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Serviços de saneamento básico em Ouro
Preto estão em processo de transição
Consumidores receberam duas tarifas devido ao SEMAE ser extinto em janeiro

Estação de Tratamento de água do Itacolomi
Ane Souz

O processo de transição do Serviço
Municipal de Água e Esgoto de Ouro
Preto (SEMAE) para a iniciativa privada está em andamento. A empresa que
ganhou a licitação, o consórcio entre a
GS Inima Brasil, MiP engenharia e EPC
– Engenharia Projeto Consultoria vai
assumir os trabalhos no dia primeiro de
janeiro. Com isso, a Tarifa Básica Operacional (TBO) que teria vencimento em
janeiro, foi antecipada para novembro.
O contrato foi assinado no início de
julho deste ano e entre as metas estabelecidas no edital, a concessionária deverá
investir R$160 milhões para garantir a
universalização dos serviços de água em
cinco anos, reduzir o volume de perdas
de água a 30% em 180 meses, ampliar a
coleta de esgoto para 90% em 15 anos e
tratar todo o esgoto coletado em 60 meses. Ainda segundo o edital, a hidrometração das residências deverá atingir 90%
a partir do 24º mês do contrato e só depois disso, a partir do 3º mês, a empresa
poderá iniciar a cobrança.
Com a extinção do SEMAE, os ser-

vidores efetivos da autarquia vão poder
optar por ficar no serviço público, sendo
transferidos para a prefeitura, ou na concessionária. “Esses funcionários podem
pedir um afastamento de três anos para
trabalhar na concessionária, mas podem
retornar antes, se assim o desejarem”,
explica Rogério Moraes, controlador
geral do município.
O contrato prevê uma concessão de
35 anos e a principal meta de curto prazo
é a construção e operação da ETE Osso
de Boi, Estação de Tratamento de Esgotos da sede do município.
Todos os bens móveis relativos
aos serviços de saneamento básico do
SEMAE, segundo o controlador, serão
repassados para a concessionária em
regime de comodato por 35 anos, como
as Estações de Tratamento Água (ETAs)
bombas, depósitos, entre outros.
A concessionária será a responsável
pela captação e tratamento da água e esgoto, tanto na sede quanto nos distritos.
Por Michelle Borges

I Seminário Municipal de ‘Compliance’
e Integridade na prefeitura
Iniciativa dá início à implantação de novo sistema de boas práticas na
gestão pública em Itabirito
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A Prefeitura de Itabirito deu início aos estudos para a implantação do
Compliance, um conjunto de ações
que visa colocar em prática um Sistema Municipal de Integridade e Anticorrupção. O I Seminário Municipal
de Compliance e Integridade, realizado
no último dia 12 de dezembro, no auditório do IFMG, reuniu autoridades,
servidores e população para um debate
sobre boas práticas administrativas, legislação anticorrupção, mecanismos de
controle e também sobre a implantação
de um programa de integridade.
“O Compliance vem sendo incentivado por organismos internacionais.
Itabirito dá um sinal claro de que pretende se alinhar às melhores práticas
no que diz respeito ao controle da
corrupção e à integridade”, ressalta
Breno Cerqueira, superintendente da
Controladoria Geral da União (CGU)

em Minas Gerais e um dos debatedores presentes no seminário. Para outro debatedor, Lincoln Farias, auditor
da Controladoria Geral do Estado de
Minas Gerais (CGE), o evento é um
marco para a história da cidade. “Temos que enaltecer essa atitude. Um ou
dois municípios apenas têm iniciativas
similares. Itabirito sai à frente e só tem a
ganhar”, enfatiza.
A previsão é que o Sistema Municipal de Integridade e Anticorrupção entre
em vigor em 2020 e a Prefeitura iniciou
os investimentos para preparar os servidores municipais, que participaram de
um curso sobre Compliance no último
dia 13 de dezembro.
Segundo o Prefeito Orlando Caldeira, o objetivo do sistema é “implantar
uma Política de Estado, que envolva a
sociedade, servidores públicos, legislativo, órgãos de controle externo e aca-

demia, formando uma estrutura sólida
e permanente de controle e gestão de
riscos, assim como mecanismos de
transparência e engajamento, para estabelecer uma cultura de integridade
pública em Itabirito”. Para ele, não é
mais possível, no século XXI, aceitar
desvios éticos que comprometam o
interesse da população e das futuras
gerações.
Compliance
Compliance é um conjunto de
medidas que visa evitar que a administração pública desvie de seu objetivo
principal, que é entregar os resultados
esperados pela população de forma
adequada, imparcial e eficiente. Consiste no estabelecimento de mecanismos internos de controle de atos e
condutas administrativas que possam
caracterizar improbidade ou crimes
contra a administração.

O

jornal O LIBERAL agradece a todos os seus leitores
e parceiros pelo fantástico ano
que se encerra, e se prepara para o novo horizonte que se abre
em 2020. As edições impressas
de O LIBERAL retornam no
dia 10 de janeiro do ano que
vem, após breve recesso. Feliz
Natal e um Próspero Ano Novo!

Autoridades, servidores e população participaram do
I Seminário Municipal de Compliance e Integridade

Servidores municipais participaram de um curso sobre
Compliance no último dia 13 de dezembro
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Professora ouro-pretana
completa centenário

Dona Geralda lecionou por 28 anos na escola Tomás Antônio Gonzaga
onde também exerceu o cargo de diretora

89,3 FM

Ouro Preto
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O segredo da longevidade é assunto muito estudado no
mundo inteiro. Pesquisadores têm analisado fatores gerais
que possam explicar o aumento da expectativa de vida. Em
Ouro Preto, Dona Geralda Carlos de Oliveira Gomes, que
vai completar 100 no próximo dia 26, é um exemplo de que
o combustível para se chegar a um século de vida pode ser
o exercício da mente, assim como entusiasmo pelo que faz
e muito carisma.
Com carinho ela recebeu a reportagem de O Liberal em
sua casa para contar um pouco da sua história. Ela foi professora por 33 anos e com uma memória invejável, ela relembrou com admiração seus tempos de educadora, falou com
afeição das suas antigas turmas de colégio. “Minhas turmas
eram todas especiais. Claro que tem uma que a gente tem
mais afinidade, mas todos eram pessoas boas, todos amigos,
sempre presentes”, enaltece a aniversariante. E o resultado
desse amor pelo ensino pode ser observado atualmente. Alunos da Dona Geralda fazem questão de conviver com ela,
fazendo visitas e a levando para passear.
Além do sentimento que ultrapassou várias décadas, a
centenária foi inspiração para muitos de seus alunos, como
enfatiza a amiga e ex-aluna, Maria das Graças de Melo. “A
Dona Geralda foi uma professora inovadora, a frente da sua
época. Antes não tínhamos tecnologia e nem projetos interdisciplinares e ela sempre nos ensinava além, nos ensinava
valores para a vida. Foi a sua forma de ensinar que, quando
criança, eu já sabia que seria professora”, expressa Maria das
Graças.
O seu amor à profissão lhe rendeu duas medalhas de
honra ao mérito pelos serviços prestados e em 2015 recebeu
do Governador do Estado de Minas Gerais a Medalha da In-

