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Polícia Civil realiza 3ª fase da
operação Curupira em Mariana
A Polícia Civil de Minas Gerais realizou a 3ª etapa da Operação Curupira, que apura possíveis
fraudes nas concessões de licenças
ambientais por parte da Prefeitura de
Mariana. Na manhã da quarta-feira
(18) policiais cumpriram mandados
de busca e apreensão nos setores do
Departamento de Documentação e
Arquivo do órgão municipal.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Luiz Otávio
Paulon, o material apreendido deve
ajudar na conclusão do inquérito
que ainda está em andamento. "Demos mais um passo nas apurações
e investigações ligadas a possíveis
fraudes na concessão de licenças
ambientais. Iremos avaliar e analisar todos os materiais apreendidos

na data de hoje para a conclusão do
inquérito”, pontuou.
O Prefeito Duarte Júnior reafirmou mais uma vez que é a favor das
investigações. “Nós somos favoráveis a qualquer tipo de investigação,
nosso governo não tem compromisso
com o erro. Já abrimos um processo
administrativo para identificar supostas e eventuais falhas dos servidores,
sejam eles nomeados ou efetivos”.
A 1ª fase da operação foi no dia 23
de maio e três pessoas foram presas
e cinco mandados de busca e apreensão, cumpridos. A 2ª fase aconteceu
no dia 27 de agosto e resultou em seis
mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos computadores, notebooks, aparelhos celulares e documentos de licenciamento ambiental.

Em comemoração aos 50 anos, UFOP finaliza mais uma edição
da “Cápsula do Tempo”
A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) completou neste ano 50
anos de fundação. Entre as atividades de comemoração, a instituição promove mais uma edição da "Cápsula do Tempo", a ser aberta daqui a 25 anos. A
primeira cápsula foi lacrada em 2009 e reaberta no dia 14 de agosto deste ano.
A instituição tem promovido diversas ações em comemoração ao aniversário que se estendem até o final do ano. Já foi realizado o plantio de
50 mudas de árvores no Campus em Ouro Preto com projeto de educação
ambiental nas escolas de Ouro Preto; um levantamento está em andamento
para a produção de um livro sobre a trajetória da universidade, um concurso
de redação com alunos do 9º ano de 63 escolas públicas e particulares de
Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, "Cartas para o futuro" e a criação
da “Cápsula do Tempo”, que será reaberta nos 75 anos da UFOP. “O nosso
objetivo é resgatar a memória da Instituição e, ao mesmo tempo, aproximála da comunidade. Por isso estamos desenvolvendo diversas ações com a
população”, destaca Flávio Andrade, assessor da Pró-Reitoria de Extensão
(Proex) e presidente da comissão responsável pelas ações de aniversário.
A precisão é de que a cápsula seja enterrada no dia 30 de setembro. O
Jornal O LIBERAL vai fazer parte do projeto com os exemplares publicados em agosto.
Íris Zanetti

Cápsula aberta em 2009

Prefeito de Itabirito faz visita ao Pólo Industrial
do Curtume e Distrito Industrial no Marzagão
Orlando Caldeira e seus secretários definiram novas ações para o
desenvolvimento industrial de Itabirito durante a visita

O

rquestra Ouro Preto promove no sábado (21) o
lançamento do CD e DVD “Quem Perguntou Por
Mim: Fernando Brant e Milton Nascimento” na Arena
Ayres Lage. O evento tem início às 17h30, na inauguração da Arena Ayres Lage, situada na Rodovia dos
Inconfidentes, km 86. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo site: www.sympla.com.br. O
comprador terá o direito a um DVD do concerto. O espetáculo une a musicalidade da Orquestra Ouro Preto
à arte de dois dos maiores nomes da cultura mineira:
Fernando Brant e Milton Nascimento. Mais informações e o edital no site: orquestraouropreto.com.br

Conhecer para ações serem tomadas. Foi
com esse objetivo que o Prefeito de Itabirito,
Orlando Caldeira, e representantes das secretarias de Desenvolvimento Econômico e
Obras visitaram as instalações do Pólo Industrial do Curtume Santa Luzia e as futuras instalações do Distrito Industrial do Marzagão,
no dia 17 de setembro. Durante a visita, as
autoridades concluíram que alguns detalhes
ainda precisam ser solucionados para o início
das operações no Pólo Industrial, mas destacaram a importância de agilizar o trabalho de
busca das empresas que ocuparão o espaço.
Já o Distrito Industrial do Marzagão, que
está com a obra parada há algum tempo, Orlando Caldeira destacou que deve voltar às
atividades em breve. A prioridade é o asfalto
na estrada até a propriedade onde será instalado o distrito industrial.
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Ouro Preto terá comissão especial de
apoio às produções cinematográficas
O objetivo da comissão
será divulgar informações
relevantes sobre a cidade
e esclarecimentos burocráticos que facilitem a
ocorrência de produções
audiovisuais e multimídia
no município.
Através do decreto N°
5.335, de 27 de março de
2019, assinado pela Prefeitura, ficou registrado que
será criada uma comissão
especial encarregada de estudar, elaborar e implantar
no município a Ouro Preto
Film Commission. A comissão funcionará junto à
Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, e, além desta, irão compor a comissão representantes da Secretaria Municipal de
Cultura e Patrimônio, Secretaria Municipal de Planejamento
e Gestão, Secretaria Municipal da Casa Civil, Ouro Preto
e Circuito do Ouro Convention & Visitors Bureau (CVB),
Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto, além de
representantes das produtoras de vídeo independentes, das
tvs locais e das instituições federais de ensino superior.
O objetivo da Film Commission será facilitar e oferecer
soluções para as diversas demandas de filmagem no município, além de fornecer incentivo para a economia criativa local. Levando em consideração o rico cenário que o município
oferece em termos arquitetônicos, históricos e naturais, espera-se um grande crescimento na economia da cidade. Outro
setor que receberá grande ganho é o de turismo, indústria e
comércio, aliado à geração de empregos para a população e à
visibilidade em nível nacional e até mundial para Ouro Preto.
Segundo o diretor executivo do CVB, Willian Adeodato,
“existem vários exemplos do aumento do turismo em cidades
que serviram de cenário para produções cinematográficas. Na
Escócia, por exemplo, a produção do filme Coração Valente
resultou em um aumento de 300% no número de visitantes
após a estréia do filme. O filme Missão Impossível, que usou
como cenário os parques de Sydnei, na Australia, resultou
também em um aumento de mais de 300% no número de visitantes no país. São números representativos que foram estimu-

Ane Souz

lados por produções cinematográficas que foram negociados
pelas film commissions destas cidades”.
O secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe
Guerra, também exaltou o crescimento que a implantação da
Film Comission poderá trazer para o município: "é um exemplo de sucesso em vários países do mundo e também em algumas cidades e estados do Brasil. O avanço nestas políticas
e a atração desta indústria para Ouro Preto é extremamente
importante, pois irá gerar empregos, visibilidade como destino turístico".
A Minas Film Commission é uma iniciativa da Secretaria
de Cultura do Estado de Minas Gerais e funciona como uma
estrutura de apoio à produção audiovisual e acompanha os
produtores nas buscas por locações, facilita o acesso e o diálogo com as instituições públicas e órgãos do Estado, fornece
informações a respeito de licenças e autorizações necessárias
para a realização de filmagens, além de orientar na contratação de outros serviços. Sendo assim, um dos objetivos do decreto é incluir Ouro Preto nesta iniciativa, através da criação
de um site com informações cruciais sobre a cidade para as
produções audiovisuais.
O próximo passo agora é a criação de um edital convocando os representantes de cada instituição para elaboração de
uma agenda com o objetivo de definir um plano de ação e dar
início aos trabalhos.

89,3 FM

Ouro Preto

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

Evento na Praça da Estação marca celebrações ao
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
A Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Saúde,
da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, em parceria com a Câmara Municipal de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Associação Comunitária dos
Deficientes de Ouro Preto - ACODOP e Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE realizam uma ação para que
essa parcela da população tenha acesso aos serviços necessários
e direitos garantidos.
A ação vai ocorrer na Praça da Estação, no sábado, 21 de setembro, de 8h às 12h, e tem como objetivo contribuir para a conscientização sobre a importância do desenvolvimento de meios de
inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Toda a população está convidada a participar.
O evento vai contar com oficinas, pula-pula para as crianças,
música ao vivo, apresentação do congado da APAE, caminhão
da saúde, atendimento da assistente social e psicólogos, além do
atendimento da procuradoria de informações jurídicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

FALECIMENTO

O

diácono Agostinho Barroso de
Oliveira faleceu na noite da terça-feira (17) em Belo Horizonte. Ele
era irmão de Dom Barroso Filho,
bispo emérito de Oliveira e pároco
por muitos anos da paróquia de
Antônio Dias. Diácono Agostinho
tem um registro de vida voltado às
questões católicas e de serviços à
comunidade. Nascido no dia 28 de
agosto de 1945, em Mariana, ele
foi ordenado diácono no dia 7 de
agosto de 1999 na matriz de Nossa
Senhora da Conceição, em Ouro
Preto, onde desempenhou serviços
diaconais e dirigiu o Museu Aleijadinho e de Artes Sacras. Foi casado
com Márcia de Oliveira com quem
teve três filhas. Nossos sentimentos
de pesar aos familiares, amigos e
toda comunidade.

