
elaboração de projeto executivo para operacionalização da ampliação do sistema de
telemetria, telecomando e telessupervisão
(S3T) para o SAAE Itabirito – MG. Valor Mensal de R$25.653,64 (vinte e cinco
mil, seiscentos e cinquenta e três reais e
sessenta e quatro centavos). Valor Total:
R$76.960,92 (Setenta e seis mil novecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos). Forma de pagamento: mensal mais

tou que o projeto de abastecimento
teve início em 2016, trata-se de uma
conquista importante para incrementar o saneamento básico naquela região e que o início das obras está
previsto para o final do ano.
Ele acrescentou que, além da
adutora, o Saae vai instalar por
iniciativa própria um hidrante
nas proximidades do condomínio
Villa Bella para ajudar o órgão
ambiental nos combates aos incêndios comuns na região nos períodos de seca. “Somos reconhecidos pela qualidade da água que
distribuímos, mas não paramos de
trabalhar para avançar ainda mais
e cumprir todas as metas traçadas
para Itabirito, sobretudo para os residentes da BR 040 nos próximos
anos”, finalizou.
Wagner ressaltou que Itabirito
apresenta índices de 98,08% de
água tratada, além de apresentar
um dos melhores abastecimentos
do país.

05 (cinco) dias após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado,
até 31/12/2019. Dotação Orçamentária:
17 512 1703 4.006 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 26/08/2019.
Engº Wagner Jose Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato de manutenção em Sistema de Automação. Referência: Pregão Presencial nº
056/2016, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito - MG. Contratada: HR
Comércio e Serviços Ltda. Objeto: Manutenção dos equipamentos, com fornecimento de mão de obra de instalação do conjunto
de equipamentos, materiais, softwares e
elaboração de projeto executivo para operacionalização da ampliação do sistema de
telemetria, telecomando e telessupervisão
(S3T) para o SAAE Itabirito – MG, Valor
Mensal de R$5.087,53 (Cinco mil oitenta e
sete reais e cinquenta e três centavos). Valor
Total: R$15.262,59 (Quinze mil duzentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Forma de pagamento: mensal mais
05 (cinco) dias após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado, até
31/13/2019. Dotação Orçamentária: 17 122
1703 4.006 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
contrato original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 26/08/2019. Engº Wagner Jose
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
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Em 4 meses de governo, Prefeito Arnaldo garante
funcionamento da Prefeitura e entrega obras
Desde que assumiu a gestão municipal, em abril deste
ano, o prefeito Arnaldo priorizou a reorganização do orçamento público e a execução imediata de serviços essenciais
para a população, além de executar ações que ficarão para
sempre na história da cidade.
Ações que ficaram para a história
Com responsabilidade fiscal, ética e transparência, Arnaldo trabalhou arduamente para que os pagamentos dos
fornecedores ficassem em dia e para manter os salários dos
servidores na conta até o final de cada mês. Os esforços deram resultados, a Prefeitura de Itabirito arcou com todas as
contas públicas de maneira correta. Os indicadores de junho
de 2019 demonstram o compromisso com a gestão. Na Educação, 27,15% dos recursos foram pagos. Já o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) apresentou
um total de 96,54% dos valores pagos. Na Saúde, de 26,44%
dos recursos foram quitados. Referente às despesas com o
Pessoal, a Prefeitura liquidou todo o seu montante, um valor
de 41,98%. Isso significa que todos os direitos garantidos ao
servidor público foram honrados, como pagamento do salário garantido até o último ou primeiro dia do mês e reajuste
de 100% no cartão alimentação para aqueles trabalhadores
que preenchem os requisitos.
Itabirito em 1º lugar
Mais uma vez, o prefeito Arnaldo se comprometeu com
a população de Itabirito. Por este motivo, presta contas a
toda população dos serviços realizados durante os 150 dias
de governo. “Quando assumi a gestão, entendi que a cidade precisava seguir no ritmo do desenvolvimento. Por isso,
priorizei as obras que garantiam qualidade de vida para toda
a população. Com uma força-tarefa, conseguimos inaugurar

a primeira escola de educação infantil, acelerar as obras da
avenida e, principalmente, colocar as contas da Prefeitura
no azul, sempre realizando as ações com responsabilidade
e honrando o compromisso com o servidor público e com
a população.”