confidência, representando os professores de Minas Gerais.
Em setembro do ano passado, ela também foi homenageada pela sua turma de 1968, durante as comemorações de
50 anos de formados.
A família de Dona Geralda agradece. “É com muita
gratidão e alegria que nós vemos este carinho e respeito dos
seus antigos alunos. Sempre estão presentes em diversas datas como dia do professor, aniversário... Todos nós da família também temos esse sentimento de gratidão e alegria por
podermos ainda hoje desfrutar de sua presença entre nós”, se
alegra o filho Antônio Luís de Oliveira Gomes.
Dona Geralda diz que foi uma pessoa de sorte e dá dicas
para quem fazer a diferença. “Deus sempre me premiou com
pessoas especiais, mas a diferença vem de nós. Hoje falta
muita vontade interior. É preciso gostar do que faz, gostar de
ensinar, levantar o outro. Isso é muito bom”, ensina.
Sua vida
Geralda Carlos de Oliveira Gomes, nascida em 26 de dezembro de 1919, em Ouro Preto, estudou na Escola Normal
Oficial da cidade. Formou-se professora em 1937, mas com
dificuldade de arrumar emprego na área, trabalhou como
costureira por até começar a lecionar em 1946, no distrito de
Santo Antônio do Salto, na Terceira Escola Singular.
Em 1951 voltou para a sede da cidade para se casar com
o barbeiro José Cesário Gomes, e teve três filhos: Antônio,
Alexandre e Álvaro. Em 1958, foi nomeada, em 4º lugar,
pelo Governador de Minas Gerais para lecionar na Escola
Tomás Antônio Gonzaga, em Saramenha, onde permaneceu
durante 28 anos, até se aposentar. Foi designada pela Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto como diretora desta Escola durante cinco anos.
Por Michelle Borges

Secretarias em novo endereço

As Secretarias Municipais de Educação e de Esportes e Lazer de Ouro Preto estão
em novo endereço. A partir de agora elas passam a funcionar na Fundação Aleijadinho - Rua Hugo Soderi, S/N, bairro Saramenha. A partir do ano que vem, o Paço da
Misericórdia, onde as secretarias estavam instaladas, será destinado para o seu objetivo
inicial: um espaço de valorização do artesanato ouro-pretano.
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Reviravolta no conceito
de alimentação saudável
Pois é, na edição anterior falou-se de alimento especial, especificamente do “ora pro nobis” que, da plebe alçou-se à nobreza entre
os vegetais da mesa. Mas enquanto se louva a iniciativa de estudá-lo, divulgar suas qualidades e maneiras de cultivá-lo, teme-se também por alguma treta laboratorial, que o torne propriedade de uns
poucos, à semelhança de outras plantas cujo cultivo não se consegue, se não empregadas sementes de produção exclusiva. O bom,
enquanto conhecido e mantido no meio popular, tem vida perene,
se naquela condição persiste, porém desaparece ou perde aquela
qualidade, se ganha status com aval científico. O que não tinha valor
pecuniário passa a valer ouro! Torçamos para que o ora pro nobis
possa ser consumido por mais pessoas, sem perder a humildade de
quando era alimento mais restrito aos pobres!
Tivemos, também recentemente, a reabilitação da banha, ou
gordura de porco, como meio de cozimento dos alimentos, costume
que foi alterado, especialmente em Minas e no Rio, por força de
interesses econômicos com base nos óleos vegetais, com destaque
para o da soja. Demonizou-se a gordura do porco, para que em
seu lugar entrasse, principalmente, o óleo de soja, que seria mais
benéfico à saúde do coração. Para isso, em 1978, inventou-se até
a peste suína, que resultou na matança indiscriminada dos porcos,
no segundo semestre daquele ano. Só não morreram mais porcos,
como consequência da mentira mais tarde descoberta, porque a natureza colaborou mediante intensas chuvas na transição 1978/1979.
Desviadas as atenções para cidades inteiras atingidas pelas águas,
grandes deslizamento de encostas, soterramentos, pontes destruídas, milhares de desabrigados e inúmeros mortos, puderam os interessados substituir a banha pelo óleo de soja nos supermercados,
sem que fosse notado. Ao fim dos cerca de quarenta dias de chuvas
nesta região do país, os consumidores não mais encontraram banha de porco nos supermercados. Dizem que mentira tem perna
curta, mas, essa da peste suína prevaleceu, entre o público, cerca
de quarenta anos!
A ascensão do ora pro nobis e a reabilitação da gordura de
porco foram agradáveis surpresas, porém num grau médio, porque
eram algo mais ou menos previsto, especialmente com relação à
gordura de porco, porque aquele resíduo colante deixado pelo óleo
de soja levantava fortes suspeitas quanto ao seu efeito na saúde
humana. Entretanto, todo o dito até agora foi mais para se contrapor
à, realmente imensa e desagradável surpresa, que se vai revelar.
É desagradável ao extremo porque contraria convicções seculares,
contraria hábitos alimentares arraigados por gerações e gerações,
contraria interesses econômicos, industriais e comerciais. Sobretudo, contraria porque, segundo longos e repetidos estudos, é um
malefício à saúde ao contrário da crença geral. Em termos de alimentação saudável é a maior reviravolta que, se levada a sério a
denúncia, derrubará conceitos, hábitos e muitos negócios.
É difícil de acreditar, mas, de acordo com os longos estudos,
feitos por médicos cientistas de renome, o leite é um mito como alimento; ele é maléfico e não benéfico! Não somente o leite cai em
desgraça, porém toda a cadeia de derivados e alimentos preparados com eles! Isso é, verdadeiramente, uma bomba! Segundo se
divulga, por meio de palestras e vídeos, feitos por destacados médicos, os estudos não são recentes, pois vêm se realizando há cerca
de vinte anos, em universidades norte-americanas, mas somente
agora o conhecimento, deles advindo, está chegando ao grande
público.
Pelo que se sabe, os estudos tiveram início a partir de comparação entre a saúde das populações orientais e as do ocidente, especialmente nos Estados Unidos. No oriente, onde não há cultura do
leite na alimentação, há pouca incidência de fraturas ósseas e de
osteoporose, enquanto no ocidente, com destaque para os Estados
Unidos, a incidência é muito maior. Os estudos concluíram que o
consumo do leite e derivados, diariamente, altera todo o metabolismo e provoca uma lista extensa de malefícios à saúde. O choque foi
dado e a polêmica se estabelece. De um lado toda a cadeia industrial/comercial de laticínios, tradição, cultura e costumes alimentares,
do outro, a ciência médica, universidades e as organizações de saúde que, convenhamos, sabem o que estão a dizer.
A denúncia é tema da palestra no vídeo https://bit.ly/36y7a5e,
que vale a pena ser visto com calma, sem pressa e sem qualquer
interferência. Se tiver dificuldade com o link, vá ao Google e digite: O
mito do leite. A palestra foi realizada em 9 de novembro último e esta
data aparece junto ao link do You Tube, no Google.

Fundador: D. J. Rendeiro de Noronha
Diretora-Presidente e Editora Principal:
Paula Karacy Saliba Silva (MTB 14553/MG)
Redator: Paulo Felipe Noronha
Reportagem: Michelle Borges Pereira
(MTB 15091/MG), Marcelo Sena
(MTB 20502/MG)
Contábil: Camêllo Contabilidade Ltda.
Publicitário: Roberto Lourenço
Colaboradores: Nylton Gomes Batista,
Élson Cruz, Priscilla Porto, Valdete Braga,
João de Carvalho, Rodolfo Koeppel, Mauro
Werkema e Josilaine Costa.
Circulação semanal e gratuita:
Ouro Preto, Itabirito, Mariana
e respectivos distritos
Redação e Administração:
R. Tombadouro 502, Cachoeira do Campo
(CEP 35410-000) Ouro Preto/MG
Tele/fax: (31) 3553-1699

e-mail: oliberalinconfidentes@gmail.com
e/ou jornaloliberal@msn.com
Site: www.jornaloliberal.net
Composição e Arte Final:
Saliba & Rendeiro de Noronha Ltda.
CNPJ: 26.101.279/0001-93
Impressão: Sempre Editora Ltda.,
Av. Babita Camargos, 1645 - Cidade
Industrial, Contagem/MG
Tiragem desta Edição: 9 mil exemplares
Periodicidade: semanal
Registro Sindical: Sindijori nº134
Os pontos de vista em artigos
assinados e/ou publicitários não refletem
necessariamente a opinião deste jornal, e
são de inteira responsabilidade dos seus
signatários. A reprodução total ou parcial é
permitida, desde que citada a fonte.