Sobre a data
O dia 21 de setembro foi escolhido como o Dia Nacional
da Luta das Pessoas com Deficiência por ser uma data próxima
ao início da Primavera, estação em que as flores preenchem as
árvores. Esse acontecimento representa a luta e a renovação das
pessoas com deficiência.
A data também coincide com o Dia da Árvore, que também
pode representar a luta das pessoas com deficiência. Apesar de ter
se tornado lei apenas em 2005, a celebração da data foi pensada
pelo ativista por Cândido Pinto de Melo, no início da década de
80. Ele foi um dos fundadores do Movimento pelos Direitos das
Pessoas Deficientes (MDPD), um grupo que se organizava para
discutir intervenções e transformações na sociedade.
Quer ler o jornal por internet?
Envie um pedido pelo
(31)

98489-1844

Nylton
Gomes
Batista

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

Desmazelo cultural
Não pensava tratar do assunto novamente, mesmo porque
sofrimento não deve ser acalentado, a menos que se seja masoquista, o que não é o meu caso. Entretanto, tradição e traços da
cultura locais, quebrados, forçam-me à evocação de fatos do passado recente que, embora não me saiam da mente, não desejava
rememorá-los publicamente.
Pelo segundo ano consecutivo, realizou-se a tradicional procissão da padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, ao fim das homenagens anuais, que lhe fazem a comunidade católica, sem a
participação, também tradicional, de banda de música. Alijado da
banda, depois de sessenta anos de dedicação, por força de injúrias e mentiras, forjadas por indivíduos até então, enganosamente,
considerados amigos e companheiros, afastei-me, em definitivo,
das bandas de música, evitando comparecimento a evento no
qual qualquer delas se apresenta. Entretanto, não quer isso dizer
que eu passei a abominá-las; pelo contrário, continuo a admirá-las.
Dentro da sociedade civil e na cultura popular, a banda de música
é das instituições mais sérias, positivas na formação do cidadão
e do desenvolvimento da comunidade, embora não devidamente
reconhecida pelos meios oficiais. Não me canso de dizer que boa
parte do que sou, como cidadão, devo a banda de música. Saí
das bandas de música, mas elas continuam no meu coração! Por
causa de alguns lobos infiltrados, não se condena o rebanho!
E é por isso que ouso levantar a voz contra o que considero
desmazelo cultural, levando-se em conta não só religiosidade local dentro da fé católica, como também a história cachoeirense,
dentro da qual estão as duas bandas, sempre entrelaçadas com
os eventos e manifestações de cunho católico. Não se conta a história da paróquia ou da Igreja, em Cachoeira do Campo, sem que
nela estejam inclusas suas bandas de música! Se a religião liga o
homem a Deus, a música solidifica essa ligação. Por isso a banda
sempre esteve presente! Por isso esta manifestação de desagrado pela quebra da tradição secular! Por isso esta manifestação,
que é também de desagravo pela substituição da banda de música por gravação do mesmo gênero, o que constituiu uma ofensa a
todas as bandas de música, que sempre participaram dos eventos
católicos, sobretudo na Região dos Inconfidentes.
Lamentavelmente, conquanto todo o trabalho das bandas de
música, voltado para a formação de instrumentistas, prática do
companheirismo, do voluntariado, divulgação da música e serviços musicais à comunidade, seus dirigentes nem sempre são
conscientes dos direitos inerentes a todas aquelas ações, que se
constituem em ramo da educação informal. O trabalho das bandas de música, dentro das comunidades e em prol da promoção
de seus cidadãos deveria fazer seus dirigentes cobrar, de pé, os
direitos conquistados pelas entidades por si representadas. O que
se vê, entretanto, na maioria das vezes, é que se postam de joelhos, cabeça baixa, a aceitar tudo que se lhes impõem, incluindo-se insultos camuflados. A subserviência está enraizada em suas
atitudes, fazendo-os atrelados aos caprichos de terceiros, sobretudo políticos, dos quais se julgam devedores. São resquícios de
colonizados, que permaneceram na alma do brasileiro, ignorando
a independência política do país!
Nos anos oitenta, previ que o culto católico tendia a se recolher
exclusivamente ao interior dos templos, eliminando-se as procissões, praticamente as únicas oportunidades, que sobraram para
as bandas nos eventos religiosos, outrora grandiosos e a ocupar
todo o dia, enquanto a economia local ganhava incremento em torno da festa. O desaparecimento das procissões forçaria a busca
ou criação de eventos, pelas próprias bandas que se recusassem
ao desaparecimento. A previsão era para um futuro distante, que
eu imaginava não alcançar, e, muito menos ver a banda fora do
processo, antes que desaparecessem as procissões. Infelizmente
é o que está a acontecer! Cachoeira do Campo perdeu noventa
por cento do que foi sua cultura sob a vigência da economia de
subsistência, assim como não mais detém o poder da criatividade,
essa capacidade que a sabedoria popular diz ser tão forte, quanto
a necessidade do momento, daí o dito: a necessidade faz o sapo
pular! No passado mais distante, com menos recursos e mais dificuldades, problemas eram superados mediante sacrifícios, para
que banda de música não faltasse aos eventos religiosos. Era uma
questão de honra cachoeirense!
Fica aí o apelo aos de juízo, cidadãos(ãs) de brio, dotados(as)
dos mais puros sentimentos inerentes à história e valores locais
para que somem, entre si, pensamentos criativos em prol do reparo cultural, que devemos as gerações vindouras.
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Ação em prol do Meio Ambiente

Utilizando-se de recursos tecnológicos, a prefeitura de Ouro
Preto tem desenvolvido ações que
contribuem para a manutenção de
um Meio ambiente mais limpo e
preservado. Prova disso, foi à implantação, em julho deste ano, do
sistema de Protocolo Digital. Agora, a Gerência da Receita Municipal digitaliza os documentos apresentados para realizar os protocolos
dos requerimentos realizados neste
setor. Isso significa que quando o
contribuinte solicitar algum tipo
de requerimento junto á Receita
Municipal para a emissão de documentos como Certidão Negativa,
Certidão de Lançamento, Certidão
de Logradouro, Alvarás, Cadastro
no IPTU, Alteração de Titularidade, não é mais necessário trazer as
cópias desses documentos.
Apenas com a versão original
em mãos será possível realizar os
procedimentos, pois estes serão digitalizados e recebidos.
“Este novo método de trabalho
tem gerado uma economia para os
contribuintes, que não precisam
mais gastar com cópias de xerox.
Além disso, estamos ajudando na
preservação do meio ambiente,
uma vez que não é mais necessário

armazenar ou fazer os descartes dos
documentos impressos”, salientou
a Gerente da Receita de Ouro Preto,
Maria Geralda Freitas.
Segundo o servidor Moacir
Rosa, que trabalha na recepção da
Receita Municipal há oito anos,
essa mudança além de tornar o

Prefeitura de Ouro Preto se torna
referência no processo de Compras
Na tarde de quarta-feira (11),
servidores da Prefeitura de Lagoa
Santa fizeram uma vista técnica
à Prefeitura de Ouro Preto e participaram de uma reunião com
uma equipe da Superintendência
de Compras do órgão. O encontro teve como objetivo principal
apresentar aos visitantes como
funciona o processo de compras
governamentais do município.
Ao logo de vários anos a
Prefeitura de Ouro Preto vem buscando a otimização e padronização
do procedimento de compras por
meio da metodologia de mapeamento do processo, elaboração dos
fluxos de trabalho e treinamento

Ane Souz

técnico dos envolvidos. Esse resultado tem contribuído para que
a realização dos serviços administrativos do Executivo Municipal se
torne referência para outros órgãos
públicos. “Recebemos várias recomendações positivas a respeito
de boas praticas de compras go-
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trabalho mais ágil agradou aos
contribuintes “que ficaram satisfeitos por não precisarem mais
gastar com cópias de documento e nem ter que carregar vários
papéis, pois somente com a cópia
conseguimos realizar o atendimento”, contou.

N

vernamentais que é realizado pela
Prefeitura de Ouro Preto. Isso nos
motivou a fazer essa visita em que
tivemos a oportunidade de conhecer melhor outra realidade que irá
nos ajudar bastante a aprimorar o
nosso trabalho”, afirmou José Leopoldo Melo, servidor e coordenador do Programa de Modernização
Administrativa de Lagoa Santa.
Ter este reconhecimento é de
suma importância para que cada
vez mais a administração pública
do município busque maneiras
de aperfeiçoar o trabalho, como
salientou a servidora de Ouro
Preto Cláudia Souza: “este retorno é muito gratificante, pois
demonstra o reconhecimento do
nosso trabalho,w além de nos proporcionar uma edificante troca de
conhecimento. Estamos sempre
em constante aprendizado e com
certeza aprendemos muito com
esta visita”, declarou.

o dia 12 de setembro, a equipe da Organização Cultural Ambiental (OCA) exibiu, no plenário da Câmara
de Vereadores de Ouro Preto, o documentário Circo da
Gente, que tem objetivo de contextualizar e divulgar para
a sociedade o trabalho que vem sendo desenvolvido há
dez anos pelo projeto. De acordo com a assistente social
Atylana Fernandes, que faz parte do conselho diretor da
OCA, o objetivo é alertar o poder legislativo sobre a importância de se articular, junto como executivo e com empresas, possibilidades de parcerias para captar recursos,
para dar continuidade a esse trabalho. Sobre o projeto - O Circo da Gente é um programa de ação sociocultural e
educativa que faz uso das artes e do circo para oferecer oportunidades de desenvolvimento integral a crianças e
jovens de Ouro Preto, do distrito de Miguel Burnier e da comunidade do Mota. O documentário foi gravado no
final de 2018 e estará disponível na página do projeto no Facebook.

PANORAMA

-feira, 20 de setembro/2019
O LIBERAL Ed.1357 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

4

Chega ao fim a primeira
edição do “Corredor Cultural
– entre Jacubas e Mocotós”

O encerramento do corredor marca o fim de um período de vários
eventos de sucesso promovidos na cidade

S

eguindo o calendário escolar de 2019, no sábado (21) o Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto promove a Festa da Família e a Mostra de Talentos. O evento, que tem como objetivo confraternizar e prestigiar as apresentações dos alunos, é aberto à comunidade. A programação acontece de 8h
às 12h e conta com Celebração Eucarística, Café de confraternização, Mostra de Talentos e sorteio da Rifa “Um por todos e todos por um… sonho.”

Neste mês, acontece em Santo Antônio do Leite, o torneio de futebol entre quatro times amadores do distrito: Renovação Futebol
Clube, o time Veterano do U.F.C. e o time Dinossauros Futebol
Clube, que dividiu o time em duas equipes, para que os jogadores
mais jovens e o Master pudessem participar. Após duas vitórias,
o time Dinossauros Master se classificou, assim como a equipe
Dinossauros, com uma vitória e dois empates. A grande final acontecerá no domingo (22), às 9h, no campo do União Futebol Clube
logo após a partida ocorrerá a entrega do troféu para o campeão.