Obras e serviços entregues à população
Arnaldo inaugurou a primeira Escola de Educação Infantil da história da cidade. Totalmente planejada para receber crianças de zero a cinco anos, a construção é inovadora
e referência na região. As obras não pararam por aí e garantiram à Comunidade do Bota o asfaltamento da região, honrando o compromisso com os moradores, além de promover
mais mobilidade urbana.
Na Saúde, Arnaldo implantou um novo sistema capaz de
fornecer ao usuário do SUS todos os exames realizados no
laboratório municipal e na Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) além do acesso às marcações de consultas agendadas
nas unidades de saúde do município. Além disso, garantiu
transparência e maior acesso à informação com a reformulação do canal de comunicação entre comunidade e gestão por
meio da Ouvidoria (como pessoa física, jurídica ou de forma
anônima) além do acesso à informação por meio do E-Sic
(pessoa física ou jurídica) para obter informações relativas
ao governo.
Obras praticamente prontas
Já as obras da Avenida José Farid Rahme ganharam
um ritmo acelerado na gestão de Arnaldo e será entregue
parcialmente pronta à próxima gestão, com 75% das obras
concluídas. O mesmo acontece com o novo Centro de Especialidades Médicas (70%) as reformas da antiga Fábrica
Velha (60%) e do Poliesportivo Pedro Cardoso (42%). Já
o Polo Industrial está sendo entregue com 100% das obras
concluídas, com o intuito de incentivar o desenvolvimento
econômico local e gerar mais emprego e renda.
Para a Educação, Arnaldo deixa um novo legado: duas novas creches nos bairros Padre Adelmo, que está com 41% da
obra concluída e São José, com 15% dos trabalhos realizados.

Saae realiza monitoramento da
água do rio Itabirito e afluentes

Matrículas
Abertas

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

Servidores do setor da Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) do Saae de Itabirito têm realizado a cada quatro meses uma coleta da água do rio Itabirito e seus afluentes para
medir os impactos que as mudanças temporais e as ações
humanas causam na qualidade da água em vários pontos da
bacia hidrográfica do rio Itabirito. Eles também verificaram
a eficiência da coleta e tratamento de esgoto no município.
Os levantamentos foram realizados, durante toda a quarta-feira (21), em trechos de uns 20 km da região de Engenheiro Corrêa até a ETE no bairro do Marzagão. Esse trabalho é parte de um programa de monitoramento feito nos
períodos secos e chuvosos para certificar a real qualidade da
água do rio Itabirito e seus afluentes.
O chefe e químico da ETE, Raphael Silva, explicou a
importância desse trabalho de campo para identificar possível poluição urbana na bacia hidrográfica da região. Ele
explicou que essa poluição é possível ser verificada por
meio da análise de parâmetros como Demanda Bioquímica
de Oxigênio (DBO), Nitrogênio Amoniacal e Oxigênio Dissolvido (OD) entre outras.
“Constatamos em alguns trechos o índice elevado de
oxigênio dissolvido na água e isso é satisfatório e relevante, pois demonstra o grau de limpidez do rio, favorecendo o
desenvolvimento de espécies como plantas e peixes”, comemorou Raphael.
Segundo ele, os dados das análises são comparados com
os do Conselho Nacional do Meio Ambiente, responsável
por determinar os padrões de qualidade das águas dos rios
brasileiros. A metodologia consistiu em coletas de amostras
da água em trechos específicos e em seguida enviadas ao
laboratório da ETE para análises físicas e químicas mais
detalhadas.“Essas ações de monitoramento contínuo no rio
Itabirito são necessárias para criarmos métodos que minimizem a poluição, garantindo a qualidade e a sustentabilidade
dos recursos hídricos de nossa bacia”, finalizou Raphael.
Participaram também da coleta técnica os servidores da
ETE: Marco Antônio, Rodrigo Sousa e Elvis Presley.
O diretor-presidente do Saae, Wagner Melillo, ressaltou
que a autarquia tem se esforçado para manter a qualidade
da água de toda bacia hidrográfica de Itabirito dentro dos
padrões requisitados pelos órgãos de fiscalização, bem como
o tratamento dos dejetos coletados na rede de esgoto.
Dados da ETE de Itabirito
· Índice de remoção de poluentes do esgoto coletados:
88% média por mês; Volume de esgoto tratado na sede urbana: 62 mil litros por dia; Lodo gerado no tratamento: 12.600
kg/ mês; Lixo retirado do gradeamento: 250 kg por dia; Número de visitantes: média de 420 pessoas por ano.

