"A finalidade da
comunicação é
fazer-se entender.
Mas há quem prefira
se desentender"
www.jornaloliberal.net

Augusto Branco

Fundado em Agosto de 1988 por D. J. Rendeiro de Noronha

Ano XXXII - nº1344 - Circulação Semanal

OURO PRETO - ITABIRITO - MARIANA e distritos

Sexta-feira, 21 de junho/2019

Reforma do Horto dos Contos
deve ficar em R$500 mil
Equipe vereador Chiquinho de Assis

Ane Souz

V

Encontro de Tradições Culinárias de
São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto.
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O Horto dos Contos em Ouro Preto, parque natural que corta o centro da
cidade, está fechado há mais de quatro
e totalmente abandonado, com várias
depredações. No local eram realizadas
atividades gratuitas artísticas e culturais. Para reformar o local, a Prefeitura
de Ouro Preto informou que será preciso investir mais de R$ 500 mil e já
há um projeto em andamento que deve
ser executado em breve.
O Projeto Vale dos Contos, que
funcionava no local, era uma iniciativa única no âmbito cultural brasileiro.
Promovida pela Prefeitura de Ouro
Preto, em parceria com a Agência de
Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP), apoio do
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) e patrocínio da Vale. Mas na gestão passada, o
projeto foi cancelado.
Em entrevista ao Jornal O LIBERAL, o Prefeito Júlio Pimenta

afirmou que o estado em que o parque
se encontra hoje é culpa da antiga gestão, que não deu andamento ao projeto e abandonou o local. “Na gestão
passada o parque foi fechado e muito
dele foi depredado durante os últimos
quatro anos. Agora, mais uma vez, nós
teremos que utilizar o recurso público,
que é de todos, para revitalizar a área.
Nós já fechamos uma planilha e essa
recuperação custa aproximadamente
R$500 mil”, pontua o prefeito.
No local, de acordo com Júlio
Pimenta, toda a estrutura terá que ser
revitalizada, como os caminhos que
terão de ser recuperados, iluminação,
interceptores, pontos dos mirantes, banheiro e pontos de vendas. Vamos ter
que refazer tudo isso. “Conseguimos
um recurso em parceria com a Vale
e Funda Fundação Gorceix, e vamos
iniciar as obras em breve”, garantiu.
Por Michelle Borges

Representantes da SEAP esclarecem
sistema prisional em Mariana
A pedido do vereador Ronaldo
Bento, representantes da Secretaria
de Estado de Administração Prisional (SEAP) participaram da reunião
da segunda-feira (17) para esclarecer
assuntos ligados ao sistema prisional
da cidade. O assunto entrou em pauta
com a transferência de presos de Itabirito a Mariana, após elevação do fator
de segurança de 1 para 2 das barragens
de Forquilhas I e III.
Paulo Ribeiro, diretor da superintendência de vagas da SEAP, falou sobre as transferências de mulheres que
estavam no presídio da cidade, o foi
questionado pelo Vereador Ronaldo
Bento, o que segundo ele, dificulta a
visita das famílias que moram na cidade. “A separação de perfil, homens
e mulheres, é uma meta da superintendência da gestão de vagas para gerenciar os riscos. Essa iniciativa teve
início na gestão anterior e a partir de
agora estamos eliminando as unidades
mistas, fatalmente elas deixarão de
operar”, explicou o diretor.
Outro ponto questionado foi a
superlotação nos presídios do estado.
Segundo Paulo, a única solução é a
construção de mais unidades prisionais, o que não é viável no momento,

E

Michelle Borges

devido a crise financeira pela qual o
estado passa. “Frente a situação financeira, não tem como resolver esse problema do dia para o outro. Mesmo se
tivesse o dinheiro disponível, a tomada de decisão é a longo prazo, então
o caos da superlotação persistirá por
algum tempo. Cabe a nós desenvolver
estratégias para minimizar os impactos, com monitoração eletrônica, criação de Associação de Proteção e As-

xposição do cavalo
Mangalarga Marchador,
em Mariana, tem recorde
de animais inscritos.
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sistência aos Condenados (APAC) ou
outras unidades que tenha uma forma
diferente de realocar os presos. Essas
medidas são paliativas, mas não resolvem o problema”, destaca.
Outro assunto debatido na reunião foi a alteração do projeto de lei
do executivo para dias de licença paternidade de 5 para 20 dias. O projeto
teve pedido de vistas e será votado na
próxima semana.

S

ervidora homenageada na Câmara
de Itabirito por 30 anos
de serviços prestados.

PÁG. 11

-feira, 21 de junho/2019
O LIBERAL Ed.1344 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net

2

Confira em nossas Lojas:
OURO PRETO - R. Padre Rolim,570(em frente a Rodoviária)
CACHOEIRA DO CAMPO - R. Santo Antônio,338

(Centro - subida do Tombadouro)

ITABIRITO - Av. Queiroz Júnior,113A (Centro)

Ouça a Rádio
Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

0
89-75399

84
(31) 9

do

www.sideralfm.com.br
Sempre com uma
programação
Mhz
especial para você!

98,7

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

Ouça pela Internet

6
3553-1

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

@evobikeshop
(31) 98433.0988

@evobikeshop

(31) 3553-2074

89,3 FM

Ouro Preto

R. Stº Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo

ALUGAM-SE
CASAS próximas ao
Posto Texaco sendo:
1 quarto, cozinha, sala, banheiro, área de
tanque e 2 quartos,
cozinha, sala, banheiro,
terraço, área de tanque.
R. Antônio Guimarães Oliveira, 68B
Ouro Preto
Tratar:
(31) 3552-1776
(31) 99450-4418
(31) 98896-0390

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!

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto
Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges

Nylton
Gomes
Batista

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

Ensaio de futurologia II
Quanto à segurança nos veículos, falou-se, semana passada,
sobre dispositivo que impeça um veículo de colidir com outro à sua
frente, mas isso ainda seria pouco, em se tratando da incolumidade de pessoas e de bens, que se querem preservados. Por isso,
no futuro, os veículos poderão ser dotados de um banco de dados,
nacional, com todas as informações relativas aos condutores cadastrados. A ignição do veículo se faria mediante dispositivo pessoal que contivesse os respectivos dados do condutor, conjugado
com identificação biométrica do mesmo condutor. O inabilitado não
conseguiria dirigir. Os veículos poderão ser dotados, também, de
um sensor eletrônico, que detecte, no condutor, estado alterado de
consciência, por uso de bebida alcoólica, drogas lícitas ou ilícitas
ou ainda por causas psicológicas. Detectada a alteração, o mesmo
sistema impediria que o veículo fosse movido.
Para resolver o problema do trânsito urbano, nas grandes cidades, cada vez mais impeditivo e retardador da mobilidade, devido ao
seu grande volume, uma opção seria a proibição dos veículos particulares, conforme já dito, passando o serviço de transporte, todo
automatizado, ao poder público. Mas para que dê certo, antes será
necessária uma verdadeira revolução na administração pública. É aí
que a porca torce o rabo! Com a qualidade dos políticos, cada qual
a olhar para o próprio umbigo, vai ser difícil separar o interesse coletivo dos interesses de cada um, que vê no automóvel uma extensão
de si próprio, assim como também já é o celular. Quem tem poder
não quer perdê-lo e quem tem automóvel pensa que tem certo poder, ainda que com ele perca tempo e dinheiro!
Contudo, a necessidade falará mais alto. Se não for como aqui
previsto, outra fórmula se conceberá para a solução do problema.
As mudanças poderão ser difíceis no setor público, mas no privado
pode dar-se o contrário, em razão de sempre se buscar o novo e o
melhor na relação com o mercado, quando se trata de produzir e
comercializar. Uma das grandes dificuldades da indústria, por exemplo, é saber quanto consegue colocar de seu produto nas mãos do
consumidor final. Há pesquisas e fórmulas que podem fornecer um
quadro de vendas futuras, mas não há garantias de que aquele número representa o real, que pode ser maior ou menor. Se maior,
tudo bem, há folga para mais do produto; se menor, é encalhe na
certa!
Com o grande público consumidor conectado à internet, abre-se a possibilidade de a produção ser programada por demanda,
diretamente do consumidor que tem nas mãos a ferramenta que o
conecta com o mundo. Com a produção programada por demanda
minimizam-se esperdícios e prejuízos; nada de grandes estoques,
nada de pressão para vender o já produzido. Passa-se a produzir
na mesma medida do pedido feito pelo consumidor. Amparado pelo
seu Código de Defesa, o consumidor é, atualmente, figura central,
a mais importante e respeitável dentro da loja e perante o lojista. No
futuro, ainda que de maneira remota, essa posição será transferida
para dentro da indústria, perante o industrial, mesmo porque o lojista, como se conhece, tende a desaparecer. A indústria fabricará o
que o mercado determinar, na medida certa e momento desejado.
A publicidade, feita para colocação do produto pronto no mercado,
será antecipada para momento anterior à fabricação, dando ao consumidor a possibilidade de decidir o que quer. O número de pedidos
orientará a decisão da indústria. Como se vê, esse modelo dispensa
estoques nas mãos do distribuidor e do lojista.
Embora nem todos saibam, podendo tomar conhecimento agora, isso não constitui novidade, uma vez que já existe, porém de
forma subjacente, ou seja, sem muito aparecer. É o “dropshiping”,
cuja prática se dá mais no comércio internacional e se revela uma
tendência para todo o comércio, no futuro! A conexão direta entre
fabricante e consumidor, por meio da internet em rede específica,
será a grande revolução a gerar comércio em outra modalidade com
custos e preços reduzidos.
O novo sistema fará desaparecer as lojas físicas, na forma como
são conhecidas, mas poderá surgir em seu lugar uma espécie de
exposição, aos moldes de loja, valendo-se de tecnologias como a
projeção holográfica, a essa altura bem mais avançada, além de
demonstrações por realidade virtual e outros recursos ainda por serem criados. O consumidor poderá comprar nesses pontos ou em
qualquer dispositivo pessoal, para ter o produto entregue em sua
casa. Nesses pontos poderão funcionar, ao mesmo tempo, centros
de diversões eletrônicas, a se desenvolver nos próximos anos.
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Orquestra Ouro Preto e
Flávio Renegado lançam
‘Suíte Masai’ em Ouro Preto

Lançamento do álbum marca temporada de shows com estreia em Minas Gerais
Flávio Renegado e Orquestra
Ouro Preto apresentam o encontro entre “o Mano e o Maestro”
em álbum que marca a sinergia
do rap e da música erudita. Com
orquestração impecável, assinada
por Marcelo Ramos e regida pelo
Maestro Rodrigo Toffolo, a turnê
de lançamento de ‘Suíte Massai’
começa em Ouro Preto, no dia 21
de junho, sexta-feira, às 20h30, na
Praça Tiradentes.
“Estou muito satisfeito com o
resultado de Suíte Masai. Ele é fruto de 10 anos investindo em aproximar o rap da música brasileira. Meu
som nunca abandonou o DNA da
música mineira. É uma alegria ser
parceiro de ídolos como Marcio
Borges, Vader Lee, Chico Amaral
e tantos outros expoentes. Estou
muito honrado de ter a Orquestra
Ouro Preto a meu lado. Tenho certeza que essa temporada de shows
em MG será especialíssima! Há
anos sou diretamente influenciado
por grupos como Câmbio Negro e
Pavilhão Nove, que já faziam rap
com bandas. Agora, conseguir unir
pela primeira vez o rap brasileiro
com uma orquestra é uma honra e
um privilégio” comenta Renegado, feliz com o lançamento de seu
quarto álbum.
Os artistas, acostumados a navegarem por diferentes sonoridades,
enxergam com naturalidade a parceria. “É um show novo, que traz as
quinze músicas do ‘Suíte Massai’,
incluindo três releituras escolhidas
com carinho de renomados artistas
que admiro”, aponta Renegado.