A

temporada de Concertos na Casa da Ópera em Ouro Preto recebe a 4ª
edição no dia 28 de setembro. Nesta edição a apresentação será o espetáculo 3 Brasis, apresentado pelos músicos Chico Lobo, Márcio Malard
e Paulo Sérgio Santos. Chico Lobo, Márcio Malard e Paulo Sérgio Santos apresentam o espetáculo 3 Brasis, um encontro inusitado entre viola
caipira, violoncelo e clarineta. A próxima apresentação será no dia 26 de
outubro com Vitor Araujo.

No próximo domingo, 22,
acontecerá o encerramento do
“Projeto Corredor Cultural – entre
Jacubas e Mocotós” do lado dos
Jacubas, ou seja, nas ruas Bernardo Vasconcelos e Praça Antônio
Dias, no bairro Antônio Dias. Já no
outro sábado, 29, ocorrerá o último
corredor do lado dos Mocotós, nas
ruas São José e Getúlio Vargas. O
projeto, que teve início no dia 26 de
maio, transformou em corredores
de lazer e cultura esses locais, que
foram interditados para trânsito e
estacionamento, com o objetivo de
incentivar a prática de atividades
culturais, de entretenimento e comércio. Este projeto e outros eventos, ao longo dos últimos meses,
com o apoio da Prefeitura de Ouro
Preto, marcaram o calendário da
cidade, movimentando os espaços
públicos.
A programação do último corredor cultural no Antônio Dias, no
próximo sábado, 22, contará com
a parceria do Generator Sessions
com os comerciantes locais, promovendo vários shows de rock
independente. A partir das 14h,
as bandas “Vítimas de Chronos”,
“Rosa Morta”, “Archlichs” e
“Black Voodoo One Man Band”
irão agitar a Praça Antônio Dias.
Além disso, haverá exposição de
produtos artesanais, lojas abertas e
brincadeiras para as crianças.
Já para o dia 29 de setembro, os
detalhes das ações na Rua São José
ainda não estão confirmados, mas
contará com música, exposições artísticas e comércio de portas abertas.
O diretor de eventos da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Alex Brito avaliou essa primeira edição do corredor. “Eu acho
que foi um grande passo para uma
conquista futura, foi o primeiro
ano, claro que tivemos alguns empecilhos por estarmos começando
agora. Eu avalio como um grande
passo para o turismo, para o próprio
ouro-pretano e suas tardes de lazer
e para os visitantes da cidade. Na
minha opinião, foi um dos grandes

Ane Souz

feitos de 2019, e acho que voltará,
em 2020, com força total porque os
turistas, os cidadãos, os comerciantes e os artesãos abraçaram com
muito carinho o corredor cultural”,
disse.
O secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra destacou que o corredor cultural, além
de contribuir para manter os turistas
mais tempo na cidade, fazendo com
que eles permaneçam no domingo,
também protege o patrimônio, com
menos veículos circulando nas
ruas. “Foi um projeto de lei feito
pelo vereador Chiquinho de Assis,
no qual o objetivo é trazer lazer aos
ouro-pretanos, manter o turista na
cidade aos domingos, proporcionar aos grupos culturais locais um
espaço aberto para apresentações,
além de também proteger nosso
patrimônio, pois as ruas ficam com
mais pessoas, mais crianças, sem os
carros, tomada pela arte, pela cultura”, disse.
Felipe Guerra declarou ainda
que a cidade Patrimônio Mundial
está servindo de inspiração para
outros municípios. “O projeto teve
boa recepção pela população de
Ouro Preto e está sendo inspiração
para outras cidades de Minas que
também estão fazendo o fechamento das ruas com artesanato e música. Ouro Preto é um destino indutor
e é importante essa consonância

Neste domingo tem passeio ciclístico por
um dia sem carro, no Parque do Itacolomi
Saúde, diversão e ação social integram a programação do evento

Sim, é possível passar um dia sem
ele. Mesmo sabendo que seu uso excessivo causa sérios problemas à saúde e ao meio ambiente, não é difícil
identificar aqueles que, decididamente, não abrem mão do automóvel nem
mesmo para ir até a esquina.
Por isso, em 1997, na França, foi
criado o Dia Mundial sem Carro, celebrado sempre em 22 de setembro. No
Brasil, os ambientalistas também aderiram, e a partir de 2001 meios alternativos de mobilidade urbana, como a
bicicleta, passaram a ser incentivados
neste dia.
E será neste domingo, 22, que
Ouro Preto realizará seu 5º Passeio
Ciclístico, com programação intensa e
aberta ao público em geral. Espera-se
que mais de 300 ciclistas participem

do circuito, que sai às 7h30 da área de
lazer (campinho) da Bauxita. Ao todo,
serão 22km de trilha até o coração do
Parque do Itacolomi.
E as famílias que não puderem
pedalar até o lugar não precisam ficar
de fora. Quem quiser se deslocar de
outras formas até o Parque do Itacolomi pode até levar a criançada, pois vai
ter Circuito infantojuvenil e infantil,
oficinas, sorteios e muitas atividades.
Uma praça de alimentação completa
também estará funcionando no local.
Sobre o passeio, neste ano, a receita com as taxas de inscrição, no valor de R$15 reais, será destinada para
uma causa muito nobre. É o que explica o vereador Alysson Gugu, autor
do projeto de lei que instituiu em Ouro
Preto o Dia Municipal sem Carro, e

também atua na organização do evento: “Todo valor arrecadado será doado
para o tratamento da Bruna Souza, de
22 anos, moradora de Lavras Novas,
que foi diagnosticada com câncer. O
tratamento dela é muito caro, por isso,
estamos somando esforços, também
com outras ações, para que possamos
ajudá-la”.
As inscrições para o “5º Passeio
Ciclístico – Por um dia sem Carro”
podem ser feitas na Ciclomi, Academia Corpus Prime, Clínica do
Pedal, Evo Bike Shop e Casa Bike.
Aos ciclistas que percorrem o circuito,
serão oferecidas medalhas de participação para todos. O evento conta com
apoio da Prefeitura de Ouro Preto, por
meio da Secretaria Municipal Esporte.
Participe!

em termos de políticas públicas das
cidades históricas, isso para nós é
motivo de orgulho. Obviamente,
como toda primeira edição, tivemos alguns contratempos, mas que
foram resolvidos junto às comissões organizadoras, à comunidade
e aos empresários. Após o último
evento, no dia 29, nos reuniremos
com as comissões e os moradores
para fazermos as avaliações que
forem necessárias para que no ano
que vem o projeto fique mais forte,
mais estruturado e bem planejado”,
afirmou.
Para que o corredor e outros
eventos sejam realizados, a Prefeitura de Ouro Preto fornece apoio
com alguns elementos de estrutura
e logística, como palco, luz, som,
entre outros. Dessa forma, em parceria com outras produtoras, foram
realizados muitos eventos de vulto,
ao longo dos últimos meses, que
deixaram sua marca no calendário
da cidade, atraindo moradores e turistas para os espaços públicos. Pode-se citar alguns, como Festival da
Canção, Festival HipHop.Doc, Desafio Brou de Montain Bike, Marte
Festival. Além destes, tem-se aqueles já tradicionais nos distritos, como, por exemplo, a Festa de Nossa
Senhora da Lapa de Antônio Pereira; Gastroarte da Chapada; Festa de
Santo Antônio, em Glaura; Festival
de Cultura e Culinária de Santo Antônio Do Salto; Festa de São Bartolomeu e Festa de São Gonçalo e
Cavalhadas de Amarantina.
Sobre esse período de várias
atrações na cidade, Alex Brito ressaltou a importância de se ter essa
variedade de ações culturais e de
entretenimento para atrair turistas,
movimentando a economia em Ouro Preto, e, segundo ele, isso deverá
se repetir no próximo ano. “Foi um
período de sucesso em que a cidade
ficou muito movimentada em praticamente todos os finais de semana.
Nós tivemos grandes eventos, com
grandes artistas, grandes nomes, a
praça sempre cheia e outros espaços ocupados, como o Largo do
Rosário, por exemplo. Dessa forma, a cidade foi marcada economicamente porque isso atraiu muitos
turistas, muitos amantes da música.
Agora é aguardar esses últimos
meses e a agenda do próximo ano,
que já está cheia, a cidade vai estar
completamente tomada de eventos
em 2020”, declarou.

-feira, 20 de setembro/2019
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parecida, mais conhecida como “Pinha”, residente no
bairro São Cristóvão em Ouro Preto, completou 80 anos
de vida, dia 7 de setembro. Familiares e amigos comemoram
o grande dia no sábado (14) com um lauto almoço. Com
uma descendência de 6 filhos vivos, 13 netos e uma bisneta,
“Pinha” é uma grande vencedora, sempre alegre, solidária e
amiga de todos que dela se aproximam. Seu filho, Rodrigo
(de óculos) que completou 39 anos, no dia 16, pegou carona
no bolo. Parabéns aos aniversariantes!

5

A ouro-pretana
Ana Gallisa comemorou mais
um aniversário
promovendo o
tradicional "Buteco da Ana", na
companhia de
amigos e parentes, no sábado
(14). A Ana pediu
para, ao invés de
presentes, que
seus convidados
trouxessem fraldas geriátricas,
material de limpeza e material de
higiene pessoal
que serão doados
para o Lar São
Vicente de Paulo,
de Ouro Preto.
A princesa Juliana,
de Cachoeira do
Campo, completa
mais um ano de
vida no dia 21 de
setembro. Seus
pais, Juliano Lima
e Lidiane Aparecida da Silva,
desejam muitas
felicidades. “Parabéns filha amada
pelos 8 anos. Que
felicidade ver você
crescendo. Que
seu aniversário
seja alegre e especial, porque você
merece muita felicidade. Amamos
muito você!”

Imagens meramente ilustrativas

F

amiliares e amigos de Rodrigo Junio Pinto o parabenizam
pela passagem do seu aniversário
na quinta-feira (19). “Para nós é
uma alegria sem igual celebrar
com você os novos anos de sua
vida, pois, a cada ano você nos
presenteia com sua alegria, carinho, amizade e cumplicidade. A
felicidade de seus pais, irmã, esposa e cunhado, se misturam ao
privilegio de somar com você cada etapa conquistada. Somos testemunhas de seu esforço, garra,
determinação e profissionalismo,
que se misturam a sua competência e vontade de crescer sempre! Nesse ano, você completou também nove anos de sua formatura. Percebemos que a cada dia você
vem se tornando um profissional melhor, você é brilhante em tudo
que se propõe a fazer! Rogamos a Deus sucesso em cada etapa de
sua vida e deixamos registrado a certeza de que você pode sempre contar conosco. Somos orgulhosos por celebrar sua vida e pela
oportunidade da convivência! Nosso abraço!”