O LIBERAL Ed.1370 - Sexta-feira,20 de dezembro/2019
www.jornaloliberal.net

3

CARTA AOS TEMPOS

*Mauro Werkema

Natal, tempo de reencontros
Carregado de símbolos, o Natal
é sempre a renovação da esperança
e do reencontro. Em meio à confraternização que alimenta e propicia,
marcada pelas ceias natalinas e
pela troca de presentes, sinais de
boa vontade, o sentimento de renovação, de construção de um novo
tempo, em um novo ano, é sempre
dominante. É hora de pensar no que
foi o ano que finda e planejar o que
entra. E, para isto, nada mais adequado do que lembrarmos da simbologia do Natal, do exemplo do
menino Jesus nascendo na manjedoura, numa estrebaria (presépio),
com desprendimento e humildade,
assistido pelos animais, mas com
a grande mensagem do Messias,
ou seja, a ‘boa nova” de um ‘novo
mundo”, com a renovação da esperança de tempos melhores.
É tempo de reflexão, de paz,
tolerância, convivência, diálogo,
cooperação, solidariedade, paciência com as diferenças e os diferentes, consciência política no sentido
da compreensão de que as ordens

política e econômica são criações
humanas e podem ser mudadas
em direção à construção de uma
nova sociedade, mais justa, com
maior equilíbrio na distribuição dos
bens da civilização, como moradia,
saúde, educação, emprego. Maior
inclusão social. E, sobretudo, com
especial ênfase nos nossos dias vida cidadã plena, nas condições da
vida urbana coletiva e as muitas
tarefas do dia a dia. As cidades dos
homens, às vezes aglomerados difíceis para a vida coletiva, exigem
que a capacidade de conviver tornou-se fundamental e condição
indispensável para um mínimo de
qualidade de vida plena e saudável.
São reflexões importantes que a
época natalina propicia.
À mesa, na ceia, pais, mães e
filhos, parentes, amigos, pessoas de
bem, conscientes de suas missões e
responsabilidades, tem no Natal o
momento mais propício para refletir no que têm sido e o que têm feito
este mundo, no que podem fazer
para estreitar ainda mais amizades,

compreensão, compartilhamento,
boa vontade. Numa extensão maior
do simbolismo do Natal, a vinda ao
mundo do Messias tem o significado maior de renovar esperanças de
dias melhores, não somente entre
os corações dos homens e mulheres, mas também nas sociedades
em que vivem e que condicionam
a vida de cada um de nós. Para isto é preciso haver desprendimento,
despojamento das vaidades, das
cobiças do poder e das riquezas
patrimoniais, das disputas e autoritarismos, anda dominantes no mundo, em que pese a grande evolução
científica e tecnológica.
No Brasil, ainda carregado de
incertezas, de conflitos e intolerâncias, esperamos que 2020 possa
renovar esperanças de novos caminhos de paz para a prosperidade e a
redução de desigualdades.
A todos um Bom Natal e um
2020 com mais paz, saúde e renovada disposição para a vida plena.
Paz e bem para todos.*Jornalista
(mwerkema@uol.com.br)

Ouro Preto se despede de Ercília Lima
A equipe do Jornal O LIBERAL lamenta a morte de Ercília
Rocha de Lima, ocorrida na noite
desta segunda-feira (16). Ercília
era gestora de planejamento estratégico na Associação Comercial e
Empresarial de Ouro Preto (Aceop)
e muito conhecida na cidade pelo
seu profissionalismo e dedicação.
Era bem quista por todos que a conheceram. Neste momento de dor
e pesar, nos solidarizamos com familiares e amigos, e desejamos que
Deus conforte seus corações.
Colegas e amigos fizeram uma
homenagem a ela e você confere a
seguir:
“A gente nunca sabe quando o
outro vai partir. Mas sempre sabemos o que fica pra sempre quando
lembramos dele. E de você, Ercília,
nós levamos o exemplo.
A confiança de ter nos tornado
profissionais melhores. E pessoas
mais responsáveis com o trabalho e
com a vida.
A rotina diária pode transformar
convivências em problemas. Mas
acima de uma gestão eficaz, você nos
ensinou o que é uma gestão humana.
Daquela que cobra o resultado,
mas participa de cada etapa.
Que deseja ver metas superadas,
mas arregaça a manga junto à equipe. A Associação será um lugar mais
vazio e mais triste sem você.
Por que toda equipe campeã tem
um treinador empenhado. Com dedicação. Você sempre será a nossa.
E mais do que a lembrança dos
anos em que estivemos juntos, ficará
a memória da comemoração, da garra, por cada vitória conquistada.
E elas são muitas.
Perdemos a chefe - e mais do que
isso, a amiga. E em cada tristeza que
hoje externamos fica a certeza que
enquanto batalharmos para crescer,
você vive um pouco em nós.
O seu legado é nosso maior consolo nesta hora.
Vá em paz.
E que a saudade se torne, com o
tempo, doce e feliz, para conseguir
fielmente retratar como nos sentíamos em fazer parte da sua equipe.
Do seu time”.
Equipe Aceop: Gabriella Pinheiro, Sônia Oliveira, Caroline Rufino,
Márcia Azevedo, Wendell Soares.

Equipe da Aceop reunida. À direita, Ercília
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Ouro Preto em clima de Natal!

PANORAMA

A cidade conta com várias atrações para moradores
e turistas neste fim de ano

A jovem Raíssa
Soares Gomes, filha
de Paulo César Gomes e Neide Suares
Gomes, está se
formando no curso
"Ciência e Tecnologia de Alimentos"
da UFOP. Sua irmã,
Rigeli, todos os
familiares e amigos
orgulhosamente
parabenizam-na
pelo esforço, dedicação e vontade de
vencer. Parabéns,
Raíssa!

D

ivulgado nesta segunda-feira, 16 de dezembro, o resultado preliminar
do Processo Seletivo 2020 para ingresso nos cursos técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG).
As listas de classificados estão disponíveis no site www.ifmg.edu.br, onde
os candidatos poderão acessar também as notas obtidas nas provas, fazendo
login dentro do sistema de inscrição. O acesso deve ser feito pelo botão “área
do candidato”. O exame de seleção para ingresso em 2020 ofertou 2.935
vagas em 64 cursos técnicos. O início das aulas está previsto para fevereiro,
conforme o calendário de cada campus. As informações sobre datas e locais
para efetuar a matrícula, no mês de janeiro, serão divulgadas em breve.