Íris Zanetti

O show reforça o caráter democrático que a união do rap com
música erudita pode representar.
"A Orquestra Ouro Preto foi criada
tendo como referência dois conceitos principais: excelência e versatilidade. A excelência é pautada na
formação da Orquestra e também
na difusão de um repertório tradicional da música de concerto universal, incluindo aí compositores
como Bach, Beethoven, Villa-Lobos, e outros grandes nomes da música dita clássica. Por outro lado, a
Orquestra também trabalha o conceito de versatilidade e diversidade, buscando aproximar a música
erudita à música popular. Por isso,
a Suíte Masai se encaixa perfeitamente dentro de nossa proposta. É
uma alegria enorme ser co-responsável por uma obra que transcende
fronteiras, não só entre continentes

e idiomas, mas entre culturas”, conclui o Maestro Rodrigo Toffolo.
No repertório, sucessos de Renegado, como “Conexão Alto Vera
Cruz Havana” (Flávio Renegado
e Gil Amâncio), “Minha Tribo é
o Mundo”, “Do Oiapoque a Nova
York”, “Coisa é Séria”, “Sei Quem
Tá Comigo” e “Vera” (Flávio Renegado); homenagens a ícones da
música brasileira, que ganham arranjos inéditos: “Maracatu, Nação
do Amor”, de Moacir Santos e Nei
Lopes, “Românticos”, de Vander
Lee, e “Para Lennon e McCartney”, assinada pelos conterrâneos
do Clube da Esquina Márcio Borges, Lo Borges e Fernando Brant.
Flávio e Orquestra Ouro Preto
prestam reverência aos fãs do rapper com os sucessos “Sai Fora”,
lançada em 2011, e “Black Star”,
“Rotina” e “Sobre Peixes e Você”.

Câmara de Vereadores de Ouro Preto
promove Campanha do Agasalho 2019
Com o objetivo de arrecadar agasalhos para ajudar
a aquecer o inverno de quem
precisa, o Legislativo ouro-pretano realiza a “Campanha
do Agasalho 2019”. Entre as
peças que podem ser doadas
estão roupas, agasalhos e cobertores. O material arrecadado será destinado a entidades
e instituições de caridade do
município.
O posto de coleta é o
Centro de Atendimento ao
Cidadão (CAC) da Câmara de
Vereadores de Ouro Preto, que
fica na praça Tiradentes, nº41,
no Centro. Os agasalhos podem ser entregues de segunda
a sexta-feira, de 12h às 18h.
Mais informações entre em
contato com o setor, por meio
do telefone (31) 3552 - 8527.
Anúncios
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DIREITO DO
CONSUMIDOR

Felipe
Comarela
Milanez

Previdência privada: cuidado para o
investimento não escorrer pelo ralo
Na coluna anterior tratamos sobre os tipos de previdência privada,
mais especificamente sobre as diferenças entre os planos PGBL (Plano
Gerado de Benefício livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício livre). Conhecer as especificidades de cada um deles é essencial para quem planeja optar por estas alternativas financeiras. Entretanto, além de escolher
quais dos modelos se adequa melhor às suas necessidades, o consumidor deve avaliar os custos envolvidos na contratação, em especial, as
taxas cobradas pelos serviços prestados. A primeira taxa que merece ser
avaliada é a denominada taxa de administração, que é o valor cobrado
pela instituição financeira para gerir os recursos financeiros aplicados junto
ao plano de previdência privada. Ela é definida a partir de uma porcentagem anual sobre o investimento realizado e pode variar muito de instituição financeira para outra, algumas instituições chegam a cobrar 5% (ou
mais) anualmente, enquanto outras prestam o mesmo serviço mediante
a cobrança de uma taxa de administração próxima de 1%. Por razões
obvias, quanto menor a taxa de administração menor o curso da prestação
do serviço, já que o seu valor será descontado levando-se em conta, na
maior parte dos casos, o valor do patrimônio aplicado. O ideal neste caso
é o consumidor optar por taxas de administração de no máximo 1,0%,
considerada pelos analistas do mercado financeiro como de baixo impacto
sobre o patrimônio do consumidor. Para além da taxa de administração as
instituições financeiras cobram uma taxa sobre cada valor depositado pelo
consumidor: é a denominada taxa de carregamento. Então quer dizer que
além de anualmente o consumidor perder até 5% do seu patrimônio com
a taxa de administração, perde também um pouquinho a cada depósito?
Isso mesmo! A boa notícia é que muitas instituições financeiras oferecem
taxa zero de carregamento, ou ainda, adotam um valor regressivo para
essa taxa, que chegará a zero dentro de alguns anos. O ideal, portanto,
é que o consumidor pondere pela possibilidade de escolha da instituição
que lhe ofereça ou uma taxa de carregamento igual a zero ou que chegará
a zero em um curto espaço de tempo, por uma razão é simples: a instituição financeira já será remunerada pela taxa de administração. O consumidor sofre a cobrança, também, da taxa de saída, que é o valor cobrado
pela retirada de valores depositados no plano de previdência privada antes de concluído o tempo de contribuição previsto inicialmente. Esse valor
pode chegar a mais de 2% sobre o montante retirado, o que, mais uma
vez, resulta em uma significativa perda de patrimônio para o consumidor.
Para além destas, o consumidor deve buscar informações sobre a taxa de
excedente financeiro. Em termos gerais, esta taxa é importante em razão
do fato de que a instituição financeira, ao aplicar o recurso do consumidor
no mercado financeiro poderá ter um retorno maior do que o valor ajustado com o consumidor, levando a um lucro que poderá ou não ser repassado para o consumidor a depender da percentagem da taxa. Assim,
uma taxa de excedente de 50% significa que a instituição irá dividir com o
consumidor o lucro obtido com a aplicação do recurso financeiro, sempre
que o valor obtido com a aplicação ultrapassar o valor do repasse mensal
devido ao consumidor ao final do período de contribuição do seu plano.
Para além destas taxas, o consumidor deve atentar para o perfil de investimento que a instituição financeira propõe para os valores depositados. É
que a depender de como a instituição aplica estes valores, o consumidor
estará sujeito a um grau de risco elevado, moderado ou pequeno, o que
poderá resultar – em momento de crise – em sérios riscos para a rentabilidade pretendida. A diferença desses graus de risco resulta da forma de
aplicação dos recursos pela instituição financeira, que pode variar entre
ações na bolsa de valores e a aplicação em títulos públicos. Em verdade,
quanto maior o risco envolvido na aplicação, maiores são as possibilidade
de aumento da rentabilidade, todavia, o consumidor deve ponderar se o
risco envolvido vale a pena em razão da finalidade do investimento realizado, ou seja, se o seu objetivo é garantir uma rentabilidade mínima com
maior segurança, ou arriscar a ter um rendimento maior, mas com mais
probabilidade de sofrer um revês. Em verdade, como demonstrado nestas
duas últimas colunas, a contratação de uma previdência privada é uma
decisão de grande impacto na vida do consumidor e precisa ser precedida
de pesquisa das opções disponíveis e, acima de tudo, de uma análise
das informações disponíveis, além do esclarecimento de todas as dúvidas que surgirem no momento da contratação ou da oferta de um plano
de previdência por uma instituição financeira, pois a depender da escolha, no futuro, quando o recurso se mostrar mais necessário, poderá se
surpreender com a constatação de que, por falta de informação, realizou
um péssimo negócio. Antes de concluir a nossa coluna, uma alerta muito
importante, é comum as instituições financeiras oferecerem, e até mesmo
forçarem, o consumidor a contratar, junto com a sua previdência privada,
um serviço denominado “pecúlio”. O pecúlio se assemelha a um seguro de
vida, mas com algumas particularidades, porém, o mais importante é que
o consumidor esteja ciente de que não é obrigado a contratar o pecúlio e
que a contratação do plano de previdência não pode ficar condicionada à
contratação deste tipo de serviço.
*Prof. Felipe Comarela Milanez – Departamento de Direito da
UFOP – Coordenador do Núcleo de Estudos Consumo,
Vulnerabilidade e Desenvolvimento Econômico.

- Sexta-feira, 21 de junho/2019
O LIBERAL Ed.1344OURO
PRETO/MARIANA
www.jornaloliberal.net

4

Secretário de Meio Ambiente
participa da Tribuna Livre
Ainda durante a 34ª Reunião
Ordinária, o secretário Municipal
de Meio Ambiente, Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, e a equipe
da Ecol Future Tech S/A, empresa que participou do chamamento
público para criação da Usina de
Reciclagem de Lixo de Ouro Preto, usaram a Tribuna Livre para
falar sobre o assunto.
De acordo com o secretário,
não há investimento nenhum do
município na Usina. “São recursos
privados, da ordem de 50 milhões
para instalar um empreendimento
aqui na cidade. Esse empreendimento foi contemplado em um
chamamento público. A participação na Tribuna Livre hoje foi para
convencer os vereadores e a população local da importância de expandir a área dessa Usina. Ela originalmente trataria o lixo de Ouro
Preto e Mariana e, em função de
consulta feita por um consórcio de
outros municípios, eles resolveram
expandir a capacidade da usina. O
empreendimento geraria cerca de
80 empregos e, caso o projeto de

expansão seja aprovado aqui na
Câmara, poderá gerar mais de 200
postos de trabalho”, explicou.
O presidente da Câmara, vereador Juliano Ferreira (MDB),
avaliou a instalação da Usina na
cidade. “É um sonho antigo da
população ouro-pretana, de uma
forma geral, que o nosso lixo seja
tratado de forma correta. Essa usina veio casar com isso, para que
haja um tratamento real do nosso

lixo. Uma cidade de tamanha importância, que é Ouro Preto, pelo
tanto de turista que recebe, por
mais que muita gente diga o contrário, nós temos recursos hídricos
escassos. Temos que cuidar do
meio ambiente, cuidar do nosso
lixo. É unanimidade que todos
nós votaremos nesse projeto com
muita satisfação para que ele seja
colocado em prática o mais rápido
possível”, pontuou.