As categorias de base do Santa Luzia, sub-13 e
sub-15, foram as campeãs do Campeonato Ouro-pretano de Futebol/Categoria de Base deste
ano. Torcedores, familiares e amigos parabenizam a equipe pelas conquistas, principalmente
à Márcio Júnior, que há 9 anos vem liderando
as equipes e também Afrânio e a todos que
direta ou indiretamente colaboram com este
importante projeto social.

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

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!

A

Sociedade Musical União Social de Cachoeira do Campo comemorou no dia 15 de setembro, 155 anos de fundação. Para
celebrar a data, foi realizado um encontro de bandas no distrito no
dia do aniversário da banda, na Praça Felipe dos Santos, a Praça da
Matriz. O encontro contou com a participação das bandas Euterpe
Cachoeirense e Sociedade Musical Santa Cecília, de Rodrigo Silva.
A banda fez homenagem a antigos
músicos e contou com a participação
do apresentador Ivacy Simões, que
foi ex-vereador, professor e radialista,
de Itabirito.

A

Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto (ACEOP)
receberá na quinta-feira (25) às 18h,
a Audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto que irá tratar
sobre o artigo 87 da Lei 178/80 do
município, que regulamenta e estabelece os critérios para ocupação dos
passeios públicos por estabelecimentos comerciais. A associação convida
a toda comunidade.

-feira, 20 de setembro/2019
O LIBERAL Ed.1357 - Sexta
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Ouro Preto recebe palestra sobre suicídio
Com o objetivo de trazer reflexões e conscientização a
respeito da prevenção sobre o suicídio, a NAV, em parceria
com a Prefeitura de Ouro Preto, promove a palestra “Suicídio - Vidas que se acabam antes do fim”.
De acordo com o Ministério da Saúde, 106.374 óbitos
foram registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) por suicídio entre 2007 e 2016. Em 2016, a taxa
chegou a 5,8 por 100 mil habitantes, com a notificação de
11.433 mortes por essa causa.
O evento é idealizado pela NAV, uma parceria entre as
psicólogas Natália Bertuzzi e Vera Legg, e a jornalista Arminda Bertuzzi. A NAV também traz exposições orais sobre
Ansiedade, Depressão, Autoestima, Motivação e Alzheimer
no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais.
A palestra vai ser na quarta-feira, 25 de setembro, às 19h
no Paço da Misericórdia – Centro de Artes e Fazeres, que
fica na Rua Padre Rolim, nº 344. A programação é gratuita e
aberta a toda a população.

Grupo de Teatro lança projeto
pelos bairros de Ouro Preto

CONCURSO DA CÂMARA
DE OURO PRETO: As inscrições para Concurso Público
da Câmara de Ouro Preto
começam na segunda-feira
(24). Os interessados em concorrer a uma das 15 vagas de
nível médio e superior, mais
cadastro reserva, podem se
inscrever até 24 de outubro
no site da Elo Assessoria em
Serviços Públicos Ltda., empresa que organiza o certame.
Na sede da Câmara de Ouro
Preto será disponibilizado, de
segunda a sexta-feira, das 12h
às 18h, um computador com
impressora para os candidatos se inscreverem. A taxa de
inscrição é de R$40,00 para
nível médio e de R$70,00 para
nível superior. A prova objetiva está prevista para o dia 24
de novembro e os vencimentos variam entre R$1.098,91 e
R$4.477,33. Mais informações
em cmop.mg.gov.br

O Coletivo de Artistas de Teatro em Ouro Preto (CATOP)
lançou no último sábado, dia 14 de setembro, o Projeto Giro.
O projeto vai promover oficinas, ensaios, intervenções e
apresentações teatrais nos bairros da cidade. Os espaços escolhidos foram: Museu Casa dos Inconfidentes, na Vila Aparecida; na Casa do Folclore, no Centro; e na Casa de Cultura do
Padre Faria. Essa iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura
de Ouro Preto, através da Secretaria de Cultura e Patrimônio,
e o CATOP.
Os interessados em participar das oficinas, sobre Poética
e Iniciação Teatral, devem fazer a inscrição nos locais mencionados, e as vagas são limitadas a 15 pessoas. O trabalho
artístico vai ter duração de três meses em cada bairro e pessoas
de todas as idades podem participar.

Centro Municipal de Eventos abre suas portas para
o público com grandes nomes da música nacional
Em grande estilo, começam em outubro as atividades da
“Fábrica Ouropretana - Centro Municipal de Eventos”, com a
primeira edição do Festival da Primavera de Ouro Preto, trazendo para Ouro Preto importantes nomes do cenário artístico
musical.
Estão confirmadas apresentações em estilos variados, como o reggae do MANEVA, o rap carioca do POESIA ACÚSTICA, o inusitado ritmo de tambores do congo capixaba do

Maneva

CASACA, e a galera do ORIENTE, este último com presença
confirmada também no Rock In Rio 2019.
E é assim que o novo espaço, adaptado pelo governo municipal no antigo prédio da Companhia Itaunense Fábrica de
Tecidos de Ouro Preto, inicia suas atividades. A “Fábrica Ouropretana - Centro Municipal de Eventos” possui 9.000m2 de
área construída, e foi o lugar escolhido para acolher um vasto
programa de utilização, sobretudo, considerando as demandas
de eventos culturais de grande concentração de público que a
cidade de Ouro Preto recebe todos os anos.
O secretário Felipe Vecchia, de Turismo, Indústria a Comércio, destacou os benefícios que o novo centro municipal
de eventos vai trazer para a cidade: “Ouro Preto passa a contar
com uma área preparada e planejada para receber um grande
fluxo de pessoas, preservando o centro histórico e garantindo
que eventos culturais e de lazer para grandes públicos possam
acontecer”.
A estreia da “Fábrica Ouropretana - Centro Municipal de
Eventos” será na sexta-feira, dia 4 de outubro, com abertura
dos portões prevista para 21h00min.
Para saber mais e garantir seu ingresso, acesse o site da
produtora , responsável pela realização do evento.

Confira em nossas Lojas:
CACHOEIRA DO CAMPO - R. Santo Antônio,338
3553.1261 (Centro - subida do Tombadouro)
ITABIRITO - Av. Queiroz Júnior,113A - (Centro)
3561.2696
OURO PRETO - R. Padre Rolim,570 - 3552.3397
98972-1261 3551.0760

Audiência Pública discute
poluição sonora em Ouro Preto
Esta semana, dia 18/09
(quarta-feira), a Câmara
Municipal de Ouro Preto
realizou Audiência Pública
com o tema: “Controle da
poluição sonora e a perturbação do silêncio em Ouro
Preto – Oportunidade de
melhora”. Essa audiência
veio como uma reivindicação de parte da população,
por meio da FAMOP (Força
Associativa dos Moradores
de Ouro Preto) solicitada ao
Vereador Geraldo Mendes.
A audiência foi presidida pelo Geraldo Mendes,
e a mesa composta pelos
seguintes representantes:
Prefeita do Campus UFOP,
representante dos Fiscais

de Postura, Policia Militar,
e Comissão Municipal de
Educação e Controle de
Poluição Sonora, FAMOP
e Secretaria Municipal de
Defesa Social.
Estiveram
presentes
cerca de 50 moradores da
cidade, onde apresentaram
diversas dificuldades de
convívio com os recorrentes
casos de poluição sonora,
que perpassam principalmente por festas que ocorrem em repúblicas, bares,
sons automotivos e também
ruídos industriais.
Foram discutidos e
aprovados 12 encaminhamentos. Esse documento
será encaminhado aos ór-

gãos competentes de acordo
com as necessidades apresentadas. Destaca-se a proposta que solicita à Universidade Federal de Ouro Preto que oriente os estudantes
no ato da matricula, sobre a
questão de poluição sonora
de acordo com a lei vigente. Para o Vereador Geraldo
Mendes “É importante que
os estudantes tenham acesso à essa informação, de
forma inclusive a entender
que estão inseridos em uma
cidade onde tem idosos, famílias que tem o direito ao
descanso. O respeito precisa
existir, e para isso precisaremos ser mais incisivos com
o direito garantido por lei. ”

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

99666-5997
(31)98606-9297

(31)
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Dia Municipal do Antigomobilismo é incluído
no calendário oficial de eventos da cidade
O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, sancionou, neste mês, a lei
que institui o Dia Municipal do
Antigomobilismo no calendário
oficial de eventos de Mariana. A
Lei nº 3.006/2015 foi publicada no
Diário Oficial no dia 10 de setembro, edição 1109.
“Percebemos que o Encontro
de Carros Antigos toma proporções
maiores a cada ano. Por isso, vimos
a necessidade de incluí-lo em nossa
calendário. Além de ser uma opção
de lazer, é um evento que fomenta
a economia em nossa cidade, pois
reúne colecionadores e apaixonados
por carros antigos de diversas cidades”, destacou o chefe do executivo.
Para Júnio Henrique da Silva,
um dos organizadores do Encontro
de Carros Antigos, com a Lei, que
já define uma data para a realização
do evento, a tendência é receber um
número maior de participantes no
próximo ano. “Com uma data já
estabelecida, desde o inicio do ano,
muitos poderão se organizar para
participar, pois grande parte dos
colecionadores são de outras cidades”, afirma Júnio.
Nesse ano, aconteceu o 4º Encontro de Carro Antigos, na Praça
Gomes Freire, reunindo cerca de
180 veículos antigos. O evento
acontece anualmente, no terceiro
final de semana do mês de julho,
e faz parte da programação do aniversário da cidade.