A

O Danilo Pazzi Suares de Jesus completou, no último dia
14 de dezembro, 17 anos, ao
lado dos pais Reginaldo e Marli
Suares e dos familiares. Ele é
estudante do curso de Automação Industrial do IFMG, é apaixonado pelo escotismo e ama
jogar com os amigos on-line.
Parabéns ao filho querido!

pós o empenho do deputado Thiago Cota, junto ao Governo de Minas, R$ 175 mil serão direcionados para
ações de infraestrutura das escolas estaduais Padre Afonso de Lemos e Professora Daura de Carvalho Neto, de Ouro
Preto. As instituições, localizadas nos
distritos Cachoeira do Campo e Antônio
Pereira, foram contempladas com a 3ª
etapa do Programa Mãos à Obra. O deputado Thiago Cota também comunica
que, a Escola Estadual Antônio Pereira
e outras oito unidades de ensino do município serão beneficiadas com verbas
para a compra de ventiladores e utensílios de cozinha, como talheres, liquidificador e espremedor de frutas. A soma é
de R$ 20 mil.
A Banda Euterpe Cachoeirense (BEC) convida todos para
seu Concerto de Fim de Ano,
que será realizado no dia 21 de
dezembro, sábado, a partir das
20h no interior da Igreja Matriz
de Nossa Senhora de Nazaré. A
entrada é gratuita. Aproveitando
a oportunidade, a BEC gostaria
de desejar a todos “um Feliz
Natal e um próspero Ano-Novo,
com saúde, realizações e muita
música na vida de cada um de
vocês. Agradecemos a todos
que colaboraram com a banda
neste ano de 2019 e renovamos
o apoio para 2020!”

D

esde segunda-feira (16/12) o
Sesc abre inscrições para o
Programa Jovem Aprendiz em 23
unidades. Os interessados poderão se candidatar até 5 de janeiro
e serão oferecidas 83 vagas em
todas as regiões do estado. As vagas são destinadas a jovens de 14
a 24 anos que estejam cursando
ou já tenham formado no ensino
médio, sendo preferencialmente
alunos da rede pública de ensino.
Além de promover o desenvolvimento de habilidades que serão
determinantes no futuro, o Sesc
oferece salário/bolsa e diversos
benefícios como vale-transporte,
plano de saúde e cartão do cliente.
A carga horária é de 4h/dia. Para se
inscrever e solicitar informações, o
candidato deverá preencher a ficha
de inscrição e, preferencialmente,
enviar para o e-mail: programadeaprendizagem@sescmg.com.br
ou entregá-la, em envelope lacrado, em uma das unidades do Sesc,
incluindo a de Ouro Preto.
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Ouro Preto está em clima de
Natal com várias atrações neste
fim de ano para crianças, adultos,
moradores e turistas. No Paço da
Misericórdia, antiga Santa Casa de
Ouro Preto, está sendo promovido
o evento “Natal com arte no Paço
da Misericórdia”, mesclando artesanato, gastronomia e música. Na
Casa dos Contos, também ocorre
exposição de produtos artesanais da
região. A Casa da Ópera será palco
para o concerto beneficente da Orquestra Ouro Preto. E há ainda o
passeio noturno do Trem da Vale de
Ouro Preto a Mariana, com muita
música e a presença do bom velhinho e seus duendes.
O “Natal com arte no Paço da
Misericórdia”, que acontece até o
dia 22 de dezembro, foi pensado
conjuntamente pelo Coletivo Arte
no Paço, Prefeitura de Ouro Preto e
UFOP para atrair moradores, turistas, adultos e crianças. Isso porque
o evento conta com uma grande exposição dos artesãos, com produtos
variados, como jóias, tecidos bordados, além dos itens de decoração
com tema natalino, ideais para se
presentear nessa época. Além disso,
também estão sendo oferecidas oficinas com os artesãos expositores.
Rodolfo Verdessi Hoy é artesão, reside há cerca de 30 anos na
região e trabalha com artesanato
em cerâmica. Ele destaca que tantos os moradores de Ouro Preto,
quanto os visitantes, irão se encantar com a exposição de todos os
artesãos. “Convido a todos a virem
nessa exposição maravilhosa de
produtos artesanais, de alta qualidade, todos os ouro-pretanos e turistas
devem assistir a esse espetáculo”,
convidou.
A artista plástica e professora
da Fundação de Arte de Ouro Preto, Ana Fátima declara que as oficinas oferecidas são também uma
forma de valorizar os feitos artesanais.“Essa é uma mostra fantástica
de natal, todos os dias estaremos
aqui com as oficinas ministradas
pelos artesãos da casa, que são de
suma importância para a valorização do nosso trabalho e para a população da cidade”, disse.
O “Natal com arte no Paço da
Misericórdia” conta ainda com
serestas e apresentações de corais,
que levam o visitante a se encantar
e contagiar com o clima natalino.
Além disso, a Casa do Papai Noel
já é um sucesso entre as crianças,
que podem se deliciar com as quitandas da gastronomia local e passar um tempo com o bom velhinho.
Moana Franklin Justino é uma das
responsáveis pelas guloseimas oferecidas e convida para o “Chá com
o Noel”. “Estamos aqui oferecendo
um trabalho lindo, promovendo o
‘Chá com Noel’. Venha conhecer
nosso trabalho, temos pão de mel,

trufas, biscoitos decorados com
temas de natal, caixas decoradas,
venha tomar com chazinho com
biscoitos!”, disse.
Na Casa dos Contos, a exposição dos artesãos acontece até o dia
30 de dezembro, das 10h as 20h e
conta com trabalhos em tecido e
cerâmica, além de produtos feitos
pelos usuários do CAPS AD. Uma
parte da arrecadação vai para a
AVOSCOP (Associação de Voluntárias da Santa Casa de Ouro Preto)
sendo revertida para os pacientes
carentes da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto.
A Orquestra Ouro Preto está
promovendo concertos beneficentes na Casa da Ópera, no dia 19 de
dezembro, às 20h, e no dia 20 de
dezembro, em duas sessões, 17h
e 20h. Os ingressos custam vinte
reais a inteira e podem ser adquiridos na Casa da Ópera ou no GLTA
(Rua Paraná, 136, Centro de Ouro
Preto). A renda também será revertida em benefício da Santa Casa de
Misericórdia de Ouro Preto e do
Lar São Vicente de Paulo.
Para quem procura mais diversão com as crianças, o passeio
noturno no trem que vai de Ouro a
Mariana é outra opção que acontece até o dia 23 de dezembro. O trem
está com uma decoração especial
com luzes natalinas e conta com
a presença do Papai Noel e seus
duendes ajudantes, que interagem
com os pequenos e cantam várias
canções. O trem sai a partir das 18h
e os passageiros podem conversar
e tirar fotos com o bom velhinho
durante a viagem.
Felipe Guerra, secretário de Turismo, Indústria e Comércio, ressalta
que a união de várias entidades foi
fundamental para que essas ações
acontecessem. “Neste momento
de dificuldade, várias instituições
se uniram: os artesãos, UFOP, Prefeitura de Ouro Preto, voluntários
e outras entidades para que a gente tivesse atividades natalinas que
fossem atração para turistas e moradores. Isso nunca foi tradição em
Ouro Preto no Natal. A gente sabe
de outros destinos que já trabalham
isso muito bem há vários anos como
Gramado, por exemplo, mas como
estamos sem grandes investimentos
para essa época, nós contamos com
o apoio dessas organizações. O Paço
da Misericórdia está lindo tomado
pelo artesanato, atividades musicais e gastronomia. Assim também
como a Casa dos Contos com uma
exposição beneficente. Teremos
atrações no Teatro Municipal com
a Orquestra de Ouro Preto, que é
magnífica. Tudo isso para que os turistas que aqui estiverem e os ouro-pretanos também possam apreciar
o nosso patrimônio, nossa cultura
e sintam-se tomados pela magia do
Natal”, declarou o secretário.
Ane Souz