Conselho Universitário da UFOP
aprova resolução de enfrentamento
à violência contra a mulher
Em reunião realizada na tarde
da terça-feira (18), o Conselho Universitário (CUNI) da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) aprovou por unanimidade, a resolução de
enfrentamento à violência contra as
mulheres nos espaços da instituição.
O processo começou em agosto de
2017, com a apresentação da minuta, que depois contando com a contribuição de várias entidades e grupos da sociedade civil e da universidade. Com a aprovação, a UFOP se
torna a segunda universidade do país
a ter uma resolução dessa natureza.
A Reitora da UFOP, professora
Cláudia Marliéri, primeira mulher
a assumir o maior cargo da universidade, destacou que a resolução é
um início, mas uma conquista muito
importante. “Como gestora mulher,
eu penso que não poderia deixar de
acontecer na minha gestão. O que
se assiste dentro das instituições em
geral, é que não se tem uma política
definida de combate, procedimentos
e até mesmo acolhimento às vítimas.
Essa resolução nos respalda nisso. É
um marco para a universidade, para
as mulheres e até mesmo para os homens”, comemora Cláudia Marilére.
“Isso não é tudo, eu acredito que é
uma política que tem que amadure-

Michelle Borges

cer, mas é um passo muito importante”, completa a reitora.
Natália de Souza Lisboa, pró-reitora de assuntos comunitários
e estudantis da UFOP, destaca que
a resolução é direcionada não só a
alunas, mas todos aqueles que frequentam os diversos ambientes da
universidade. “A resolução foi pensada para abranger todos os espaços
da universidade: pesquisa, graduação, extensão, administrativos e
convivências, como repúblicas. Tudo foi discutido e elaborado com várias entidades e grupos da sociedade

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

civil e da universidade”, reforça a
pró-reitora.
A União Brasileira de Mulheres
(UBM) de Ouro Preto foi a entidade que apresentou a proposta à universidade e na votação a presidente
Débora Queiroz ressaltou que é momento histórico para a universidade
e também para a sociedade. “Logo
que começamos o debate do enfrentamento à violência no município a
gente entendeu que era importante
fazer um debate em particular com
a UFOP, pois as questões de violência que afetam as jovens na universidade, também tem relação direta
com nosso município. A partir de
agora, uma vez que a jovem da universidade ou qualquer mulher que
esteja nos espaços da UFOP sofrer
qualquer tipo de violência, física ou
mental, deve fazer a denúncia”.
É importante que a denúncia seja formalizada para que as medidas
possam ser tomadas pela universidade. A vítima deve procurar o grupo
de extensão ouvidoria Atenas.
Por Michelle Borges
Reportagem
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A lenda da tartaruga
respondona
Conta a lenda que uma tartaruga vivia em uma terra distante,
onde fazia muito calor. Durante anos, ela viveu feliz, nadando preguiçosamente e tomando banhos de sol na superfície da lagoa.
A vida era agradável para a tartaruga, até que, em um verão
extremamente quente e seco, a chuva parou e o sol brilhou tão forte
que a água começou a secar. Pouco a pouco, a lagoa diminuía, e a
cada dia ficava mais seca, até que a tartaruga decidiu procurar uma
casa nova, antes que a lagoa desaparecesse de vez.
De manhã, quando o sol apareceu, a tartaruga preparou-se para buscar ajuda. De repente, ouviu dois patos, que voavam por cima
dela. Sem pensar duas vezes, a tartaruga chamou-os:
- Patos! Ei, vocês aí em cima! Por favor, ajudem-me! A minha
casa está secando. Vocês podem levar-me para outra lagoa cheia
de água?
- Mas como podemos fazer isso? - responderam os patos.
Neste momento, a tartaruga tropeçou em um galho bem comprido que estava no meio do caminho. E teve uma idéia:
- E se vocês carregassem este galho entre os seus bicos? Assim eu poderia segurar nele com a minha boca e vocês me levariam.
- É uma boa solução - concordaram os patos, e desceram perto
da tartaruga. - Mas você deve prometer não abrir a boca enquanto
fizermos o transporte.
E assim ficou combinado. Os patos colocaram o galho entre os
dois bicos, como uma barra, na qual a tartaruga se segurou pela
boca. Eles levantaram vôo e carregaram a amiga pelo céu, em direção a uma lagoa cheia de águas cristalinas e frescas, que brilhava
no horizonte.
No caminho, passaram sobre um campo, onde algumas crianças brincavam ruidosamente. Ao ouvirem as asas dos patos, as
crianças olharam para cima e começaram a rir com a cena estranha.
- Que ridículo! - disse uma menina. - Dois patos carregando uma
tartaruga num galho! Não é uma palhaçada?
A tartaruga ficou muito zangada com aquilo. A cena poderia
mesmo parecer muito esquisita, mas havia uma boa razão para ela.
Irritada, ela começou a esbravejar com as crianças:
- Vocês é que são estúpidos! Não entendem nada!
Assim que abriu a boca para xingar, a pobre tartaruga soltou o
galho e caiu pelo céu ensolarado, até se estatelar no chão.
Se tivesse se controlado e ficado calada, a tartaruga teria chegado em segurança em sua nova casa. Esta fábula nos ensina a
controlar nossos impulsos e não responder na hora da raiva.
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Quem comemora mais uma
primavera hoje é a linda cachoeirense Paulinha, que há
anos é colaboradora do jornal
O LIBERAL. Todos os amigos e equipe do jornal desejam
felicidades.

A Associação dos Moradores do bairro São José agradece a participação e colaboração das bandas Sociedade Musical Santa Cecília
de Passagem de Mariana e União Social por terem abrilhantado o
Café na Praça, no dia 2 de junho de 2019 em Cachoeira do Campo.

A

Cachaça
Tropeira
do Vale recebeu
medalha de
Prata na Expocachaça 2019 que
aconteceu no início de junho, na
Expominas em
Belo Horizonte.
A Tropeira do
Vale ficou em
segundo lugar
na categoria
‘Brancas Puras’,
concedida pelos
especialistas, na
degustação às
cegas que envolveu centenas de
marcas. A bebida é uma cachaça artesanal, que pretende ocupar um nicho
especial no mercado. O empresário Chico Bastos, produtor da Tropeira
do Vale, diz que há quase 25 anos, sua agência de publicidade, Ação &
Promoção, lançou uma campanha publicitária para promover e prestigiar
o produto mineiro de raiz e qualidade. “Foi então que cunhei a expressão
‘Cachaça Artesanal de Minas, a bebida mundial do Brasil’, colocando-a
em patamar semelhante ao vinho francês, o whisky escocês, a vodka russa, entre outras bebidas mundialmente reconhecidas”, destaca Bastos.

O

próximo evento Campus
Aberto da UFOP terá como
tema as festas juninas. Nesta 13ª
edição, o encontro será integrado com a Copa Internacional de
Mountain Bike e terá diversas
atividades esportivas. Além disso, uma parceria com a Fundação
Hemominas vai promover a 12ª
edição da Doação de Sangue no
sábado (29), das 8h às 17h, na
Escola de Farmácia. A programação completa está disponível em:
www.ufop.br.

Seguimos na luta pelos deficientes
O vereador Chiquinho de Assis (PV) segue cobrando do município órgão técnico específico
responsável pela causa dos deficientes. Previsto na Lei Orgânica
essa ação vem sendo descumprida
ao longo de anos.
“Estamos em busca desse
cumprimento legal desde 2013.
Já apresentamos diversos requerimentos à prefeitura e até hoje
não tivemos uma resposta efetiva.
Cobramos do governo Zé Leandro
e seguimos cobrando do governo
Júlio Pimenta, fazendo o nosso
papel. O deficiente é muito desassistido no nosso município, desde
a mobilidade, quanto à inclusão.
Precisamos mudar essa situação.
A lei não pode existir apenas no
papel, tem que virar realidade. Há
muitas demandas na cidade. Des-
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A

próxima edição do projeto
Sextas Abertas, da Fundação
de Arte de Ouro Preto (FAOP), será
realizada em conjunto com a Festa
Junina do Coletivo [re]Xistência
Artística, na sexta-feira (28). O
evento, que vai ter início às 16h, na
Praça Antônio Dias, em Ouro Preto, vai contar com as apresentações
musicais de Tuca Costa & o Projeto A Roda, Forró Manguacêra, DJ
Nath e Quadrilha Pé-de-Moleque.
A programação é gratuita e aberta
ao público e conta com espetáculos
musicais, feiras de arte, artesanato e
brechó, barraquinhas com comidas
típicas e pescaria, e como apresentações de quadrilha profissional e quadrilha comunitária aberta à participação geral. No dia 30 de junho a festa
continua com a Feira [re]Xistência
Artística, no mesmo local.

J

úlio de Paula bem que poderia
ter escolhido para o seu veículo
o nome do segundo jornal surgido
em Ouro Preto, o que vale dizer
em Minas Gerais. Foi lá pela década de 1820, depois do grito do
Ipiranga, que apareceu o "Abelha
do Itacolomi", logo em seguida ao
"Compilador Mineiro". Ninguém
negará que o jornal do Júlio gosta
de zumbir e aferroar, mas o nome
"O Inconfidente" é, por certo, muito mais apropriado. O comunicador
ouro-pretano é, também, insurgente
e rebelado, mas pronto a fazer confidências incontidas e incontáveis.
Vai daí que se passaram nada menos do que 22 anos. Júlio de Paula
enfrentou todo tipo de situação e
oposição e manteve, sem ser enforcado ou degredado, a chama acesa
do trabalho jornalístico. Agora,
em plena sintonia com as exigências da era tecnológica, ele salta
da folha de papel para as telinhas,
a fim de contatar on line milhares
de leitores. Sucesso ele sempre obteve. Por isso, resta-nos desejar-lhe
continuado êxito na jornada de "O
Inconfidente". Divulgar Ouro Preto
e as inúmeras dimensões da cidade
é uma bela tarefa, que exige vivência e sensibilidade ouro-pretanas.
Sintonizar Júlio de Paula on line é
acessar tudo o que acontece, daqui
por diante, no dia a dia de todos
nós. (Angelo Oswaldo)
João Pedro Zuccolotto

Polícia Civil prende suspeito
de matar padrasto em
distrito de Ouro Preto

de ações para os deficientes físicos, auditivos, visuais, como mobilidade reduzida. As conquistas
tem que ser mais que a carteirinha

do transporte público. Precisamos
de conquistas que pautam pela inclusão e pela cidadania. Seguimos
na luta pelos deficientes”.