N

o domingo (1)
acontece em Itabirito o evento beneficente
Domingo Festivo em
prol do jovem Márcio,
que necessita fazer
uma cirurgia de reconstrução de bexiga
urinária. Após a cirurgia, Márcio vai precisar
de hemodiálise para
que seja possível realizar o transplante renal.
Por isso, familiares e
amigos contam com
toda ajuda possível.
O evento acontece no
Salão do São José, e
a programação conta
com torneio de truco,
bingo, almoço e som
mecânico. Abrace essa
causa!

Parceria entre o poder
público e o privado
com Paróquia garante
restauro de Capela, em
Cachoeira do Campo

No mês do Patrimônio, como parte das ações do Agosto
de Cultura, a Prefeitura firmou parceria com a empresa Urbaville Urbanismo, para restauro da fachada da Capela de Nossa
Senhora do Bom Despacho, situada na Praça Benedito Xavier, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto.
Para o secretário Zaqueu Astoni, de Patrimônio e Cultura,
“a iniciativa demonstra a comunhão de esforços entre o poder público, a iniciativa privada e a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, que reformou o telhado da capela, todos unidos
pela preservação de um bem histórico e cultural de grande
importância no município”. Ele explica que a Prefeitura se
encarregou de apresentar os projetos e acompanhar os trabalhos, e espera que outras ações de preservação e conservação aconteçam, seguindo os mesmos moldes de aliança:
“já estamos empenhados em buscar parceiros que ajudem na
restauração dos elementos artísticos e do interior do templo”,
disse o secretário.
A Capela de Nossa Senhora do Bom Despacho foi erguida, provavelmente, no início do século XVIII, e foi o lugar de
sagração de Manuel Nunes Viana como o primeiro governador de Minas Gerais, após a guerra dos Emboabas, em 1708,
de acordo com estudos do historiador Augusto de Lima Júnior, um dos responsáveis pelo decreto que tornou Ouro Preto monumento nacional, em 1938.
Ane Souz
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Prefeitura de Itabirito realiza
reunião de transição de governo

A Prefeitura de Itabirito realizou no dia 28 de agosto uma
reunião de transição de governo
na sede da Procuradoria Jurídica Contenciosa de Itabirito. Na
ocasião, participaram os membros da atual gestão, nomeados
pelo prefeito Arnaldo, procurador
municipal João Batista dos Reis
Gonçalves, a secretária de Fazenda Marília de Toledo e o controlador geral Maurício Fernando
De Miranda. Estiveram presentes
também os representantes da comissão indicada pelo prefeito a
ser empossado, Orlando Caldeira, o Coordenador José Bernardo
de Paula, João Guilherme Braga,
Camila Ferreira, Alexandre Sampaio e Lucas Oliveira.
Durante a reunião, foram
entregues os documentos da
atual gestão aos representantes
que assumirão a administração
municipal. O trabalho, exercido de maneira recíproca, visa
uma transição harmônica, a fim
de garantir a tranquilidade do
ambiente administrativo, bem
como evitar a interrupção de
programas e serviços.
Os documentos comprovam
o equilíbrio fiscal da prefeitura,
com o gasto com pessoal dentro
do limite legal, bem como os investimentos em Educação e Saúde. Outra informação importante
refere-se aos estoques das farmácias e da merenda escolar, que se
encontram completos. Os arquivos de documentos, tanto físicos
quanto eletrônicos, com todas as
informações da administração estão integralmente preservados.

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

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

Cepep Itabirito alerta para
divulgações fraudulentas de cursos
O Cepep Itabirito alerta a população que não haverá o curso de socorrista e resgatista no dia 30 de agosto, divulgado de maneira indevida pela
empresa. Programa Nacional de Excelência Profissional (PNEP).
Todas as divulgações realizadas pelo Cepep são divulgadas de maneira oficial pelo site da prefeitura: www.itabirito.mg.gov.br