O

correu terça feira dia 17/12, a tradicional confraternização das categorias de Base do Santa Luzia no Restaurante Bandeirantes. Agradecimento especial ao Marco Aurélio e toda diretoria e torcida. O Santa Luzia E.C., além da conquista do torneio de bairros, fez bonito nas categorias
de Base Sub 13 e Sub 15, sendo campeão Municipal em ambas categorias
e isso tudo salientando o esforço e empenho de sua diretoria e torcedores,
que não mediram esforços para conseguir, ao longo do ano, manter esse projeto social. “Atendendo mais de 100 jovens, contando apenas com
auxílio do transporte cedido pela prefeitura, entretanto muito pouco para
atender um bem social que no futuro gerará frutos para sociedade”, informa a direção. O Clube agradece todos que de alguma forma contribuíram
para a conquista.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Final de ano
Ao chegarmos ao final deste ano, é voz comum o quanto ele
foi difícil. 2019 não foi um ano dos mais positivos. Foram muitas
perdas, tragédias, acontecimentos que mexeram com todos nós.
Um ano energeticamente pesado, cheio de situações complicadas
e muitas dificuldades.
Eu, particularmente, perdi amigos queridos, sofri perdas físicas
e emocionais, e, por várias vezes, engrossei o coro que pedia que
o ano acabasse logo. Hoje, há dez dias deste final tão esperado,
penso que não devemos reclamar, mas agradecer, afinal, estamos
aqui. Quantos não conseguiram chegar?
A dor pelas perdas permanece. O “peso” energético continua
no ar, mas cabe a nós, em lugar de darmos força ao negativo, tentarmos, mesmo que seja difícil, sermos positivos. Orarmos pelos
que partiram fisicamente, nos aproximarmos dos que aqui estão, e
mantermos todos vivos em nosso coração.
Esta semana perdi uma amiga e ao pensar em tantos que partiram este ano, acreditando que não passaria mais por isto nele,
enchi Deus e o Universo de “porquês”. Por que uma pessoa ativa,
feliz, realizada, está com a gente em uma semana e na semana
seguinte não está mais neste mundo, nem com a gente nem com
ninguém? Por que alguns sofrem durante anos em um leito de hospital e outros se vão em um piscar de olhos? E, principalmente, por
que este ano, especificamente, foram tantos que partiram?
Não sei se foi a resposta de Deus ou do Universo, mas pensando tudo isto, caiu a ficha que assim como eu perdi amigos, os meus
amigos também vão me perder, um dia. E por enquanto estamos
aqui, eu e eles. Os que foram cumpriram sua missão, e se nós
não fomos, é sinal de que nossa missão não está cumprida ainda.
O “peso” de 2019 foi devido ao fato de terem sido tantos, em tão
pouco tempo, mas não nos cabe entender o porquê disto. Por mais
que perguntemos, jamais iremos entender. Não depende de nós.
Entendi também que tudo tem a sua hora e todos temos o nosso tempo, independente de que ano seja. Cabe a nós, que ainda
estamos por aqui, tentarmos fazer o ano, o mês, a semana, um
tempo de paz. Não temos certeza de nada. Não sei quem ainda
pode ir nestes dez dias, não sei nem se eu irei. Tomara Deus que
não, adoro a vida e tenho muito que viver e fazer, mas esta é a
minha visão terrena, não conheço os planos espirituais. Quando
achamos que alguém “foi muito cedo” (e se são amigos, sempre
achamos) na verdade estamos falando da nossa visão e não da
dele ou da de Deus. Precisamos deixar o egoísmo um pouco de
lado e tentarmos, por mais difícil que seja, pensar no outro. Na missão cumprida. Na partida sem dor. Na vontade de Deus.
Eu concordo, sim, que 2019 foi um ano difícil. Eu desejo, sim,
que 2020 seja melhor. Que eu fique por aqui e meus amigos também, que eu não perca mais ninguém e que o mundo, em geral,
seja melhor. Mas eu não tenho como saber, ninguém tem, na verdade. Não temos como saber, mas podemos tentar fazer o melhor.
Podemos e devemos, em lugar de focar nossas energias no quanto 2019 foi pesado, elevarmos os nossos corações em pensamentos para que 2020 fique mais leve. E que assim seja.

-feira,20 de dezembro/2019
O LIBERAL Ed.1370 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net

5

Peça bicentenária “O Grande
Governador da Ilha dos Lagartos”
na Casa da Ópera de Ouro Preto
Na busca constante de valorizar nosso patrimônio imaterial
e aproximar o público da música
de concerto, a Academia Orquestra Ouro Preto apresenta, nos dias
19 e 20 de dezembro, realizam na
Casa da Ópera de Ouro Preto (R.
Brigadeiro Musqueira, 104), a peça “O Grande Governador da Ilha
dos Lagartos”.
Trata-se de uma das raras óperas escritas em língua portuguesa,
do compositor Antônio José da
Silva (1705 – 1739), e a montagem relembra agora, em 2019, os
280 anos de sua morte trágica. O
autor português inspirava-se no
espírito e na linguagem do povo
para construir suas obras, rompendo com modelos clássicos. Ele foi
perseguido e morreu pela Inquisição, executado em praça pública
em 19 de outubro de 1739.
O palco escolhido para receber
a peça foi o histórico prédio da Casa da Ópera de Ouro Preto, o mais
antigo teatro em funcionamento
das Américas: “Queremos que as
pessoas sintam a história de outro
jeito, ao assistir uma ópera no local
que foi feito especialmente para
esse tipo de espetáculo”, explica o
Maestro Rodrigo Toffolo, regente
da Orquestra desde sua fundação,
em 2000.
O espetáculo conta com elenco
com 32 integrantes, entre atores,
atrizes, figurantes e a orquestra,
com direção de Julliano Mendes
e participação dos solistas Carla
Rizzi, Alberto Pacheco, Fabrízio
Claussen e Carlos Eduardo Vieira.

Íris Zanetti

A Orquestra promove assim uma
visita à história, que permitirá ao
espectador conhecer uma parte da
cultura brasileira ligada à ópera, à
literatura e ao teatro.
Para o secretário de Turismo, Indústria o Comércio Felipe
Guerra, a apresentação da peça
“O Grande Governador da Ilha
dos Lagartos” representa “outro
trabalho magnífico da Orquestra
que leva o nome da nossa cidade
e nos enche de orgulho, que sob a
regência de Rodrigo Toffolo, projeta Ouro Preto aos olhos do Brasil
e do mundo”.
Sobre o a montagem, o secretário de Cultura e Patrimônio Zaqueu Astoni explica que o evento
encerra um ano de intensa programação na Casa da Ópera e abre as
comemorações do ano jubilar dos
250 anos da casa: “Com muito
orgulho recebemos este espetáculo da Academia Orquestra Ouro

Câmara de Ouro Preto aprova orçamento
de 2020 e vereadores entram em recesso
Com várias emendas, parlamentares aprovaram projeto de
Lei Orçamentária do Executivo no valor de R$312 milhões

Os parlamentares do Legislativo de Ouro Preto aprovaram na
última reunião do ano, que aconteceu nesta terça-feira (17) o projeto
de Lei Ordinária Anual (LOA)
201/2019, que estima a Receita e
a fixação da Despesa do município para o próximo ano. Com um
orçamento previsto de R$312 milhões, o projeto foi aprovado com
diversas emendas propostas pelos
vereadores.
A LOA foi aprovada em única
discussão e redação final. A Prefeitura de Ouro Preto chegou a
enviar um ofício à Casa com uma
análise prévia informando aos pares que vai mexer na reserva de
contingente para cobrir emenda
do orçamento, o que pode acarretar um grande pacífico do orçamento. “Se as emendas podem ser
vetadas pela prefeitura por critérios políticos ou jurídicos. Nesse
último caso, a justificativa pode
repercutir na questão de planejamento financeiro orçamentário
alterando assim os percentuais de
reserva de contingente”, explicou
o assessor jurídico da Câmara,
Gustavo Cardoso.