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu preventivamente, em Ouro
Preto, na terça-feira (18) o suspeito de matar o padrasto com 17 facadas,
no Distrito de Cachoeira do Campo, dia 12. Sob coordenação do Delegado
Regional Isaias Confort Oliveira da Costa, a Polícia Civil realizou apurações que apontam e confirmam a autoria do delito. A prisão foi realizada em
Itabirito, com o apoio de policiais civis da cidade. "A Polícia Civil em Ouro
Preto está se empenhando para dar respostas rápidas à sociedade. A atuação
qualificada proporciona diligenciamentos constantes e efetivos. O resultado
disso é a obtenção de elementos colhidos que proporcionam representações
junto ao Poder Judiciário para o êxito dos trabalhos", disse o Delegado.

Copa Ouro Preto de Futebol Amador com
final emocionante no Campo da Barra
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Escola de Samba São Clemente leva
Ouro Preto para o Carnaval Carioca
Com o enredo “O Conto do Vigário”, a cidade e a história de Minas Gerais
serão homenageadas na Marquês de Sapucaí

A final da Copa Ouro Preto de Futebol Amador movimentou a
cidade no último domingo (11/06) com o confronto entre os times 13
de Maio e Peñarol, valendo o título da segunda edição da Copa. Foram 33 times na disputa, contando tanto a sede quanto os distritos.
O jogo terminou 1 a 0 para o 13 de Maio, gol de Saulo Marimbondo,
consagrando-se o grande campeão.
Com início no final de março, o torneio teve duração de um pouco
mais de dois meses, com jogos nos campos da Água Limpa, Caminho da Fábrica e no Campo da Barra. A equipe do 13 de Maio
começou a disputa no grupo F e até a final, conseguiu ganhar todos
os jogos, destaque para os jogadores Elvis, goleiro menos vazado
da competição, além de Diego Jesus, artilheiro do time com 7 gols.
Para o presidente do time Wandrey Cristiano “Eu queria agradecer a Deus em primeiro lugar, a toda minha diretoria, ao grupo
de atletas por confiar no nosso trabalho a todo momento, e por último à nossa imensa torcida do Bonde Do 13, que mais um vez nos
empurrou e nos ajudou a conquistar mais um título em Ouro Preto,
mostrando cada vez mais que somos a maior torcida da Região dos
Inconfidentes.”
Já o Peñarol iniciou sua trajetória pelo grupo B e chegou a final
após derrotar o Real Santa Cruz por 2 a 1. Destaques para o meio-campo Leonardo Souza, autor do gol que levou o Peñarol para a final,
e para o Zagueiro Diego Lopes, que fez belas partidas pela Copa.
O técnico Loy Edmilson disse que “em nome de toda a família
Peñarol, agradecemos primeiramente a Deus por nós conceder sabedoria, saúde e força, aos nossos atletas que se entregaram ao
máximo durante toda a competição, agradecemos também a todos
os colaboradores que de qualquer forma contribuíram para que a
equipe chegasse a mais uma final, e por último à nossa torcida por
se fazer presente e nos proporcionar aquela linda festa. Nossos agradecimentos também a todas as equipes que disputaram a Copa, a
prefeitura pela realização da Copa Ouro Preto de Futebol Amador e
aos demais envolvidos na realização da Copa.”
Segundo o assessor municipal Robson José dos Santos, “a Copa Ouro Preto de Futebol Amador foi criada para todos que praticam,
torcem ou trabalham com futebol em Ouro Preto. Em 2018 vimos
vários aspectos positivos e procuramos valorizá-los neste ano. Um
deles foi a paixão incondicional que o ouro-pretano tem pelo futebol
raiz e pelos clubes dos bairros. Obrigado à comissão de arbitragem,
aos veículos de comunicação, aos comerciantes, ambulantes, Polícia Militar e principalmente aos 33 clubes, seus dirigentes, jogadores
e torcedores. Em 2020 tem novamente, ainda mais forte e mais valorizada! O prefeito Júlio Pimenta ressaltou que “o futebol amador sendo prestigiado como está sendo feito, com o Campo da Barra lotado,
mostrando que o Futebol Amador é exemplo em nosso Município e
contando com a presença maciça dos torcedores que vieram tanto
dos bairros quando dos distritos para prestigiar um bom Futebol”.

Ouro Preto e Minas Gerais
serão tema da Escola de Samba
carioca, São Clemente, no Carnaval de 2020. A informação foi confirmada na última quinta-feira, dia
13, no lançamento do Festival de
Turismo de Ouro Preto, pelo presidente da escola, Renato Gomes
e Milton Cunha, comentarista de
Carnaval da TV Globo. O enredo
“O Conto do Vigário” levará o
barroco mineiro para a avenida,
contando a história ouro-pretana
e a cultura mineira na Marquês
de Sapucaí, “isso vai enriquecer a
história do Brasil, que muita gente
não sabe”, explica Renato.
Como não poderia ficar de
fora, a história carnavalesca do
Clube Zé Pereira também estará presente no desfile. O enredo
contará a história da rivalidade
de duas paróquias da cidade pela
posse da imagem de Nosso Senhor
dos Passos, e em meio a isso, vai
abordar e homenagear o barroco.
Em primeira mão, Milton revelou
um pouco do que será o desfile,
que terá um carro abre-alas com
anjos de Aleijadinho, Igreja do Pi-

Ouro Preto será tema da Escola de Samba São Clemente

lar, Igreja da Conceição, Jacubas
e Mocotós. A equipe da São Clemente estará presente na cidade
durante o ano para conhecer as
tradições carnavalescas ouro-pretanas e promover um intercâmbio
de conhecimentos, por meio de
oficinas de bateria, mestre sala e
porta bandeira, figurino e desenho
de enredo, que acontecerão a partir
de agosto. Milton afirma que essa
troca é fundamental. “É incrível
essa cidade, quanta história, quan-

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

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

to ‘causo’ Ouro Preto tem. Serão
duas cidades importantes culturalmente, mostrando como cada uma
faz seu carnaval”.
O secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra,
explicou que grande pesquisa está
sendo feita para que a história ouro-pretana seja contada na avenida.
O presidente Renato e integrantes
da São Clemente já estiveram com
historiadores e comunidade, visitaram o Club do Zé Pereira, Galpão
Sinhá Olímpia, Igrejas de Nossa
Senhora Pilar, Nossa Senhora da
Conceição, Santa Efigênia e Casa da Ópera. “Toda uma temática
foi trabalhada com o presidente da
escola, Renato, juntamente com o
Milton Cunha, que se apaixonaram pela nossa cidade, pela nossa
cultura. Tenho certeza que Ouro
Preto passará lindamente pela Sapucaí”, afirma Felipe.
A parceria, além de divulgar a
cidade em um dos maiores eventos do mundo, trará o carnaval
carioca para somar às festividades
da cidade com apresentações em
nosso festival de turismo.

O LIBERAL
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Gastronomia impulsiona
SAAE Mariana estreita conversa com
economia, encanta
e enaltece a comunidade a Vale para melhoria na distribuição
de água na sede do município
marianense
Ed.1344 - Sexta-feira, 21 de junho/2019
MARIANA

À mão, belos bordados e pratos tradicionais marianense. A
Feira de Artesanato e Gastronomia da Rua Direita esteve recheada de aperitivos, trabalhos manuais marianense e muita música
boa. O projeto da Secretaria de Cultura e Turismo, a Feira mensal
foi realizada no final de semana, 14 e 15 de junho, na Rua Direita.
O Secretário, Efraim Rocha, enaltece o potencial da Feira de
integrar as associações de artesãos com as de moradores e de
estimular a economia e o turismo local. "A Feira impulsiona a comercialização dos produtos marianenses artesanais e caseiros,
além de auxiliar, indiretamente, as vendas nos comércios da Rua
Direita, o fluxo de pessoas que passam pelas vitrinas dela aumenta. A Feira proporciona também momentos agradáveis com música boa e culinária de primeira. É ponto de encontro da família
marianense", destaca Efraim.
A representante da Feiras de Artes e Ateliê de Mariana (FAM),
Viviane Cardeiro, ressalta o resgate e a valorização da identidade
e da cultura de Mariana provida pela Feira. "Uma vez por mês,
expomos produtos, sejam eles alimentos ou objetos, que contam
um pouquinho da cultura e da história do povo de Mariana. O bordado do Clube Mães do Colinas, o umbigo de banana da FAM e o
fígado com jiló da Feiramarte não são só produtos, são costumes
e características do marianense. É maravilhoso partilhar a nossa
história!", pontua Viviane.
Já a técnica administrativa pará-minense, Soraya Araúja, elogia a receptividade do marianense e a beleza da cidade. "Chegamos à cidade e viemos direto para a Feira. A comida é cheirosa
e saborosa, a música ao vivo também é excelente, faz a gente
querer ficar, admirar e morar nesta bela cidade", comenta Soraya.
Os cantores que garantiram a música elogiada pela técnica foram
Vilma Borges e Toninho Batista.
A Feira é um projeto da Prefeitura de Mariana em parceria
com as associações: Clube de Mães do Colina, de moradores dos
distritos: Padre Viegas, Cláudio Manuel, Monsenhor Horta, além
das instituições Feiras de Artes e Ateliê de Mariana (FAM), Feira
Marianense de Arte, Artesanato e Antiguidade (Feiramarte) e do
Movimento Renovador dos Artesãos de Mariana. A próxima edição do evento mensal está prevista para 12 e 13 de julho, o tema
será "Festa Junina" e contará com pratos, bebidas e brincadeiras
tradicionais da festa de São João.
Daniel Almeida

Daniel Almeida

Atender da melhor forma a população: este é o intuito do SAAE
Mariana. E pensando na qualidade da água que é distribuída aos
moradores da região dos bairros
Colina, Nossa Senhora Aparecida,
Vila Aparecida, Estrela do Sul e
parte do Barro Preto, o Diretor do
SAAE, Amarildo Júnior e o Chefe
do Departamento de Meio Ambiente da autarquia, Rômulo Reis,
se reuniram com representantes da
Vale na manhã desta quinta-feira
(13). O objetivo do encontro foi
falar desses bairros que em períodos de chuva recebem água com
a turbidez alterada. Essa alteração
é ocasionada pelos materiais que
transbordam do dique localizado
na Mina Del Rey e que chegam até
a captação do Cristal, responsável
pelo fornecimento de água para
estes locais.
Nesse sentido, a Vale foi acionada pelo SAAE e atendeu prontamente os pedidos da autarquia
para realizar o desassoreamento
do dique e se colocou à disposição
para manter ações em conjunto
com o município para manter a
qualidade da água que abastece a
população.