Oportunidade para artistas marianenses: Secretaria de
Cultura realiza cadastro para possíveis contratos
Oportunidade e reconhecimento para quem é de casa. Esse é um dos objetivos da Prefeitura de Mariana ao promover eventos que incluem na programação apresentação de artistas
da cidade, dando a eles a oportunidade de mostrarem o seu trabalho. Pensando nisso, a
Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio está realizando o cadastro de bandas, grupos e
cantores para possíveis contratos em eventos realizados pela prefeitura.
“Atualmente, temos priorizado a participação dos artistas da cidade em festivais, festas
de comunidades e demais atrações culturais. Sabemos do potencial que muitos têm, e queremos dar a eles a oportunidade de mostrar isso para o público”, destacou o secretário de
Cultura, Efraim Rocha.
Os interessados devem ir à Secretaria de Cultura, localizada ao lado do Cine Teatro Municipal, na Rua Frei Durão, 22, Centro, das 8h às 17h, e preencher o formulário, que tem por
objetivo recolher informações relevantes para análise.

PANORAMA

A

vida profética do servo de Deus Dom Luciano Mendes de Almeida
será lembrada na 2ª Romaria Dom Luciano em favor da vida, no dia
29 de setembro, em Barão de Cocais. A caminhada, que encerrará o 7°
Fórum Social pela Vida, também tem como o objetivo celebrar o Jubileu
Arquidiocesano das Pastorais Sociais. A Romaria será iniciada inicia poliesportivo, onde a primeira parada acontecerá. A Romaria será encerrada
no Poliesportivo com uma celebração final presidida pelo Arcebispo de
Mariana, por Dom Airton.

Na manhã da última sexta-feira (13), a Comunidade da Figueira recebeu a visita dos mascotes do Cruzeiro. O Raposão e a Raposinha
fizeram a festa com os mais de sessenta alunos da entidade. Durante o encontro eles aproveitaram para tirar fotos, cantar e dançar
o hino do clube junto com os símbolos do azul celeste. A Comunidade da Figueira é uma entidade totalmente filantrópica que atende
pessoas com deficiência há 29 anos. Atualmente, 65 usuários são
acolhidos no local, de segunda a sexta, de 7h às 17h.
O deputado Estadual Thiago Cota
apresentou na Assembleia de Minas,
o Projeto de Lei (PL) n° 1098/19, que
permite ao Estado inserir o nome ou
marca de empresas privadas, mediante doação, como forma de patrocínio,
em uniformes e kits escolares dos
alunos da educação básica do Estado
de Minas Gerais. “Como se sabe, estamos atravessando um momento de
crise financeira, e qualquer economia
é sempre bem-vinda, fazendo com que
a família evite esse gasto e possa investir em outros segmentos”, afirmou
Thiago Cota.

MARIANA: Rua Praia do Canela,359- BARRO PRETO 3557-3356 / 3558-1659
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Dois mil ciclistas dominaram as
paisagens de Mariana em mais
uma edição do Iron Biker Brasil
Pelo sétimo ano consecutivo
Mariana foi escolhida para sediar
a maior prova de mountain bike da
América Latina, o Iron Biker Brasil. E mais uma vez muita emoção
e adrenalina fizeram parte dos dois
dias de maratona. O clima ameno e
sem chuvas tornou o evento ainda
mais agradável para os competidores, que enfrentaram somando os
dois dias de prova um percurso de
158km ou 110km pelas ladeiras,
ruas e trilhas da sede e dos distritos
marianenses.
O prefeito, Duarte Júnior, esteve presente nas largadas e aproveitou a ocasião para agradecer a presença de todos. “É sempre um prazer sediar um evento tão grandioso
como este, pois os atletas que por
aqui passam levam o nome de Mariana para todos os cantos do país,
com isso aquecemos o comércio, o
turismo e o esporte local. Mariana
estará sempre de portas abertas para receber este e outros eventos de
ciclismo, afinal é muito gratificante
ser considerada a terra do MTB”,
destacou.
Foram cerca de 2 mil atletas
inscritos e quem levou a medalha
de ouro para casa na categoria elite
masculino foi o suíço, Lucas Kaufmann, o tempo total do atleta nos
dois dias de prova foi 05:07:37,
apenas três minutos a frente do mineiro que levou o segundo lugar,
Hallyson Ferreira. Para o suíço está
em Mariana pela sexta vez é algo
bem especial. “É uma honra correr
aqui, uma cidade histórica tão bonita. Tivemos nesta prova atletas
fortes de todo o país, então a disputa foi bem acirrada”, afirmou o
vencedor.
Nesta edição diversos marianenses também suaram a camisa
e deram muita garra na prova. Ao
todo, 70 atletas da Associação de
Ciclismo de Mariana (ACM) participaram. Entre eles cinco conquistaram o primeiro lugar em sua
respectiva categoria, um deles é o
jovem atleta, Thiago Freitas, ele
venceu na categoria juvenil, que
engloba ciclistas de 17 a 18 anos. O
garoto, que é um dos contemplados
pelo bolsa atleta, destacou a importância do programa em sua trajetória no esporte. “Correr em casa é
sempre muito bom, pois podemos
sentir o carinho de todos. Além disso, é uma honra representar minha
cidade nesta grande prova, pois
é uma forma de agradecer todos
meus os patrocinadores e apoiadores”, disse.
As mulheres também deram
um show no evento, mostrando
que cada dia mais elas estão conquistando espaço na modalidade. E
a terceira idade não ficou para trás,
ao todo 18 mulheres com mais de
50 anos estiveram presentes. Cássia
Garcia, que veio da cidade de Goiânia, foi a primeira mulher a cruzar a
linha de chegada no primeiro dia de
prova, ela levou a medalha de ouro
na categoria feminina de 30 a 39
anos. “É a segunda vez que eu venho para Mariana e mais uma vez a
prova foi incrível. O percurso fluiu
muito bem, devido ao carinho e receptividade que recebemos aqui”,
destacou.

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

O evento contou com uma ótima estrutura, contendo espaço para
shows e uma praça de alimentação,
que foi abastecida por comerciantes
marianenses. Um dos estabelecimentos presente foi o Fábrica Pub,
seu proprietário, Thiago Malta,
destacou a importância do evento
para o aquecimento do comércio
local. “Este evento grandioso é
uma forma de mostrar o que temos
a oferecer para a população de Mariana e também para os turistas que
passam por aqui e sempre voltam”,
afirmou.

Próximas edições - Considerada a terra do MTB, segundo um
dos organizadores do evento, Lucas
Fonda, em 2020 Mariana sediará
novamente o Iron Biker Brasil. “É
sempre um orgulho enorme realizar
o Iron Biker aqui, por isso já está tudo certo para continuarmos com essa parceria e isso pra gente é motivo
de muita satisfação”. O organizador
ainda destacou que haverá muitas
novidades para a 28ª edição. O resultado completo do Iron Biker Brasil 2019 pode ser conferido no site
da Prefeitura (mariana.mg.gov.br).

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

A régua na política:
centro, direita e esquerda
Os valores que um indivíduo faz uso na política podem ser ordenados em categorias, de acordo com o conceito utilizado. Uma das
possibilidades de ordenamento refere-se ao papel que o indivíduo
atribui às instituições políticas (estado), ao grau de liberdade para as
interações econômicas (mercado) e à liberdade concedida para a
ação individual em sociedade. Esse tipo de ordenamento propicia a
diferenciação dos ideais políticos em uma escala (ou régua) que vai
de um extremo à “direita” ao outro extremo à “esquerda”. No meio
dessa régua existe a posição mais neutra, ou de “centro”.
O valor associado a cada um dos polos tende a ficar menos
forte à medida que se vai ao outro, de tal modo que se pode falar
que o grau máximo de posicionamento seja em torno dos extremos
da escala. Assim, há a “extrema direita” bem como a “extrema esquerda”, e pertos do meio a “centro direita” e a “centro esquerda”.
Logo, a escala pode ser identificada pelos seguintes termos: extrema esquerda; esquerda; centro esquerda; centro; centro direita;
direita; extrema direita. Quando essa escala está bem balizada, fica
mais fácil de se fazer a classificação das opções políticas nas quais
se manifesta a maioria dos indivíduos em cada eleição ou evento
político significativo.
A “direita” cultua a liberdade como seu valor máximo e o símbolo
desse valor está na defesa da iniciativa privada, só tornada possível
com a defesa de sua liberdade, garantida por instituições como a
da propriedade privada. Por que a propriedade privada é tão fundamental para a liberdade individual? Porque ela assegura o domínio
privado, a possibilidade de o indivíduo ter um espaço social onde
poderá se manifestar livremente, seja na política, na economia, na
religião e nos costumes.
A esquerda cultua a igualdade material como seu valor máximo
e o símbolo desse valor está na defesa da distribuição igualitária
dos recursos materiais. Essa distribuição igualitária só é tornada viável através da regulação de um poder político centralizado sobre o
mercado econômico, o que pode incluir a própria noção de propriedade privada. Logo, o crescimento do aparato público-estatal é uma
consequência lógica e desejada para o pensamento de esquerda,
pois apenas no espaço público que se poderá alcançar a almejada
igualdade material.
Porém, a defesa extrema desses valores leva à radicalização
no posicionamento político. A “extrema direita” defende a possibilidade de um governo totalitário como meio para se garantir a defesa
do princípio da liberdade, o que levanta um paradoxo: como defender um regime mais autoritário para garantir a liberdade? No caso,
abre-se mão da liberdade política em prol da garantia da liberdade
econômica e da propriedade privada.
Por outro lado, a “extrema esquerda” defende a possibilidade
de um governo totalitário como meio para se garantir a defesa do
princípio da igualdade material. Assim, o desejo de se alcançar uma
sociedade mais igualitária leva à perda da liberdade política e econômica.
Já os indivíduos que se mantêm próximos ao centro têm como
maior preocupação a manutenção da liberdade política e econômica, mas admitindo alguma perda. Quem aceita menos liberdade
econômica, mas mantendo a liberdade política, vai se situar na centro esquerda. Quem aceita mais liberdade econômica e mantendo a
liberdade política se situará na centro direita. Ou seja, nessa ampla
faixa que vai da “centro direita” à “centro esquerda” reside o maior
apoio à causa democrática nas modernas sociedades. Isso porque
quem é de uma posição pura (“direita” ou “esquerda”) pode se associar, episodicamente, ao seu extremo. Todo cuidado deve ser tomado, portanto, contra os radicalismos.
*Cientista Político/ Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa/
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG/ Professor
de Administração Pública da UFOP