A votação das emendas e do
projeto gerou discussão entre os
vereadores, mas foi aprovado pela
maioria ao final. O edil Chiquinho
de Assis (PV) destacou a ausência
da população e também de representantes do Executivo na votação
do orçamento. “A gente lamenta,
pois nos R$50 milhões, que seriam emprestados pelo banco, tinham secretários, procuradoria...
Agora na votação do que é um
dinheiro do povo de Ouro Preto,
para repasses constitucionais, fundo de participação de município e
royalties do minério a Casa está
vazia. Precisamos trabalhar isso
na cabeça da população e dos servidores, que essa é uma das Leis
mais importantes, pois vai trazer o
combustível para as ações governamentais e aspirações da sociedade como um todo”, enfatizou
Assis.
Projeto da Lei
Orçamentária Anual
A LOA consiste no detalhamento do orçamento do Município para o próximo ano. Ela
contempla os programas, projetos
e atividades que serão desenvolvi-

dos pela Administração Pública,
juntamente com os recursos necessários para o seu cumprimento.
Recesso
O presidente da Casa, vereador Juliano Ferreira (MDB) informou que a Casa vai estar de recesso entre os dias 23 de dezembro
de 2019 e 05 de janeiro de 2020.
Nesse período, os serviços considerados essenciais, como a segu-

rança desarmada, terão expediente
normal. O Centro de Atendimento
ao Cidadão (CAC) também entrará em recesso e o agendamento de
identidade já não funciona na sexta (20). Assim, o serviço de agendamento do documento retorna
normalmente no dia 6 de janeiro
de 2020. Outros detalhes pelo telefone 3552 – 8527. Já a primeira
Reunião Ordinária dos vereadores

Preto na Casa da Opera, que foi
um sucesso de público e crítica e
todo realizado por artistas da nossa
cidade”.
Os figurinos da montagem, cedidos pela Fundação Clóvis Salgado, integram o acervo do Palácio
das Artes e já foram utilizadas em
mais de 80 espetáculos ao longo
dos últimos 45 anos.
Serviço
Academia Orquestra Ouro
Preto em O Grande Governador
da Ilha dos Lagartos. Data: 19 e 20
de dezembro, quinta e sexta-feira.
Horário: 19 de dezembro, quinta-feira: 20h; 20 de dezembro, sexta-feira: 17h e 20h. Atrações: Academia Orquestra Ouro Preto. Local:
Casa da Ópera de Ouro Preto (R.
Brigadeiro Musqueira, 68, Ouro
Preto/MG). Ingressos: R$ 20,00
(Inteira) e R$ 10,00 (meia). Informações: www.orquestraouropreto.
com.br
Anúncios
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em 2020 está agendada para 4 de
fevereiro.
Nesta sexta-feira (20), a Câmara vai funcionar no horário da
manhã, de 8h às 12h. Reforçando
que o funcionamento do CAC
também será realizado nesse horário para as pessoas que agendarem
o serviço na quinta-feira (19).
Por Michelle Borges

-feira,20 de dezembro/2019
O LIBERAL Ed.1370 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net
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Ouro Preto marca presença no
início das comemorações dos
300 anos de Minas Gerais

Evento que ocorreu no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
no dia 02/12 contou com a presença de instituições públicas, privadas
além de importantes personalidades mineiras
O próximo ano será marcante para Minas Gerais, pois
comemoram-se os 300 anos da criação da Capitania, que foi
separada da Capitania de São Paulo através da assinatura de
um alvará pelo rei português Dom João V, em 1720. Com essa
data histórica se aproximando, a expectativa é da realização de
eventos culturais enaltecendo o Estado.
Para dar início aos trabalhos, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) abriu suas portas para uma
solenidade que teve como objetivo dar início as comemorações. No evento, foi assinado o Protocolo de Intenções com
11 instituições públicas e privadas que já iniciaram os preparativos para a organização de seminários, palestras, mesas-redondas, exposições e visitas a sítios históricos, referentes ao
patrimônio natural construído. A cidade de Ouro Preto foi representada pela Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio
Histórico e pelo Núcleo de Pesquisa CNPQ Impérios e Lugares no Brasil, da Universidade Federal de Ouro Preto.
O secretário municipal de Cultura e Patrimônio de Ouro
Preto, Zaqueu Astoni Moreira, não deixou de exaltar a importância do evento para a cidade: “o evento mostra a importância
de Ouro Preto para a criação de Minas Gerais. Além disso,
mostra a união de diversas entidades para poder referendar os
300 anos da sedição de Vila Rica e de Minas Gerais. Com
estes eventos, Ouro Preto mais uma vez será colocada em evidência nacional em termos de cultura, arte e história do país”.
No encerramento do evento, o senador Antônio Anastasia
discursou relembrando o contexto mundial do povoamento da
região das minas em fins do século 17 e enalteceu a iniciativa
do HGMG na preparação da programação comemorativa. O
senador ainda informou que será realizada uma sessão solene
no Senado Federal para homenagear o tricentenário do estado
no primeiro semestre de 2020.

Prefeitura de Ouro Preto entrega mais
um chafariz restaurado à população
O trabalho de restauro e requalificação do Chafariz das Águas Férreas, situado no bairro
Taquaral, chega a sua reta final. Após a execução dos serviços de pintura, retirada de três
caçambas de lixo do entorno, cumprimento de todo projeto arquitetônico e paisagístico, o
Manancial será entregue à população na próxima segunda-feira, dia 23, às 11h.
Sua construção é datada do início do século XIX. Foi restaurado em 1935 e tombado
dentro do conjunto arquitetônico e urbanístico de Ouro Preto em 1938. É considerado um
Manancial parietal, muito simples, pois possui apenas uma bica sem carranca, ladeada de
dois adornos em cantaria. Segundo relato oral dos moradores, no passado, era comum as
mães levarem as crianças para beberem a água do chafariz, pois acreditavam que ela era capaz de curar caxumba e vermes. Agora, tal relato histórico será resgatado com o retorno da
água ao manancial.
Para o secretário Municipal de Cultural e Patrimônio,
Zaqueu Astoni Moreira, “esta é
mais uma importante ação que
mostra o empenho da Secretaria
na preservação do patrimônio
cultural e recuperação de um
espaço para o uso da população
e dos turistas”, declarou. A obra
foi integralmente custeada com
recurso do Fundo Municipal do
Patrimônio (Funpatri) e executada pela equipe técnica da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

PROVÍNCIA
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A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189
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Ao vivo na rede!