Sistema de abastecimento de água
de Cachoeira do Brumado é discutido
com comissão de moradores
O Serviço Autônomo de Água
e Esgoto - SAAE Mariana esteve
presente em reunião convocada
por moradores de Cachoeira do
Brumado para discutir o sistema de
abastecimento de água do distrito.
Com comissão composta essencialmente por moradores com
formação técnica em diversas áreas
e junto à associação de moradores
do local, a reunião foi para que fosse detalhado qual a linha de trabalho tem sido adotada para captação,
tratamento e distribuição da água
no distrito.
O Diretor Executivo do SAAE,
Amarildo Júnior explicou a escolha técnica por poços artesianos no
lugar da construção de uma Estação de Tratamento de Água, além
de informar cada passo dado pelo
município rumo ao recebimento do
convênio e à efetivação da obra.
Além disso, foi acordado que
dentro dos próximos 90 dias o
SAAE vai se reunir novamente
com a comunidade para falar sobre
a perfuração dos poços no distrito.
Sistema de Abastecimento de
Água - Cachoeira do Brumado
O município de Mariana pleiteou junto à Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA) um recurso para
captar, tratar e distribuir água em
Cachoeira do Brumado.
Em 2017 esse convênio foi
efetivado e a expectativa era que o
município receberia cerca de 3 milhões de reais. Em 2018 foi anunciado que esse recurso seria de um
milhão de reais, com contrapartida
de 200 mil reais do município - esses já investidos na contratação do

projeto detalhado e estudos geofísico e hidrogeológico.
Com a mudança do valor total
do convênio e como a FUNASA só
aceita projetos com todas as etapas
(início, meio e fim), o objeto precisou ser mudado, pois não seria possível fazer todas as etapas de uma
ETA convencional, além de captação e distribuição. Sendo assim,

optou-se por pela perfuração de
poços artesianos (um com recurso
do convênio e outro como iniciativa do poder executivo municipal).
Nesse momento o SAAE, junto
com o município, estão finalizando
o processo de perfuração de poços
e aguarda a entrega definitiva do
projeto executivo para licitação da
obra no distrito.
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Prefeito de Mariana visita as
obras que serão entregues
no Dia D do Mãos Solidárias
Eliene Santos

Planos Diretor e de Mobilidade
Urbana são apresentados para
população em Audiência Pública
Qual a Mariana que queremos? Essa foi a principal pergunta
que marcou a Audiência Pública de abertura do processo de revisão do Plano Diretor e elaboração do Plano de Mobilidade de
Mariana, realizada na noite dessa segunda-feira, 17, no SESI. O
evento contou com a presença de representantes do poder público,
legislativo, sociedade civil e, também, da ERG Engenharia LTDA,
empresa responsável pela construção do plano na cidade.
O prefeito Duarte Júnior reforçou a importância do Plano Diretor
para o município, afirmando que ele será um grande legado e marcará o início da cidade que todos querem. “O Plano Diretor é uma
importante lei municipal que orienta o processo de desenvolvimento e expansão urbana. Queremos que Mariana cresça, porém, de
forma organizada, e com um Plano bem elaborado poderemos garantir isso”, disse Duarte, ressaltando a importância da população
popular. “É imprescindível a participação do marianense em cada
etapa desse processo. Ninguém melhor que eles para elencar o
que precisamos para fazer de Mariana uma cidade melhor”.
“Com o alto crescimento populacional dos últimos anos, os
centros urbanos precisaram enfrentar uma série de desafios, sendo um dos principais deles planejar a mobilidade. Mariana precisa
de novas diretrizes para planejar e guiar suas ações políticas para
estabelecer uma mobilidade mais sustentável”, afirmou também o
prefeito sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Mariana.
Primeiros passos - Nessa primeira audiência foram apresentadas à população todas as informações referentes ao Plano Diretor
e Plano de Mobilidade, que também puderam esclarecer todas as
dúvidas. Para muitos, como por exemplo, para a Presidente da
ADEM (Associação das Pessoas com Deficiência de Mariana), Rosemary Aparecida dos Santos, há grandes expectativas. “Temos o
direito de ir e vir e para isso é necessário um planejamento e a integração entre os diferentes modos de transporte, bem como a ampliação da acessibilidade na cidade. Acreditamos que com o Plano
de Mobilidade mudaremos a atual realidade de Mariana”, ressaltou.
Segundo representantes da ERG Engenharia serão realizadas
diversas oficinas e audiências públicas para viabilizar a participação popular. Além disso, será formado um Núcleo Gestor composto por equipes do poder público e da sociedade civil. Nessa audiência foram escolhidos também os integrantes dos distritos para
formar o Núcleo. Os nomes apresentados serão validados pelas
comunidades em reuniões que serão feitas nos distritos e comunidades e, já os representantes da sede, serão definidos em reunião
que acontecerá em breve na cidade.
Eliene Santos

No último sábado, 15, o prefeito
de Mariana, Duarte Júnior, visitou,
junto aos representantes das Associação de Moradores dos bairros
Santa Rita, Cabanas, Vale Verde e
Santa Clara, as obras que compõem
o pacote de ações do programa Mãos
Solidárias.
“Fizemos questão de ir em cada
obra para verificar com os próprios
moradores se elas estavam de acordo com as demandas apresentadas
nas reuniões. Ficamos extremamente
satisfeitos em ver o contentamento
dos moradores e, principalmente, por
percebermos o quantos eles se empenham em manter a integridade da
obra”, destacou o prefeito Duarte.
O presidente da Associação de
Moradores do Vale Verde, Antônio
Francisco da Silva, foi um dos que
acompanhou as obras desde o início
e aprovou as ações do governo. “A
princípio não acreditávamos muito
de que seríamos atendidos. No decorrer dos dias fomos percebendo que as
coisas sairiam do papel e se tornariam
realidade para os moradores. Hoje, só
temos que agradecer ao prefeito pelo
seu compromisso e respeito conosco”, disse. As inaugurações da Praça
do Cristo, Espaço de Convivência e
Praça Terezinha de Oliveira Martins,
conjunto habitacional Santa Clara e
Espaço de Convivência e Academia
ao Ar Livre Esperança serão feitas no
dia 29 de junho.

Eliene Santos

Prefeito fará atendimento ao
cidadão sobre questões de saúde
Buscando acompanhar mais de perto o atendimento da saúde no município, o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, estará na quinta-feira (27), a partir
das 7h, na Previne, para receber moradores que possuem dúvidas e processos em andamento no setor
de saúde, como consultas, cirurgias e exames.
Segundo o Duarte essa é uma oportunidade para
demonstrar como a administração pública sempre
andou lado a lado com os marianenses. “Queremos
ouvir o que a população tem a dizer sobre os serviços da pasta. Faremos de tudo para esclarecer as
dúvidas e ajudar no quer for possível”, afirmou.
O atendimento contará com a presença do secretário de saúde, Danilo Brito, e com sua equipe
técnica de servidores. A Previne está localizada na
R. Wenceslau Braz, 445, Centro. O atendimento será feito por ordem de chegada.

Regularizada a área onde será
implantado Parque do Cruzeiro

VENDO Casarão em Engº Correa/OP - 700m²
APENAS! APENAS! R$300 mil. 99928.5859

Um grande passo foi dado para
a implantação do Parque do Cruzeiro. A pedido da Prefeitura de
Mariana, o Cartório de Registro de
Imóveis de Mariana realizou a regularização fundiária da área onde
ele será implantado.
“Precisávamos
comprovar
propriedade do local para iniciar
as obras, conseguir aprovação do
IPHAN, financiamento ou qualquer outro tramite. Para isso, era
necessário regularizar a área, que
antes pertencia a sesmaria. Agora
que já temos tudo acertado, daremos continuidade ao projeto”,

ressaltou o prefeito Duarte Júnior,
enfatizando a importância do Parque para o município. “Além de
ter uma proposta de preservação, o
Parque do Cruzeiro tem propósitos
culturais, paisagístico, de lazer e de
turismo. Mariana só tem a ganhar”.
Acredita-se que essa seja a
primeira regularização do tipo em
Minas Gerais, segundo a oficial do
escritório, Ana Cristina de Souza
Maia. “A área foi adquira pelo município no século 18, quando a cidade foi fundada. Resolvemos um
problema de, praticamente, 3 séculos, que é delimitar uma proprieda-

de pública com origem na carta de
sesmaria de Mariana”, explicou.
Segundo a engenheira civil
e coordenadora do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC),
Anna de Grammont, o projeto da
sede do Parque e do Mirante já está pronto e foi apresentado para o
IPHAN, aguardando, agora, aprovação. “Após aprovação, faltará
apenas realizar os projetos complementares, como hidráulico, elétrico, estrutural e outros, para licitarmos. É importante destacar que o
plano de manejo da obra também
já foi elaborado e aprovado”, disse.
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ma importante medida foi tomada pelo legislativo marianense durante a 20ª Reunião Ordinária da Casa, que aconteceu segunda-feira, 17.
Foi aprovado o Projeto de Lei Substitutivo nº 15/2019, de autoria do vereador Cristiano Vilas Boas (PT), que dispõe sobre medidas de prevenção
e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo
no âmbito da cidade de Mariana. A medida contemplará, sem custo para
os cofres públicos, políticas de conscientização através de cartazes e instrumentos de publicidade para que as práticas criminosas sejam coibidas
e informando sobre a importância das denúncias se efetivarem. “Acreditamos que esta medida seja de extrema relevância para toda a sociedade.
As mulheres merecem todas as políticas que promovam a igualdade e o
respeito e vamos cobrar que esta lei seja fiscalizada para seu cumprimento
integral”, ressaltou o vereador Cristiano Vilas Boas. O projeto seguirá para
sanção do prefeito e deverá entrar em vigor tão logo seja publicado no
Diário Oficial do município.