COMUNICADO
Invasão em obra na
Travessa São Gonçalo

A obra de drenagem da Prefeitura de Mariana, na Travessa São
Gonçalo, foi alvo de invasão na madrugada desta segunda-feira
(16). O local foi invadido por um homem que ligou uma retroescavadeira e provocou a derrubada de um muro, além de transtornos
aos moradores que residem no local.
De acordo com a Setrical, empresa terceirizada que é responsável pela execução da obra, o invasor foi encaminhado à delegacia
do município. Ainda segundo a empresa, todas as providências serão tomadas, bem como o ressarcimento dos danos causados.
A Prefeitura, por meio da Defesa Civil, realizou atendimento
inicial ainda na madrugada. O local foi isolado e as famílias aconselhadas a se retirarem provisoriamente do espaço.
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Ações na Arena Badaró
estão a todo vapor
A Arena Badaró foi inaugurada
no mês de julho e desde então diversas atividades estão acontecendo no
local, só no mês de agosto mais de
300 atletas já passaram por lá. Esse
sucesso imediato é consequência
da lista de atividades implantadas
no espaço, que é desenvolvida com
o objetivo de atender a população
da forma mais ampla possível.
No cronograma existem projetos gratuitos para todas as idades,
gêneros e gostos, como caminhadas orientadas, zumba e circuito
funcional. É oferecida também
ações voltadas para os idosos, o
Caminha Terceira Idade e o Alegra
Terceira Idade, juntas essas iniciativas já atenderam até o momento
cerca de 80 jovens e adultos. A Maraisa Aparecida, moradora do bairro Cabanas, é uma dessas pessoas,
ela pratica zumba na Arena desde
sua inauguração. “Essa foi uma
conquista muito importante para
nós do Cabanas, pois antes não tínhamos nenhuma opção de esporte
e lazer próxima a nós e agora temos
essa grande oportunidade. Depois
da inauguração muitas pessoas começaram a praticar esporte e isso
garante mais saúde e qualidade de
vida para nós do bairro. E o melhor
de tudo é que todas as atividades
são orientadas por profissionais,
isso garante ainda mais resultados
positivos”, afirmou.
Além dessas atividades, existe
também o projeto de iniciação es-

portiva de futebol de campo, Educar
pelo Esporte, que atende atualmente
270 crianças. Segundo uma das monitoras da Unidade de Acolhimento
Institucional de Mariana, Ariane
Melissa, a Arena Badaró é um espaço que acolhe muito bem as crianças
do município. “O Educar pelo Esporte está sendo muito importante
para as crianças, pois promove uma
atividade prazerosa e saudável no
contraturno escolar”, destacou.
Além dessas ações fixas uma
equipe de atendimento da Secretaria de Esportes fica no local para
ouvir as demandas da população e
para realizar o agendamento prévio
de amistosos. “Os amistosos realizados aos domingos têm como objetivo estimular a prática do esporte
para pessoas de várias idades, proporcionando assim mais qualidade

de vida e momentos de descontração”, destacou Vanildo de Souza
da Silva (Vavá), responsável pela
Arena Badaró.
Cronograma de atividades
Circuito funcional e Caminhada orientada: Terça e quinta:
07h às 8h; Zumba: Quartas: 8h
às 9h; Treino Livre de Futebol
Feminino: Sábados: 17h. Projeto
Educar pelo esporte (futebol): Segunda e quarta-feira: 8h às 9h - 4 a 6
anos, 9h às 10h - 7 a 9 anos,10h às
11h - 10 a 12 anos, 13h30 às 14h30
- 4 a 6 anos, 14h30 às 15h30 - 7 a 9
anos, 15h30 às 16h30 - 10 a 12 anos;
Terça e quinta-feira: 8h às 9h30 masculino de 13 a 15 anos; 9h30
às 11h - feminino de 13 a 15 anos;
13h30 ás 15h - masculino de 13 a 15
anos; 15h às 16h30 - feminino de 15
a 17 anos.

Neste final de semana, dias 21
e 22, o clube Amigos do Cavalo
de Mariana celebra o seu primeiro
aniversário com uma programação
voltada aos amantes do animal. O
evento contará com passeata de
cavalos, concurso de marcha em
mais de 15 categorias, shows, premiações em dinheiro, além de ser
um espaço de confraternização e
amizade. A comemoração será realizada no parque da Mina Del Rey
e tem entrada gratuita.
O concurso de marcha acontece no domingo, 22, a partir das
11h. Os interessados em competir
pagarão uma taxa de R$30 para
efetivar a inscrição. O árbitro oficial da Associação Brasileira dos
Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, Otto Mol, é quem
ficará encarregado de avaliar os
animais. As inscrições poderão ser
realizadas no local ou com o presidente do clube, Wiliam, pelo (31)

98435-3832. É necessário apresentar os exames de Mormo/AIE,
GTA e atestado sanitário.
Concurso de marcha - Para
uma boa marcha, o juiz julga seis
atributos. O primeiro é o estilo,
conjunto formado por equilíbrio,
harmonia, elegância, energia e nobreza dos movimentos. O segundo
é o rendimento, levando em conta
o menor número de passos para o
cavalo abranger grandes distâncias.
São ainda julgadas a regularidade,
que é a manutenção do mesmo ritmo e a velocidade durante toda a
prova e a comodidade, qualidade
da movimentação do animal, sem
a demonstração de impactos. O
quinto critério é o adestramento, a
harmonia mostrada entre o cavalo
e o cavaleiro. Por fim, como último
critério, é levado em conta o gesto
da marcha, a relação entre o movimento dos anteriores e posteriores
expressado pelo deslocamento al-

ternado dos bípedes, em diagonal e
lateral, sempre com movimentos de
tríplice apoio.
Categorias
As seguintes categorias poderão participar do Concurso da
Marcha: - Pequira (M/F) - Máximo
1,30 M; - Marcha Picada (M/F); Cavalo Comum; - Égua Comum;
- Campolina (M/F); - Muares; Pampa (M/F); - Cavalo Mangalarga; - Égua Mangalarga; - Paulista
(M/F); - Dente de Leite (M/F) – Até
três anos; - Mirim; - Amazonas; Campeão dos Campeões.
Programação
Sábado (21/09): 12h - Concentração para a passeata dos cavalos
na rodoviária. Após a chegada, haverá almoço com dois porcos no
rolete. 19h - Boteco Sertanejo com
Marcelo Oliveira e Bruno Martins. 21h - Jeff e Alex. Domingo
(22/09): 11h - Concurso de Marcha; 18h - Nathalia Nunes.

Clube Amigos do Cavalo de Mariana
celebra seu primeiro aniversário

Cobrança
da TBO

A cobrança da Tarifa Básica Operacional (TBO) pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) foi tema novamente da reunião de vereadores de Mariana. Na segunda-feira (16), o diretor do SAAE Mariana, Amarildo Júnior, compareceu
à sessão para esclarecer a informação divulgada pelo Executivo sobre os investimentos anunciados na cidade na casa
dos R$ 10 milhões. O representante do SAAE explicou que o montante faz parte de um projeto de ampliação da rede de
captação e fornecimento das estações de tratamento e distribuição de água no município, mas que ainda é precipitado
falar de prazo para a finalização do processo. Outro tema debatido foi o suposto corte de água devido à inadimplência pelo
pagamento da TBO, as condições do tratamento da água, a falta d’água em algumas regiões de Mariana e as medidas
que têm sido tomadas para resolver estes impasses. Respondendo aos questionamentos dos vereadores, o diretor do
SAAE Mariana negou ser possível a interrupção da cobrança da TBO. “Não haverá a suspensão da cobrança da TBO,
pois este é o cumprimento de duas legislações federais e um compromisso com o Ministério Público. O investimento que
será feito possibilitará, com a hidrometração, um maior controle e melhor qualidade da prestação de serviço oferecido à
população”, destacou o chefe da autarquia.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Estupro: lei do
minuto seguinte

ESTA LEI, se praticada realmente, é um dos melhores recursos
que a vítima, mulher, dispõe para que tenha segurança, na busca
de proteção imediata ao desastroso fato da agressão estúpida masculina, o estupro. Entre os animais da criação, somente o homem
extrapola conscientemente os limites da natureza humana, na busca de sexo proibido pela lei humana e divina. É incrível que, sendo
dotado de inteligência, o homem não percebe antecipadamente a
consequência de seu ato libidinoso. É um defeito da inteligência, seguido pelo desequilíbrio da vontade. À vontade, dizem os filósofos,
segue a inteligência. Se esta está descontrolada, desequilibrada, a
vontade obedece cegamente. Mas, isto carrega responsabilidade
no meio social em que o homem vive. A sociedade tem normas, leis
penais rigorosas que visam à proteção do bem social comum. Os
homens não formam um bando de animais irresponsáveis e inconsequentes. Há leis a serem seguidas.
COM VERGONHA, li que neste nosso Brasil sesquicentenário,
1.328 mulheres padecem deste aberrante crime de estupro por dia,
totalizando quase um por minuto. São cerca de quase 500 mil casos
por ano. Alguma coisa está errada neste Brasil tão decantado pelos
poetas, políticos, religiosos, juízes, autoridades e outros mais que
respondem pela segurança, pelo castigo, pela garantia da ordem
constitucional, moral e ética deste país. É preciso popularizar, ao
máximo, a chamada “Lei do Minuto Seguinte” (ao estupro). Já que
não se consegue certeza sobre os minutos anteriores a tal crime.
Até a palavra é feia e difícil de ser pronunciada. É uma vergonha!
Minha atual e irresistível colaboração é mostrar o valor desta
Lei, transcrevendo seu conteúdo, já em vigor há 06 anos. O crime
continua vivo, crescente, prejudicando a integridade física e mental das pessoas do sexo feminino. Sei que não basta combater os
efeitos sem eliminar as causas. Talvez um dia nossos legisladores
acordem pelo atendimento às causas deste perverso mal que desonra a sociedade moderna, especificamente d’aqueles elementos
que transgridam a ordem penal vigente.
“Lei do Minuto Seguinte”, assim chamada para proteção POSTERIOR, da mulher é a número 12.845 de 1º de Agosto de 2013,
composta de três artigos, mas que se tornou um avanço posterior,
do direito feminino. Eis a Lei, em parte:
Art. 1º Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando
ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos
serviços de assistência social.
Art. 2º Considera-se violência sexual, para os efeitos desta Lei,
qualquer forma de atividade sexual não consentida.
Art. 3º O atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS.
ENFIM: Voltaremos a este assunto outras vezes, para que os
legisladores, independentes dos códigos, busquem outros meios
legais de correção e punição aos infratores (criminosos), que descontrolados em seus instintos animalescos, buscam violar as leis
atuais. Eu ainda defendo que mais do que a lei, vale o cumprimento
dela, quando aplicada com justiça, porque “A impunidade é a causa
do fracasso da justiça”.
“O próprio Deus criou a sexualidade, que é um presente maravilhoso para as suas criaturas. Quando se cultiva e evita que falte
o controle, impede-se que ocorra o empobrecimento de um valor
autêntico. Àqueles que temem que, com a educação das paixões e
da sexualidade, seja prejudicada a espontaneidade do amor sexual,
São João Paulo II respondia que o ser humano é chamado à plena
e madura espontaneidade das relações, que é o fruto gradual do
discernimento dos impulsos do próprio coração” (Papa Francisco).
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Prefeitura de Itabirito aproxima
da comunidade do Água Limpa
Reunião aberta lotou espaço em frente à Lanchonete da Val