-feira,20 de dezembro/2019
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“Temos mais de 300 milhões de reais”
Na última reunião de 2019, da
Câmara de Ouro Preto, o projeto
de lei que destina o montante de
312 milhões de reais do orçamento que a cidade terá em 2020, foi
votado e aprovado. Na ocasião o
vereador Chiquinho de Assis (PV)
lamentou o pequeno número de
pessoas, de servidores e de secretariado da prefeitura municipal,
que tanto se fizeram presentes na
Casa Legislativa durante as últimas semanas, na tentativa de pressionar a votação de um projeto de
operação de crédito.
“Queria trazer aqui algumas
informações que foram discutidas
hoje, sobretudo, gostaria de lamentar profundamente a ausência
das pessoas na Câmara depois da
enorme mobilização que houve
por parte dos servidores da prefeitura, junto com as comunidades
rurais, na tentativa de pressionar
os vereadores a aprovarem um
empréstimo de 50 milhões, cuja

finalidade era asfalto.
Legitima a manifestação, mas
senti falta hoje, quando discutimos
e aprovamos a lei orçamentária
anual de 2020, dos vários servidores comissionados, dos cargos de
confiança do município, da educação, da saúde, da procuradoria
e dos outros diversos cargos que
estavam aqui presentes, querendo
que a Câmara aprovasse os 50 mi-

lhões. Já não são mais 50 milhões
de reais, são 312 milhões de receita para serem executados no ano
de 2020.
Esse dinheiro é o dinheiro do
povo de Ouro Preto, que chega
através de repasse do fundo de
participação dos municípios, de
ICMS, de ISS, de royalties do minério, de doações como da Vale e
etc. É o combustível para as mais
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diversas áreas da municipalidade.
Temos, por exemplo, a previsão
de gastos de 47 milhões com administração, 96 milhões com saúde, 74 milhões com educação, 23
milhões com urbanismo. De que
forma esses valores serão usados?
O orçamento aprovado hoje
recebeu muitas emendas, muitas
das quais houve tentativas de barrar, mas lutamos e as aprovamos.
Infelizmente não garantimos que
elas serão aceitas porque o prefeito ainda pode rejeitá-las. Mas
as emendas são a ferramenta que
o vereador tem para acolher e integrar as demandas da sociedade.
Quanto mais tivermos uma Câmara firme e independente, mais a
democracia ganha.
Hoje o Congresso Nacional

possui as emendas impositivas,
que são emendas que o governo
federal é obrigado a realizar. O
governo Bolsonaro tem que acatar
e realizar pedidos de todos partidos, de todos os deputados, independentemente de ser oposição
ou situação. Aqui em Ouro Preto
nós ainda ficamos muito reféns de
entendimentos políticos para que
se cumpra as emendas, é uma situação bastante ruim porque não
existe isonomia.
Precisamos tratar o orçamento público e a cidade como uma
pauta de todos e é isso que tentamos fazer o tempo todo. Seguimos
firmes e atentos às demandas que
nos chegam, sempre dispostos a
dialogar, entender e contribuir, afinal, ninguém faz nada sozinho!

PANORAMA
O coordenador da área de Comunicação da Prefeitura de Ouro
Preto, Gilson Martins, teve feliz
aniversário junto à família neste
19 de dezembro. Parabéns Gilson, são os votos da equipe
O LIBERAL.

O

Centro Cultural Iêda Ferreira está com matrículas abertas para o ano de
2020, oferecendo os cursos de música, canto, dança, teatro e desenho
realista, onde vários alunos são ajudados com o Projeto de Apadrinhamento
Cultural, que consiste em oferecer ao público com idade a partir de 4 anos,
aulas de circo com acrobacia de solo, acrobacia aérea, malabarismo e equilibrismo. Além disso, os alunos que praticam essas atividades, recebem aulas
de música. Temos apoio financeiro de pessoas físicas, entre elas o atual vice-prefeito de Ouro Preto, Aílton Miranda Silva (Tico) o atual vereador de Cachoeira do Campo Vantuir
Antônio da Silva, como
também de alguns empresários da região: Coal,
Odontologia de Excelência; Dolci Pani - Padaria
e Confeitaria; Casa Verde
Padaria e Lanchonete;
Grupo Alexandre Pedrosa;
Rita Brandão; Supermercado Ferreira; e FM Nas
Ondas da Moda.
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Defesa Civil avalia danos após forte chuva em Santa Rita de Ouro Preto
Uma forte chuva causou muito estrago no distrito de Santa
Rita na sexta-feira (13). De acordo com a Defesa Civil de Ouro
Preto, a tempestade acarretou
prejuízos públicos e privados e
uma equipe técnica do Executivo
trabalha no distrito para solucionar os problemas causados pela
tempestade.
A Defesa Civil informou que
chuva, que caiu por aproximadamente 40 minutos, teve um
volume acumulado registrado
de 86mm. Em fevereiro do ano
passado, uma forte chuva, que
também assolou o distrito, registrou um acumulado de 96mm.
Naquela data, segundo o órgão,
o rompimento de uma pequena
represa contribuiu para que os
danos fossem maiores, sem contar que o rio ainda não tinha sido
desassoreado.
Felipe de Alfredo de Paula,
conhecido como Filipinho, relata que seu comércio, próximo
ao rio, sempre é atingido quando ocorrem enchentes. “Quando
chega esse período ficamos mais
apreensivos, pois não sabemos
o que fazer mais, se saímos, se
permanecemos... É preciso que
a prefeitura tome alguma providência antes que ocorra algo
mais grave. Da última vez foi o
rio, dessa uma manilha entupida.
Se tivesse manutenção e limpeza,
isso não ocorreria”, conta o morador e comerciante do distrito.
Ações realizadas no ano passado amenizaram a situação deste
ano, mas é preciso que a população também faça sua parte. “Mui-

tas pessoas jogam lixo nos fundos
das casas e com isso o rio fica assoreado, cheio de entulho e com a
chuva desce mais sujeira”, explica
Joaquim Rodrigues Júnior, coordenador administrativo de Santa
Rita. Ainda segundo ele, já tem

um projeto sendo estudado para a
construção de uma nova ponte.
Em caso de dúvidas entre em
contato com a Defesa Civil pelo
número 199, serviço gratuito de
emergência, ou pelo telefone (31)
3559-3121.

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
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Carreta do Papai Noel passa
por distritos de Mariana
No último final de semana os
moradores dos distritos de Águas
Claras e Santa Rita Durão receberam a carreta do Papai Noel. Com
muita animação das crianças, a festa contou com pipoca, algodão doce
e balões, além de shows de Yasmin
Melo e Érika Curtiss. As crianças

puderam tirar fotos com o Papai
Noel e se divertirem nas praças. A
carreta também passou pela praça
dos Ferroviários, em Mariana.
Já em Cláudio Manuel, os moradores puderam prestigiar as músicas da Fanfarra Juventina Drummond de Ouro Preto. Tocando

estilos musicais variados, a banda
animou o local para o Papai Noel
, que deu presentes e tirou fotos
com as crianças. Além disso, todos
puderam festejar com o show do
mágico Silas, que realizou brincadeiras com as crianças e adultos
presentes no local.

Prefeitura encerra a II Campanha
de Vacinação contra Brucelose
A Secretaria de Desenvolvimento Rural informa que a II Campanha de Vacinação contra Brucelose em bezerros está encerrada.
Foram 320 propriedades atendidas,
somando um total de 1377 animais
de 3 a 8 meses de idade vacinados.
A Brucelose é uma doença causada por bactérias e pode ser transmitida para os homens por meio de
contato com animais infectados ou
com produtos derivados do mesmo,
como o leite. Por isso, a vacinação
é tão importante para o controle da
doença.
Vacinar contra a Brucelose
é uma questão de saúde pública,
dessa forma, Leonardo Faria Santos, veterinário responsável pela
vacinação, explicou que as doses
são doadas pela prefeitura para o
produtor que possui bezerras de 3 a
8 meses. Além disso, também é fornecida a execução do serviço. “A
nossa mão de obra, deslocamento e
aplicação da vacina, é por conta da
prefeitura, é um serviço gratuito para o produtor rural”, disse Leonar-

Marcelo Cardoso

do. Dessa maneira, o produtor não
tem nenhum tipo de gasto com a
vacinação e ainda fica protegido da
doença. Leonardo ainda ressaltou
que somente um veterinário pode
realizar a aplicação da vacina. Ele
explicou que as doses são produzidas com o vírus atenuado, ou seja,
com agentes infecciosos vivos, sendo alto o risco de contaminação.