A

Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu, na segunda-feira
(18), o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Manoel
Vítor Mendonça Filho, para realizar um balanço dos trabalhos da sua pasta
ao longo deste primeiro semestre. Na ocasião o deputado Thiago Cota falou sobre as dificuldades enfrentadas pela cidade de Mariana nos últimos
anos com a paralisação da mineração. O secretário de Estado foi enfático ao
afirmar que é a favor da retomada das operações da Samarco no município
e informou que as licenças para que isso ocorra, já devem ocorrer entre os
meses de julho e agosto. Thiago Cota, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, afirmou que “diversificação não é o mesmo que
substituição”, explicando que a mineração não deve acabar, e sim se unir a
outras formas de desenvolvimento da economia do estado.

O

Ginásio Poliesportivo Gerson Cirilo Batista, em Passagem de Mariana, sedia de 28 a 30 de junho, a primeira Copa São João de Futsal.
O evento de abertura acontecerá às 19h, e conta com as atrações confirmadas: a cover da Jojo Todynho e a companhia de dança Ticiane Amaral.
Participam do torneio 24 equipes divididas nas modalidades: nove times
masculinos livres, seis times femininos sub 17 e nove times sub 17 masculino. Os três primeiros colocados recebem medalhas e troféus. Também
haverá premiação para o artilheiro e para o goleiro menos vazado.

CIMVALPI abre processo
seletivo com 33 vagas
O CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do
Vale do Piranga) abre Processo Seletivo Simplificado com
33 vagas para recrutamento e seleção de candidatos para
contratação temporária destinada aos serviços de acompanhamento e fiscalização da execução de obras vinculadas
ao rompimento da barragem de Fundão.
Os interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever presencialmente na Ouvidoria do Município de Mariana, localizada na Praça Juscelino Kubitschek,
60, centro, das 8h às 11h e das 13h às 16h, entre os dias 17
de junho e 02 de julho. Quem preferir, pode se inscrever por
meio do correio eletrônico, pss012019@cimvalpi.mg.gov.br,
seguindo a mesma data e horários.
As vagas são para supervisor de gerenciamento de
obras, supervisor de análise de projetos, supervisor de campo, planejamento e controle de obras, planejamento e controle de análise de projetos, engenharia florestal, analista de
projetos de edificações, analista de projetos de infraestrutura, analista de projetos de edificações públicas, técnico em
planejamento, técnico em edificações e técnico administrativo e auxiliar de engenharia.
Acesse cimvalpi.mg.gov.br para conferir o edital completo.
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Conscientização do uso da faixa de
pedestre estimulada no mês de Junho
No decorrer da segunda quinzena do mês de junho, o Setor
Educativo de Trânsito do DEMUTRAN realizar blitz nas faixas de
pedestres com o objetivo de conscientizar motoristas e transeuntes
sobre a importância do uso correto
da faixa e como deve ser o comportamento no trânsito para a redução dos riscos de acidentes.
A campanha educativa tem
como foco prevenir e diminuir as
estatísticas de incidentes e mortes
no trânsito, e gerar uma mudança
de comportamento em todos os
usuários das vias. A conscientização é a melhor forma para combater os riscos de atropelamentos
nas faixas e também fora delas.
É importante o pedestre ter muita
atenção ao atravessar a faixa, esperar o veículo parar para, assim,
atravessar com segurança.
Segundo dados estatísticos do

Larissa Gonçalves

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), mais de 11
mil pedestres por ano são vítimas
de acidentes de trânsito. Os mais
vulneráveis são as crianças e ido-

sos: enquanto as crianças têm menor percepção de perigo, os idosos
apresentam menor mobilidade e
agilidade, deficiências auditivas e
visuais e redução dos reflexos.

2ª Especializada Mangalarga
Marchador bate recorde de
animais inscritos
Castanho, tordilho, um mais
alto que o outro, dócil e até o mais
difícil de domar. Eram diversos os
cavalos e éguas que participaram
do Circuito da Marcha da 2ª Especializada Mangalarga Marchador,
que aconteceu entre os dias 12 e 15,
no Parque de Exposições Mina Del
Rey. A prova foi uma seletiva para
o Campeonato Nacional, que acontece em julho, em Belo Horizonte.
Com número recorde de animais inscritos, uma média de 100,
a 2ª edição da Especializada superou as expectativas dos organizadores. “Percebe-se uma evolução
do evento se compararmos ao ano
passado. O número de animais
inscritos dobrou e isso nos alegra,
pois é a prova de que estamos no
caminho certo para desenvolver a
criação da raça em nossa região. O
número de animais também é sinal
de que a cidade estava movimentada, pois quando o criador vem,
ele traz a família e se hospeda em
hotéis, pousadas, consome em restaurantes, enfim, movimenta a nossa economia”, destacou o prefeito
Duarte Júnior.
De acordo com o secretário de
Desenvolvimento Rural, Wander
Moreira, a Especializada já é atração confirmada em 2020 e com novidades. “A nossa proposta é fazer
um evento ainda maior no ano que
vem. A princípio estamos pensando
em promover o Circuito da Marcha durante três dias consecutivos,
sexta, sábado e domingo e, no final
de semana seguinte, o Poeirão com
show de algum artista conhecido
nacionalmente”.
Nacional - Dos quase 100 animais, 26 se classificaram para o
Campeonato Nacional, sendo 13
campeões e 13 reservados (vice-campeões). Para André Monteiro,
proprietário do Cavalo campeão
geral da Especializada em Mariana, a Nacional é um grande evento.
“Trata-se da maior exposição de
equinos da América Latina, onde

Eliene Santos

encontramos os melhores animais,
o que é muito importante para nós
criadores”, afirmou André, que
ainda destacou a felicidade em ser
o grande campeão dos campeões.
“Tínhamos animais excelentes na
arena e ser classificado como o melhor entre eles é muito gratificante.
O reconhecimento é fruto de um
trabalho árduo e sério”.
A 38ª Exposição Nacional do
Mangalarga Marchador acontecerá
entre os dias 16 e 27 de julho de
2019, no Parque de Exposições
Bolivar de Andrade (Parque da
Gameleira), em Belo Horizonte.
A classificação completa pode ser
conferida no site oficial do Mangalarga Marchador, habccmm.org.br
Poeirão - Além do Circuito da
Marcha, a Prefeitura de Mariana
também promoveu no domingo,
16, o primeiro Concurso de Marcha Poeirão na cidade. O evento
recebeu cerca de 40 inscrições de
animais de diversas cidades, todos
avaliados pelo arbitro Diego Vitral e premiados, de acordo com
sua categoria. As provas duraram
cerca de 5 horas até a disputa dos
campeões, o que definiu o nome
da grande vencedora do Poeirão
2019, a égua Barrama do Calam-

bal do Cardial. Montada por Marcos Roberto Pimenta da Silva, de
Oratórios, o título foi o pontapé que
ele precisava para inscrevê-la em
outros campeonatos. “A Barrama
tem ganhado importantes títulos
ultimamente, o que nos deixa ainda
mais confiantes e orgulhosos. Estou certo de que ela tem um grande
potencial e, por isso, pretendo leva-la para uma Nacional no ano que
vem”, afirmou.
Feira de animais - Compondo o evento, na quarta-feira, 12, a
Prefeitura de Mariana também realizou a primeira Feira de Pró-Genética e Pró-Fêmea. Em parceria com
a Emater-MG e a ABCZ, a Feira
trouxe bovinos melhorados geneticamente para o produtor.
De acordo com a técnica da
ABCZ, Graziela Rocha, a ação garante uma melhora na qualidade do
rebanho bovino, além de contribuir
para o aumento da produção e da
renda do produtor rural. “Os touros são registrados e têm diversas
características aprimoradas que podem ser transmitidas para as novas
crias. Isso é um ganho para o produtor, pois ele conseguirá ter maior
lucro na sua propriedade, com melhores animais”, explicou.
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A serpente
e o vagalume
NUMA floresta havia diversos animais, mas, especialmente,
dois eram destaques entre eles: uma cobra e um vagalume!
O vagalume passou toda noite iluminando a todos e para todos,
e também a tudo, sempre alegre, atencioso, reverenciando, cumprimentando todos os animais, facilitando o trânsito deles na floresta.
A cobra cheia de raiva, rancorosa, perigosa, atenta não conversava com o vagalume. Mas, distraiu-se o vagalume, voando perto
demais, foi pego pela serpente.
Ele, então, diz: Por que você me persegue e quer me matar?
Por acaso faço parte de sua cadeia alimentar?
Ela: Não.
Ele: Então por quê?
Ela responde: É porque não suporto o seu brilho! Nem ver você
brilhar!
ISTO é uma Fábula, ou seja, uma narrativa alegórica cujos personagens são geralmente animais e conclui com uma lição moral
para os seres humanos. Foi usada por Esopo, Bárbio e ganhou com
La Fontaine um tom especial, na vida social.
“É um gênero literário de tradição popular dos gregos e outros
povos, como nós. O espírito geral é realista e irônico, a temática
varia: a vitória da bondade sobre a astúcia, da fraqueza sobre a
força, a demonstração de piedade para com os que não a possuem,
a derrota dos sabidos, dos presunçosos, dos orgulhosos. Normalmente tem um fecho de sentido moralizante, sendo a lição ou moral
da Fábula anunciada por um dos personagens.” (Enciclopédia Barsa, Vol.6, pág.121)
A vida também é assim. Você não vai agradar todo mundo,
mas, não deixe de iluminar porque as pessoas se sentem felizes,
alegres, contentes com sua presença, precisam de sua palavra, seu
conselho, ânimo, disposição, carinho e amor; precisam de sua luz
na escuridão de suas vidas. Não deixe que nenhuma cobra (o mal)
acabe com seu brilho ou pessoas que querem apagar a sua luz,
porque elas são como o carvão: Apagado, suja! Aceso, queima!
EM SUMA, a agressividade, feita com palavras de baixo calão,
busca atingir seus desafetos, tenta ofendê-lo na sua moral, na sua
forma, na sua Missão Sacerdotal, religiosamente nobre e sagrada,
nas suas atitudes e até mesmo na sua vida pessoal. Há pessoas
destemperadas, mal-educadas, atrevidas e que se julgam donos da
verdade, mas não passam de indivíduos sem caráter, sem moral,
sem ética, muitas vezes a serviço da ignorância.
Itabirito está vivendo uma situação fora do comum, por causa da
eleição extemporânea. Os ânimos tendem a exaltar-se nas disputas
eleitorais. Não somente os candidatos usam da palavra, mas, também os torcedores, os admiradores, os aliados, os opositores, os
amigos e os descontentes. É preciso que nas manifestações, nas
falas, nos discursos, nas opiniões, imperem sempre a educação, o
bom senso, o equilíbrio no manejo das palavras. Os eleitores exigem respeito e consideração. “Não faça na vida pública o que você
faz na privada!”.

Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Manutenção
do Sistema de Apuração de Ponto Eletrônico. Referência: Processo Licitatório
nº 090/2019, Dispensa de Licitação nº
029/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratado: Sisponto Sistemas Inteligentes
Eireli. Objeto: Manutenção do Sistema da
Apuração do Ponto Eletrônico. Valor mensal: R$150,00 (Cento e cinquenta reais).
Vigência: Fica contratada por 07 (sete)
meses. Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: até 31/12/2019. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da Dispensa:
11/06/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Manutenção do Sistema de
Apuração de Ponto Eletrônico. Referência: Dispensa de Licitação nº 029/2019,
Processo nº 090/2019, nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Sisponto Sistemas Inteligentes Eireli, Perfazendo estes
contratos um valor total de R$1.050,00
(Um mil e cinquenta reais) – Ficando esta empresa Contratada em manutenção
do sistema de apuração do ponto eletrônico. Vigência: até 31/12/2019 Dotações
Orçamentárias: Dotação Orçamentaria
Operação e Manut. das Ações de Gestão e
Administração Geral do SAAE. 17. 122.
1708. 4010. 33.90.39.00. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura: 12/06/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

Extrato de Contrato de Locação de
Pequenos Equipamentos. Referência:
Processo Licitatório nº080/2019, na modalidade Pregão Presencial nº043/2019,
S.R.P. nº 017/2019 Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Loc Mil
Máquinas e Andaimes LTDA, Objeto:
Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa para prestação
de serviço de locação de pequenos equipamentos para obras de saneamento do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG, conforme especificações
do Anexo I, do edital, Valor total desta
empresa: R$23.880,00 (Vinte e três mil
oitocentos e oitenta reais). Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Até
31/12/2019. Dotação Orçamentária Dotação Orçamentária Operações e Manut. em
Abast. de Água nas Sedes Urbanas 17 512
1701 4.001 33.90.39.00 e Operações e Manut. em Esgotamento Sanit. nas Sedes Urbanas 17 512 1702 4.002 33.90.39.00 Data
da assinatura do contrato: 07/06/2019.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
II - Extrato de Contrato de Empresa
para Fornecimento de Leite Longa Vida
Integral UHT – Ultra-Alta Temperatura.
Referência: Pregão Presencial nº094/2018,
Processo Licitatório nº141/2018, Registro
de Preço nº017/2018 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratadas: Rangap Distribuidora de
Alimentos LTDA –ME – Objeto Aquisição
de leite longa vida integral UAT – ultra-alta temperatura, envasado em embalagem
totalmente asséptica tipo (Tetra Pak) que
proteja, garantindo uma perfeita e longa
conservação de suas qualidades, com dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo
de validade, informações dos ingredientes e
composição nutricional. Conforme especificações do anexo I, do edital - Valor Global:
R$49.725,00 (Quarenta e Nove mil setecentos e vinte e cinco reais). Forma de pagamento: em 05 (cinco) dias úteis, após emis-
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Químico do Saae tem artigo publicado
em revista norte-americana
especializada em ciência e engenharia

Matrículas
Abertas

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

são e aceite da Nota Fiscal Vigência: Fica
contratada até 31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17 331 1.701 4.002 33.90.30.00
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura: 12/06/2019. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de recomposição asfáltica. Referência: Tomada de
Preço nº 002/2019, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: BALI – Construtora
Baeta Ligório LTDA. Objeto: contratação
de empresa de serviços de recomposição
asfáltica incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de concreto betuminoso
usinado a quente - C.B.U.Q. FAIXA “C”
do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, para pavimentação de valas e buracos na Sede e Distritos
do Município de Itabirito/MG, conforme
especificações do anexo I do edital. Valor
por tonelada: de R$513,50 (Quinhentos e
treze reais e cinquenta centavos) referente
a 189,24 toneladas Perfazendo um valor
total deste aditado: R$97.174,74 (Noventa
e sete mil cento e setenta e quatro reais e
setenta e quatro centavos). Forma de pagamento: conforme contrato. Vigência: Fica
aditado até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: Sistema de Água: 17.512.1701
4001 33.90.39.00, Sistema de Esgoto
17.512. 1701 4002 33.90.39.00 e Sistema
de Distrito 17.511.1712.4031.33.90.39.00
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
Data da assinatura do Termo Aditivo:
17/06/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
084/2019, na modalidade de Pregão Presencial Nº. 047/2019. Objeto: Aquisição
de carreta tipo reboque para transporte
de grupo gerador de 15KVA a diesel, do

Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Marta Lúcia Noqueira
- 523.137.276-53 perfazendo este pregão
um valor total de R$34.400,00 (Trinta e
quatro mil e quatrocentos reais), Itabirito /
MG, 18/06/2019 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato para Fornecimento
de Carretinha Tipo Reboque. Referência:
Processo Licitatório nº084/2019, na modalidade Pregão Presencial nº047/2019,
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Marta Lúcia Noqueira
- 523.137.276-53. Objeto: Aquisição de
carreta tipo reboque para transporte de
grupo gerador de 15KVA a diesel, do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito MG, conforme especificações do
anexo I, Conforme edital, Valor Total Deste
Contrato: R$34.400,00 (Trinta e quatro mil
e quatrocentos reais), Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: Até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária Proj. Constr. Ampl. Obras Infraest.
Gestão da Adm. Ger. 17 512 1711 3.030
44.90.52.00.00. Data da assinatura do contrato: 18/06/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta
e Habilitação – O SAAE de Itabirito
torna público que realizou abertura da
Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº085/2019, na modalidade de
Pregão Presencial nº048/2019 S.R.P.
nº018/2019. Objeto: Registro de preço
para futura e eventual fornecimento de
hidrômetro volumétrico de pistão rotativo, com transmissão magnética, sem
acessórios de ligação ao processo e filtro
para melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água no bairro Pedra Azul localizado na região urbana do Município de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, do pregão presencial. A Comissão de Licitação julgou por
Deserta, sem concorrentes interessados
em participar Itabirito/MG, 19/06/2019 –

O químico do Saae Raphael Silva foi convidado a publicar um artigo acadêmico na prestigiada revista cientifica “Modern Environmental
Science And Engineering” (ISSN 2333-2581)
publicada mensalmente em inglês pela Academic
Star Publishing Company, sediada Estados Unidos, na cidade do Brooklyn, estado de New York.
O convite se deu em motivo do químico ter
participado em 2017, da 47º Congresso da Assemae Nacional, realizado em Campinas (SP).
O artigo apresentado foi considerado de grande
relevância pela banca examinadora e publicado
pela Assemae e despertou o interesse dos editores
da revista norte-americana.
Raphael explica que o artigo foi sobre a
qualidade das águas do rio itabirito partindo do
ponto de lançamento do esgoto tratado pelo Saae.
Segundo ele, o objetivo do trabalho foi avaliar a
capacidade do rio Itabirito em processar, em um
trecho de aproximadamente 20 km, o esgoto tratado.
O modelo metodológico utilizado que Raphael utilizou para a pesquisa foi o clássico de
Streeter Phelps, que aborda os parâmetros de
H2O dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio. Os resultados obtidos indicam que o rio
tem capacidade de assimilar a carga orgânica lançada e que as operações da estação de tratamento
de esgoto não alteram o parâmetro de oxigenação
e de matéria orgânica para o limite de enquadramento previsto em lei.
A Modern Environmental Science And Engineering (Ciência Ambiental Moderna e Engenharia) é uma revista internacional, profissional,
revisada por pares de caráter interdisciplinar. Tem
como objetivo avançar e disseminar o conhecimento em todos os principais ramos da ciência
ambiental e engenharia.
Também procura promover a pesquisa interdisciplinar de relevância política em questões
ambientais, como mudanças climáticas, biodiversidade, poluição ambiental e resíduos, recursos
naturais renováveis e não renováveis, sustentabilidade e as interações entre essas questões. Visite
academicstar.us/issueshow.asp?daid=2483

Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 052/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 091/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº052/2019.
Objeto: contratação de empresa especializada em locação de caminhão pipa com
motorista, para transporte e abastecimento
de água potável, para prestação de serviço
no município de Itabirito-MG, conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
05/07/2019 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 053/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 092/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº053/2019. Objeto: a Aquisição de materiais, ferramentas
e equipamentos de informática a serem
utilizados na execução da demanda de manutenção e implementação do sistema no
Serviço Administrativos do SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 09/07/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,

situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Chamamento Público - nº001/2019 Encontra-se aberto na sede do Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99 em Itabirito
- MG, o Processo Licitatório n°093/2019,
na Modalidade de Chamamento Público
nº001/2019. Objeto: Seleção de Instituições privadas, com ou sem fins lucrativos
que comprovem experiência em projetos
de eficiência energética e enquadrem-se
nas atividades desenvolvidas por Empresas de Serviços de Conservação de Energia
– ESCOs, Empresas de Engenharia ou Fabricantes de Equipamentos Eficientes – interessadas em realizar o diagnóstico energético, para análise de viabilidade, a fim de
implantar o Programa de Eficiência Energética – PEE, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com
a apresentação de Projeto de Eficiência
Energética junto à CEMIG acompanhando-o até execução final, se for o caso, em
atendimento à chamada pública realizada
pelas concessionárias e permissionárias
nos próximos anos, no dia 10/07/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