A manhã do último domingo
(15) foi de muita cidadania para os
moradores da comunidade do Água
Limpa, bairro de Itabirito que fica às
margens da BR-040. O secretariado
da Prefeitura, juntamente com o prefeito, Orlando Caldeira, participaram
de uma reunião aberta para ouvir as
demandas mais urgentes do bairro.
A população local destacou o abandono do poder público, há anos, e se
mostrou esperançosa com a reunião
inédita no bairro.
Para o Presidente da Associação
Solidária Balneário Água Limpa Itabirito, Raione Aiala Teotonio, essa
iniciativa dos agentes públicos visitarem a comunidade é um passo muito
importante para o futuro do bairro:
“Nada melhor que os representantes
da Prefeitura conhecerem de perto as
nossas necessidades e anseios, pois,
dentro de um gabinete, falar é tudo
muito bonito, mas quando sentem na
pele a nossa realidade, que é muito
difícil, tudo fica diferente e as ações
acontecem de verdade”.
Em seu pronunciamento na reunião, o prefeito Orlando Caldeira ressaltou a importância de valorizar o ser
humano e assegurou melhorias para a
comunidade. “Assumi o compromis-

so de vir ao Água Limpa com todo o
corpo técnico da Prefeitura, além dos
agentes de segurança, para conhecer
a realidade e começar a trabalhar em
prol dessa comunidade. Então, aqui
estamos, e vamos trabalhar muito por
todos vocês”, ressaltou Orlando.
Durante a reunião, os moradores
iniciaram o cadastramento das casas
e lotes para o processo de regularização fundiária da localidade. “Com
a ajuda dos moradores, a partir da
conclusão da regularização fundiá-

ria, temos condições de ter, no Água
Limpa, escola, creche, posto de saúde, ponto de apoio da Policia Militar;
além da infraestrutura urbana, como
asfalto, luz, água e esgoto”, explicou
o prefeito.
Ainda no encontro, os secretários da Prefeitura de Itabirito deixaram a sua mensagem aos moradores
do Água Limpa e propuseram soluções, a curto prazo, que serão desenvolvidas para amenizar o sofrimento
de quem vive na região.

Prefeitura reúne mídia da cidade para uma
conversa inédita sobre nova gestão de Itabirito
“Nosso governo será da transparência. Por isso, desde os primeiros
dias, estamos aqui conversando com
vocês”. Com essa mensagem, o prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira,
deu início a uma reunião inédita na
cidade, que reuniu os profissionais da
comunicação no Gabinete para um
momento de conversa e informação.
Representantes de todos os veículos
que atuam no município foram convidados para a reunião, que aconte-

ceu na última terça-feira, dia 17.
Os profissionais aproveitaram
o momento para fazer perguntas ao
prefeito e às representantes da Secretaria de Comunicação Social. Assuntos como perseguição política e
desigualdade no tratamento da mídia
foram debatidos pelos participantes.
“Não existem privilégios. A transparência e a igualdade dessa administração serão para todos”, destacou
Orlando.

PANORAMA

Outro assunto debatido na reunião foi sobre a liberdade de imprensa. Os representantes dos veículos de
comunicação que atuam em Itabirito
contaram momentos difíceis que passaram junto ao poder público e ressaltaram a importância de trabalhar com
liberdade e abertura dentro da Prefeitura. “Sempre que vocês quiserem,
eu estarei aqui para contar a verdade.
Se eu acertar, vamos divulgar; se eu
errar, terei humildade para assumir a
cada um de vocês”, garantiu Orlando.
A reunião ainda informou sobre
algumas ações do novo governo, como a retomada das obras por toda a
cidade, o trabalho de redução de custos e modernização da máquina pública, as ferramentas que estão sendo
implantadas para o combate à corrupção e a principal meta do prefeito:
trabalhar para os que mais precisam
e cumprir o Plano de Governo. “Vamos começar uma nova era da gestão
pública para Itabirito e contamos com
vocês para publicar toda essa verdade”, encerrou o prefeito Orlando Caldeira.

O

E

m meio ao processo de transição política na Prefeitura de Itabirito, o
vereador Max Fortes defendeu em seu pronunciamento na Câmara, na
segunda-feira (16), que a nova gestão tenha cuidado especial com as demissões e admissões de servidores das escolas municipais. "Neste momento, se
for possível, deve-se evitar trocas com diretoras indo para as salas de aula e
professoras saindo das salas, por exemplo. Já estamos no fim do ano letivo
e isso vai atrapalhar o desenvolvimento do aluno. O aluno é quem ficará
mais prejudicado", assegurou Max Fortes. Durante a reunião, o vereador
também apresentou a sugestão de que seja realizado um processo de recolocação no mercado de trabalho para os servidores municipais demitidos de
seus cargos com suporte da Prefeitura de Itabirito.

s Associados do Rotary de Itabirito se
mobilizam na quinta-feira (19) para receber a governadora do Distrito 4521, Cláudia Maria Lello Scaglioni, em sua visita oficial a cidade. A governadora visitou a Horta
Comunitária do Rotary em Itabirito, uma
parceria com a Microlins. Os integrantes do
Rotary Club de Itabirito apoiam a comunidade há mais de 56 anos por meio de inúmeros
projetos, como Banco de Cadeiras de Rodas
e banhos, Companheiros da Alegria e Projeto
Irrigação Familiar.

O

setor de engenharia do Saae de Itabirito
finalizou na sexta-feira (13) a entrega do
cercamento da área externa da Unidade de
Tratamento de Água (UTA) da BR-040. O
objetivo da obra foi aumentar o nível de segurança dos servidores e dos equipamentos
do local. A obra foi toda realizada com mão
de obra e recursos próprios da autarquia, com
custo de R$ 103 mil reais e durou cerca de
dois meses.

Pregão Presencial – 064/2019 - 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°116/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº064/2019, Objeto: contratação de empresa administradora de créditos de vale-refeição em cartão
eletrônico ou magnético, para operacionar
a concessão do benefício vale-refeição
destinados aos servidores plantonistas do
SAAE que prestam serviços nos distritos
de Itabirito/MG, conforme especificações
do Anexo I, do edital, no dia 07/10/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Terceiro. Referência: Processo Licitatório
nº124/2016, na modalidade Pregão

Presencial nº062/2016, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Céltica Consultoria e Serviços LTDA. Objeto: manutenção e atualização de um sistema web
de informação geográfica com interfaces
de integração com softwares legados, relacionados aos serviços de saneamento e
fornecimento de page views do software
de mapas durante o período do contrato,
em linguagem “C Sharp (C#)”, para o
SAAE de Itabirito - MG, conforme descrito no anexo I, do Edital. Valor mensal
deste aditivo de R$ 3.583,09 (três mil quinhentos oitenta Três reais e nove centavos)
Perfazendo um valor total de: R$10.749,27
(dez mil setecentos quarenta nove reais e
vinte sete centavos). Forma de pagamento:
conforme contrato. Vigência: Fica aditado
até 31/12/2019. Dotação Orçamentária:
Op. Manut. Ações de Gestão Adm. Geral
SAAE 17 512 1711 4.030 33.90.40.00.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
Data da assinatura do Termo Aditivo:
11/09/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Alquimia: O espetáculo Alquimia acontece
no próximo dia 22, domingo, a partir das 19
horas na Faculdade Alis (projeto 2000) Bairro
Matozinhos. O evento marca 46 anos de sucessos em sua trajetória e mostra ao público artes musicais, cênicas e
literárias. Há belíssimas canções que o público vai apreciar através
dos quatro coros e ainda artistas e músicos convidados. Imperdível!
Ciclo da vida: Os rios não bebem sua própria agua, as árvores não
comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as
flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é
uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a
vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa.
Vereador: Quem comemorou mais um aniversário no último dia
17 foi o vereador Ricardo de Oliveira, que comemorou ao lado de
amigos e familiares. Ricardo de Oliveira se destaca pela sua liderança combativa e conciliadora no parlamento municipal. A ele votos de felicidades sempre!
Internacional: Acontece neste sábado e domingo a Maratona Internacional Chaoyang – Estrada Real, no alto do Cristo. Haverá transporte gratuito saindo da Praça da Estação em intervalos de meia hora.
Maratonistas de vários estados participam deste evento, inédito em
nossa cidade. Bela iniciativa da nossa Secretaria de Esportes.
Por onde anda? O Tenente Darci Aparecido, que prestou grandes
serviços à segurança pública do nosso município, sempre ético e
dedicado ele exerceu sua liderança na formação de pessoal e implantação de importantes projetos na área de segurança, visando a
proteção dos nossos concidadãos.
Nosso abraço: Ao Mário Marques, filho da saudosa Maria Augusta Braga Marques, primeira secretária de educação do município.
Integrante de tradicional família Itabiritense. Mário Marques coloca todo seu conhecimento e experiência a serviço da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico. Sempre dinâmico, cordial e participativo Mario Marques, com suas ações e dinamismo, faz renascer a
esperança de nossos munícipes por uma Itabirito melhor.
Para Refletir: O que me preocupa não é o grito dos maus. É o
silêncio dos bons. (Martin Luther King)
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Conferência de Assistência Social
lota a Casa de Cultura de Itabirito