Laticínios ITA Indústria e Comércio de Alimentos LTDA, por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável
e Melhoria do Ambiente – CODEMA, torna público que solicitou
através do Processo nº 798/2019, Licença Ambiental de Operação
Corretiva, para a atividade D-01-06-1 – Fabricação de produtos de
laticínios, exceto envase de leite fluido, D 01-07-4 – Resfriamento
e distribuição de leite em instalação e/ou envase de leite fluido, no
endereço Rodovia dos Inconfidentes, KM 62, S/N, Zona Rural no
município de Itabirito/MG.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Jeito de achar: plagiando Emílio Nolasco com
o lema “pode tá certo, mas tá esquisito”, a cidade indignada tomou conhecimento da decisão
da corte do TRE prorrogando as eleições para
1º de setembro. Os argumentos é que parecem comédia. Os eleitores
correm risco devido a possibilidade de rompimento das barragens
de Forquilha. Neste contexto deixaram as escolas funcionar normalmente, a APAE, as agências bancárias, o próprio fórum e a prefeitura.
Vocês já perceberam o movimento na área comercial principalmente
aos sábados? Nosso folclore político continua lindo...
Eleições: O Itabirense Esporte Clube realiza assembleia geral ordinária no próximo dia 30 de junho para eleição dos membros do conselho deliberativo. O presidente José Edson Pinto está convocando
todos os sócios proprietários adimplentes.
Apae: A sede da APAE em Itabirito completa 40 anos de sua fundação. Nessa trajetória, importante lembrar o trabalho da incansável
Dona Irany Salvador de Oliveira, do Lions Club, principalmente José
Farid e José Alves do Couto e nossa sociedade sempre participativa,
onde destacadas lideranças contribuíram sobremaneira para a consolidação desta escola que é destaque no interior de Minas. Parabéns!
Alunos, diretores e professores por manter viva está chama com dedicação e amor aos nossos jovens especiais.
Comportamento: Frases que elevam sua autoestima: Vem que a
comida tá pronta. Transação autorizada. Aguardem a contagem de
notas. Deixa que eu pago. Chegou um pacote pra você. Decidimos
emendar o feriado. Acabei de transferir para sua conta. Eu faço o que
você quiser. Eu te amo.
Fraternidade: A campanha da fraternidade que traz este ano o tema
‘Políticas Públicas’ contribui sobremaneira para que nossos párocos
possam participar da política, principalmente em nossa cidade onde
vivemos momentos conturbados, jamais vistos na história. Neste
momento, reflexão, oração e a capacidade de saber ouvir, podem ser
fundamentais na escolha do novo governante.
Por onde anda? Adelmo Lima Filho, de tradicional família do Bairro Tombadouro, atua na área comercial e mantém a tradição, exercendo suas atividades naquele charmoso Bairro. Sempre comunicativo e afinado com os acontecimentos sociais de nossa cidade Adelmo
Lima é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Você tem saudades? Dos tempos do Footing que acontecia aos domingos na Rua e Praça Dr. Guilherme. Jovens se produziam em alto
estilo para conquistar o seu par, tempo de paquera, mas acima de tudo
muito respeito. Muitos casais de hoje começaram a namorar nesta
época. As 21h o movimento diminuía e os salões de baile do União e
Itabirense ficavam superlotados de jovens que mostravam seu talento através da dança e ao som de músicas românticas
Curandeira da alma: Não dói as costas, doem as cargas, não dói os
olhos e sim a injustiça, não dói a cabeça, dói os pensamentos. Não
dói a garganta e nem o estômago e sim o que se exprime com raiva e
na alma tudo que não digere. O fígado não dói e sim a raiva contida
e finalmente o coração não sofre, mas dói o amor, e é precisamente
ele, o amor mesmo, que contém o mais poderoso remédio. Disse a
anciã curandeira da alma.
Para Refletir: A ignorância é o abismo da fé, porque
a fé é um ato da inteligência. (Camilo Castelo Branco)

, 21 de junho/2019
O LIBERAL Ed.1344 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

Servidora completa 30 anos
de Câmara de Itabirito
e é homenageada

Câmara de Itabirito

A servidora efetiva da Câmara
Municipal de Itabirito, Nívia Aparecida Ferreira (50) completará 30
anos de Casa Legislativa no próximo dia 21 de junho. Respeitada por
seus colegas, Nívia recebeu uma
placa em homenagem aos serviços prestados. A condecoração foi
custeada pelos próprios colegas
do Legislativo. Pós-graduada em
gestão de pessoas e orçamento
público, Nívia diz considerar os
trabalhos que desenvolveu na Câmara, durante todos esses anos,
“um aprendizado”, e espera pela
oportunidade de se aposentar.
Para comemorar, Nívia fez um
café temático e ofereceu aos colegas na segunda-feira (17). Marcaram presença o prefeito, vereadores e o colunista Elson Cruz (que trabalhou na
Câmara por anos).
A seguir, uma rápida entrevista com a servidora.
Como é trabalhar na Câmara de Itabirito?
Nívia – Um grande aprendizado. Fui muito feliz trabalhando durante todo
esse tempo. Tive a oportunidade de atuar em diversos setores: na recepção,
secretaria, controle interno e contabilidade. No começo, eram somente três
funcionários. Caso faltasse a auxiliar de serviços gerais, por exemplo, eu fazia
o café. Essas situações enriqueceram a minha vida como servidora pública.
Atualmente, exerço funções parlamentares na secretaria, atendendo aos vereadores e seus assessores.
É difícil agradar os 13 vereadores com suas distintas ideologias
e interesses?
Nívia – É muito tranquilo. Tenho um bom relacionamento com todos eles,
e tenho a consciência de que estou na Câmara para atender a todos independentemente de partido ou ideologia.
Como você encara as críticas de parte da população que
normalmente são feitas a servidores públicos de um modo geral?
Nívia – De fato há funcionários ruins em empresas públicas, como existem
trabalhadores ruins em empresas privadas. Porém, há funcionários que vestem
a camisa da empresa buscando o melhor para a coletividade.

GABRIEL E GUILHERME: Os irmãos Biel e Gui
sopraram velinhas. E os Pais Gabrielle e Juninho
fizeram aquela festança no último sábado para comemorarem o duplo acontecimento e recepcionaram os
familiares e amigos com aquele costumeiro carinho,
muita comilança, doces e guloseimas.
Os aniversariantes muitos lindos pularam e fizeram a
festa com os coleguinhas da escola e conquistaram
todas as esferas do Dragão. Parabéns para o Biel e o
Gui e que Deus abençoe esta família linda!

A Casa do Adolescente finalizou com
sucesso o 11º módulo do Curso de
Qualificação Pessoal e Profissional.
Importante Projeto que tem o objetivo de
capacitar e introduzir os jovens adolescentes no convívio e conduta social e
principalmente na busca do sonhado
primeiro emprego. A formatura simples e
objetiva dos alunos aconteceu no último
dia 18 onde todos puderam receber o
certificado e assim agregando mais
valores. Parabéns à Casa, Coordenadores, Professores, Alunos e Pais por esta
vitória alcançada!
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A fofa da Clarinha também
soprou velinhas no último dia
18 e o lar dos Pais Wellington e
Carla ficou em festa. Clarinha é a
alegria da Casa e encantou com
seu carisma a todos os familiares e amigos que foram levar
um beijo e uma mensagem de
congratulações à esta Princesa.
Viva a Clarinha, que ela continue
sendo esta menina linda que
está sempre proporcionando
felicidades para todos que convivem com ela!

Nívia mostra placa recebida
durante café oferecida por
ela aos colegas
Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

O BERRO DO
BODE ZÉ

Sobra esperteza e
falta fiscalização

O destino de material descartável, seja ele lixo, entulho ou reciclável é um problema de consciência e educação do cidadão, na
ponta inicial, e de administração pública (fiscalização) na ponta final. O lixo devidamente acondicionado e disponibilizado em locais
determinados, em dia e hora determinados, tem seu destino providenciado pelo serviço de limpeza urbana; o entulho (restos de demolição, de limpeza de quintais, etc.) é de obrigação do proprietário, mediante contrato com caçambeiro autorizado, que providencia
descarte em local fixado pela administração pública (meio ambiente); material reciclável é de obrigação do proprietário confiar a pessoas ou serviços,, que providenciam seu reaproveitamento mediante processo de reciclagem. Em muitos casos, por faltar consciência
e educação, sobrando muita esperteza e “panduragem” no caso
do entulho especificamente, o material é descartado à margem de
ruas desertas, em lotes vagos ou, pior, dentro de cursos de água.
Se houvesse fiscalização efetiva, tais abusos poderiam ser contidos, mas não há, com exceção do “disque-fofoca” que ouve denúncias de desocupados em relação a quintais vizinhos, devidamente
murados, mas que a julgamento dos fofoqueiros precisam ser capinados. Quanto a isso, proprietários são ameaçados de multa e
o diabo-a-quatro, enquanto que os que, realmente, violam a lei e
agridem a comunidade com o desconforto da sujeira, continuam
sem ser incomodados. A Rua Claudionor de Castro, habitada por
um só morador, aqui já foi citada como foco do lixo descartado por
residentes vindos de outros pontos da localidade. Agora é a vez do
entulho de obra (clandestina?) camuflado em sacos de ração canina e lançado junto à ponte da mesma rua. Se quiser, dá até para
identificar a origem do entulho. Mas, onde estão os fiscais municipais com visão de raio x (veem através dos muros) mas não veem
o que está à vista de todos?

O LIBERAL Ed.1344 - Sexta-feira, 21 de junho/2019
www.jornaloliberal.net
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No feriado de Corpus Christi tem
Encontro de Tradições Culinárias
em São Bartolomeu
Ane Souz

Cercado por uma belíssima
paisagem natural, São Bartolomeu
é um lugar especial, onde nasce o
Rio das Velhas. O charmoso distrito de Ouro Preto é famoso pelo seu
delicado e conservado conjunto de
casinhas, estas, erguidas no entorno
da Igreja Matriz, uma das mais antigas construções de Minas.
Seus doces caseiros também
são famosos, e o pequeno vilarejo
tem se afirmado no calendário de
eventos gastronômicos da região,
primeiramente, pela sua ‘Festa da
Goiaba’, que ocorre sempre depois
das chuvas de março. A goiabada
produzida ali tornou-se o primeiro
patrimônio histórico imaterial do
município.

São Bartolomeu tem se destacado também por sediar um disputadíssimo Encontro de Tradições
Culinárias que, neste ano, em sua 5ª
edição, acontecerá nos dias 21, 22 e
23 de junho, durante os feriados de
Corpus Christi.
O ‘V Encontro de Tradições
Culinárias de São Bartolomeu’ reúne barraquinhas de comidas típicas
e exóticas, envolve restaurantes e
outros estabelecimentos comerciais
e oferece uma programação cultural bem animada.
A festa, que envolve toda a
comunidade, é sucesso garantido.
Anualmente, milhares de pessoas
de todos os cantos se reúnem ali para degustar e aproveitar as atrações,

Ane Souz

shows, apresentações de artistas
locais, espetáculos e muito mais. O
evento prevê ainda oficinas de culinária e atividades recreativas com
teatro e circo para a criançada. É
uma festa para toda a família.
O cardápio do ‘V Encontro de
Tradições Culinárias de São Bartolomeu’, bem variado, inclui receitas preparadas com ingredientes
produzidos na região, e os pratos
principais serão servidos ao preço
único de R$15 reais.
O distrito de São Bartolomeu está a 13 km da sede, Ouro
Preto, e a 90 km da capital, Belo
Horizonte, e o evento conta com
apoio da Prefeitura Municipal de
Ouro Preto.