Representantes do poder público e da sociedade civil participam
da 10ª Conferência Municipal de Assistência Social

A preocupação com o bem-estar de quem mais precisa é um dos eixos da nova gestão. Pautados nesse princípio, a
Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a 10ª Conferência Municipal
de Assistência Social, na Casa de Cultura Maestro Dungas, no dia 12 de setembro. Nesta edição, o tema proposto
foi: “Assistência Social - Direito do Povo, com
Financiamento Público e Participação Social”.
Autoridades participaram da abertura dos trabalhos. O prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira,
ressaltou a importância do evento: “A Conferência faz despertar ainda mais a nossa capacidade
de servir. A justiça social é um direito do povo e,
(31) 3561-0508
por meio dessa conferência, buscamos, junto aos
3561-3584
agentes sociais de Itabirito, discutir eixos e pro98979-4354
postas para uma assistência que olhe para aqueles
98827-5073
que mais precisam”.
Após a abertura, o Coral Universo, composto
R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO
por usuários do Cras Maria Loura e Cras Padre
Adelmo, fez uma apresentação cultural, seguida
de uma palestra com a assistente social, Paula
Dutra. Logo em seguida, os trabalhos em grupo
foram iniciados.
Representantes das entidades de Itabirito,
como a Associação Amor Exigente, APAE, Casa
do Adolescente, Casa de Repouso Santa Luiza de
Marilac, usuários e funcionários dos serviços sociais de Itabirito, entre outros participantes, discutiram, em grupos, três temas. O momento resultou na aprovação de cinco propostas em âmbito
municipal, uma em âmbito estadual e outra federal, em cada um dos eixos debatidos. Ao final da
10ª Conferência de Assistência Social de Itabirito
foram escolhidos os delegados para o encontro
regional, sendo eles representantes governamentais e representantes da sociedade civil.

Festa para Dica: Iolanda Gurgel Lage comemorou seus 98
anos no último domingo com direito a festança no Recreativo Vila Verde (Verdão) após a missa em Ação de Graças
na igreja São Sebastião. Mais conhecida como Dª. Dica,
ela é mãe de 12 filhos, dos quais 4 já faleceram. A família
reuniu netos, bisnetos e tataranetos, além de genros, noras
e amigos que foram levar mensagens de carinho a esta personagem querida e admirada em nossa cidade. À Dona Dica
votos de felicidades sempre!

PANORAMA
O
Bastos e Parreiras: Na década de 70 vivíamos em tempos em que
o SENAI da Usina Queiroz Júnior formava homens de bem e bons
profissionais. Nas escolas prevaleciam o respeito à hierarquia e a
disciplina. Não havia drogas. Aulas de moral e cívica eram obrigatórias em todas as escolas. Os menores trabalhavam em diferentes
segmentos de nossa indústria e comércio. A prefeitura tinha 119
empregados e todos fiéis aos princípios estabelecidos pelo gestor.
A receita municipal era pequena, mas mesmo assim foram construídas obras úteis e necessárias ao nosso desenvolvimento, tudo
isso sem corrupção. A harmonia entre os poderes e a imprensa livre promoviam o nosso município. Época de festas com quermesses, jogos memoráveis envolvendo nossos grandes clubes. Lions,
Rotary, Câmara Junior e UMESI movimentavam a cidade com
promoções de alto nível. O governo Bastos marcou também uma
era de cultura e valorização da nossa história. A foto do professor
José Bastos Bittencourt e seu fiel assessor José Parreira Antunes
recordam uma época de simplicidade e de valor inestimável no
progresso de nossa gente.

vereador Ricardo Oliveira, visitou as instalações do SAAE de Itabirito na sexta-feira
(13) para conhecer a estrutura da administração,
o funcionamento do Centro de Controle Operacional (CCO) e os planos e projetos da Autarquia para o próximo ano. “O Saae de Itabirito
está de parabéns pela referência que é hoje em
dia e colocou seu mandato à disposição para
construir soluções para melhorar cada vez mais
a autarquia”, afirmou o vereador.

Matrículas
Abertas

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

Inversão de valores
Quanto mais reza há mais o diabo aparece! É o que diz a sabedoria popular em relação a problemas, que se querem solucionados, não o são e ainda ganham força, por meio de intervenções
descabidas no mesmo sentido. A violência, ao lado ou de braço
dado com a corrupção, está entre os mais graves riscos na vida do
cidadão e da sociedade como um todo. Ela chegou ao ponto em
que se dispensa motivo para matar, podendo o homicídio ocorrer
por qualquer motivo ou sem nenhum, bastando a vítima estar ao
alcance do matador. Fácil assim para se terminar uma vida de um
indivíduo pelas mãos de outro. Fácil também para o criminoso fugir,
escapar da polícia e, mais tarde, escapar da punição mediante leveza da pena ou de brechas que a lei tem em favor do réu. Morre-se,
bestamente, quando terceiros o querem morto! E tudo pode acontecer para que o culpado não pague pelo crime! Contudo, fora do
contexto da lei, ninguém tem autoridade para determinar a sorte do
criminoso, ainda que seja o mais perverso e seu crime tenha sido
o mais hediondo. Extrapolou suas funções, colocou-se acima da lei
e agrediu um dos princípios de humanidade, o deputado que, da
tribuna da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, instigou a violência e o crime ao oferecer pagamento, em dinheiro, a quem matar
determinado criminoso de morte. É a inversão de valores, no topo
da sociedade, nos escalões do governo, de onde devem emanar os
sagrados princípios do direito em favor da ordem e da justiça, sem
os quais não se mantém o equilíbrio da sociedade. Não se combate
violência com mais violência!
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Prefeitura Itinerante realiza melhorias
no Bairro Nossa Senhora do Carmo
Na tarde da quarta-feira, 18, o Bairro Nossa Senhora do Carmo recebeu o Dia
D da Prefeitura Itinerante, com a entrega de várias obras para a população
“O bairro estava esquecido e
agora foram feitas muitas coisas”,
afirma Maria das Graças, que vive
no bairro há 33 anos. Ela acrescenta
que “deu outro aspecto para a entrada do Pocinho, em Ouro Preto,
muito mais alegre, pois havia excesso de mato, terra e buracos nas
ruas”. Ela destaca a obra do muro
de contenção na Rua Benedito Rodrigues: “graças a Deus não estamos correndo mais risco”.
Os trabalhos tiveram início em
24 de junho e incluem manutenção
da Escola Professor Adhalmir Santos Maia e na iluminação de ruas;
construção de muro de contenção
na Rua Benedito Rodrigues e de
passeios; asfaltamento da Travessa
Santa Luzia, da Rua do Carmo e da
Rua São Jorge; capina; distribuição
de contêineres de coleta de lixo, ao
longo das vias, limpeza de bueiros
e outras intervenções.
A Prefeitura Itinerante também
instalou a Praça Santa Luzia e a
Academia ao Ar Livre, dois espaços preparados especialmente para
promover mais lazer e saúde aos
moradores.
Segundo Claudinei dos Santos,
que nasceu e cresceu no bairro, a
Praça Santa Luzia vai ser um ponto
de encontro e oportunidade de unir
a população para atividades de cultura e saúde: “a nossa comunidade
merecia a praça e a academia há
bastante tempo”.
O Prefeito Júlio Pimenta ressaltou que “a Prefeitura Itinerante vem
atendendo os anseios e as prioridades, definidas na reunião feita em
conjunto a associação de moradores e toda a comunidade” e “com
isso sonhos antigos são realizados”.

O Dia D foi comemorado
com música, pipoca, algodão doce, apresentação com grupo de
capoeira e brincadeiras para as
crianças. Durante o evento, o vice-prefeito, Tico Miranda, informou
que a próxima região atendida pela
Prefeitura Itinerante vai ser o Bairro Lagoa: “fique atento, morador,

o asfaltamento da Rua Lagoa já
começou”.
Algumas ações ainda estão em
fase de execução no Bairro Nossa
Senhora do Carmo, são elas: drenagem na Rua do Pico, construção
de muro de contenção na Rua Jorge
Caram e mudança do local da Unidade Básica de Saúde (UBS).
Ane Souz

Ane Souz

Em Mariana é realizada a reforma e pintura de
quadras esportivas
Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

R. Padre Rolim, 1470 - São Cristóvão - OURO PRETO
22/set - 13h
Preço de Cartela: R$10,00
Delicioso Feijão Tropeiro
1º Prêmio: R$ 1.000,00
2º Prêmio: R$ 500,00
3º Prêmio: 1 Fritadeira

Elétrica

4º Prêmio: 1 Bicicleta
5º Prêmio: Colcha de Retalhos (Artesanato Maciel)
6º Prêmio: 1 Pernil assado

+ 12 latas de cerveja

Em busca da ampliação da prática esportiva de qualidade no município, a Prefeitura Mariana, através da Secretaria de Esportes, vem
realizando neste ano obras e reparos em quadras de diversos bairros
e distritos, como Águas Claras,
Barroca, Barro Branco, Goiabeiras
e Furquim.
Foram investidos entre R$2
mil a R$15 mil, variando de acordo
com a demanda de cada local. Entre as intervenções realizadas estão
pinturas, reforma de piso, serviços
de solda e manutenção elétrica.
Um dos servidores envolvido
nas obras, Aloísio Bento (Caburé), acredita que o engajamento da
equipe foi essencial para os resultados rápidos e positivos das obras.
“Estamos sempre disponíveis para
ouvir as demandas da população
sobre a situação das quadras e espaços de prática esportiva de nossa
cidade. O objetivo é sempre manter
estes locais em ótimas condições
para que assim as pessoas tenham
mais qualidade de vida através do
esporte e do lazer”, afirmou.
Em caso de dúvidas e sugestões é
só entrar em contato com a Secretaria
de Esportes, tel: (31) 3557-2128.