Ao longo do ano acontecem
duas campanhas de vacinação contra Brucelose, uma no início, entre
janeiro e março, e outra no fim, entre setembro e outubro. O produtor
rural que tiver animais fêmeas de 3
a 8 meses deve procurar a secretaria para agendar a vacinação do seu
rebanho.Para mais informações,
a Secretaria de Desenvolvimento
Rural está localizada no Centro de
Convenções, Praça JK, s/ nº. Tel:
3558-4173.

MARIANA: R. Praia do Canela,359- BARRO PRETO 3557-3356 / 3558-1659

PANORAMA
“Roque, No dia 13/12
você celebrou mais
um, de muitos outros
anos de vida, não
poderiamos deixar de
registrar o quanto você é importante nas
nossas vidas. Sempre foi uma pessoa
de valores, bom filho,
como irmão mais
Velho é nosso porto
seguro. Atencioso
e dedicado Pai e
também exerce com
dedicação e maestria
seu papel de marido,
tio, cunhado, genro,
sogro, primo, amigo
e colega. Ser humano
ímpar, de um coração imenso, de grandiosa humildade e de humanidade cativante. Nos faltam palavras exatas pra exprimir tudo que
você é e representa para os que o admiram e principalmente para
os que têm o privilégio da convivência com você. Por isso não só
prestamos essa homenagem, através desse renomado jornal, como
também elevamos ao Pai celestial, uma prece de gratidão por sua
vida, e um pedido para que você continue sendo esse ser humano
amigo, especial e maravilhoso. Como todo ser humano, passível de
erros, mas com qualidades maiores que os superam. Parabéns pra
você! Um novo ano de vida na medida de suas aspirações!
Nosso melhor abraço! Viva!!!”.

P

ara um Natal ainda mais especial, 400 guirlandas natalinas estão
sendo entregues às famílias atingidas que vivem em moradias
temporárias em Mariana. As peças foram produzidas por grupos de
artesãos impactados de Minas Gerais. A ação é uma parceria do programa de Economia e Inovação da Fundação Renova com a Associação de Cultura Gerais (ACG). Os enfeites foram entregues como
agradecimento pela participação da pesquisa sobre as melhorias nas
residências temporárias. Além disso, a produção dos artesanatos pelos
grupos proporcionam novas perspectivas de desenvolvimento, ocupação e geração de renda para as comunidades. Para Maria Geralda
Martins, integrante do grupo Artesãos de Cláudio Manoel, a produção
das guirlandas foi uma experiência maravilhosa e motivadora. “Nos
reunimos com muita animação, dedicação, carinho e respeito. Gostamos da vivência. Já temos novos planos para o grupo, vamos trabalhar
com uma colcha no próximo ano,” diz.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

As eleições municipais
na palma da mão do eleitor

No ano que vem haverá eleições municipais e são fortes as
evidências que o principal meio de informação que será utilizado
pelo eleitor, Brasil afora, será o fornecido pelo conjunto das redes
sociais. A cada mês, mais brasileiros se conectam e se comunicam pelas redes sociais, não importa a natureza do assunto conversado ou debatido.
A primeira evidência do protagonismo das redes sociais foram
as eleições presidenciais e estaduais de 2018, quando candidaturas que tinham muito tempo disponível no horário eleitoral gratuito
em televisão e rádio tiveram um fraco desempenho eleitoral (Geraldo Alckmin na disputa presidencial, as candidaturas de Fernando Pimentel, para governador, e Dilma Roussef, para senadora,
na eleição estadual, são exemplos do fiasco eleitoral). Por outro
lado, com pouquíssimo tempo disponível na propaganda eleitoral gratuita, o candidato Jair Bolsonaro chegou em primeiro lugar
no primeiro turno, o mesmo acontecendo em Minas Gerais com
o candidato Romeu Zema, também com muito pouco tempo de
propaganda gratuita. Em ambos os casos as redes sociais foram
decisivas para o sucesso eleitoral.
A segunda evidência é fornecida pela pesquisa TIC Domicílios, feita anualmente pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), e que informa
que 70% dos brasileiros usaram regularmente a internet, em 2018.
A grande maioria da população na zona urbana está conectada,
enquanto na zona rural metade já está. Outro dado importante é
que metade da população com menor poder de compra (as classes sócio econômicas “D” e “E”) já estão com acesso à internet, e
o principal meio de acesso delas é o celular. A cada mês que passa, aumenta o contingente de brasileiros ligados mais continuamente à internet e aos seus serviços, dos quais as redes sociais
são um destaque, além dos serviços on line, como aplicativos para
carros e de entrega a domicílio.
A terceira evidência é uma pesquisa recém publicada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado, que foi feita entre 17 e 31 de outubro deste ano, com 2.400 respondentes (em todas as unidades da
federação) e com acesso à internet. Essa pesquisa teve como objetivo investigar o uso da internet e das redes sociais. Assim, 98%
dos respondentes acessam a internet através do celular e 79%
utilizam “sempre” o WhatsApp como meio de informação. Com
esse resultado, o WhatsApp é o principal meio de informação de
acordo com a pesquisa. Em segundo veio a televisão, com 50%
deles sempre a usando, empatada com o Youtube, com 49%. Facebook teve 44%. Jornais impressos tiveram 8%.
Para 83% dos respondentes, o conteúdo das redes sociais influencia “muito” a opinião das pessoas. E 45% reconheceram que
na hora de decidir o voto levaram em consideração as informações divulgadas nas redes sociais. E aqui o Facebook e o WhatsApp são os mais influentes.
A pesquisa do DataSenado comprova a impressão que muitos brasileiros têm no dia a dia, a de que estamos cada vez mais
ligados às redes sociais, seja para solicitar serviços, seja para
compartilhar informações e opiniões. O crescimento do número
de brasileiros interligados nas redes sociais é uma realidade inclusive política e está forçando os atores políticos a reverem suas
estratégias de comunicação política. Os que fizeram no ano passado estão satisfeitos com os resultados obtidos, enquanto os que
persistiram em tradicionais e superados métodos de comunicação
política estão insatisfeitos com os resultados e crescentemente
preocupados com a mudança no comportamento dos brasileiros
no modo como estão se informando e compartilhando conhecimentos e valores.
Cabe ainda destacar que poucos municípios brasileiros têm
um noticiário local de informação política, principalmente na televisão. Se nos poucos que têm é cada vez maior o contingente de
moradores que buscam as redes sociais para se informarem sobre o município, o que dizer da grande maioria dos municípios que
não têm essa programação? Logo, não é difícil visualizar o grande
impacto que as redes sociais terão na comunicação e na mobilização política nas eleições municipais de 2020. Os atores políticos
que estiverem atentos a ponto de incluírem na sua estratégia eleitoral o uso das redes sociais estarão em grande vantagem sobre
aqueles que insistirem nas tradicionais formas de comunicação e
mobilização política. Afinal, além deles terem um maior número de
eleitores conectados, a sua campanha eleitoral será comparativamente mais barata, gerando um maior poder de competição na
reta final da eleição.
As eleições estão na palma da mão do eleitor.
Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP

O

último fim de semana foi marcado por três concertos que
levaram nostalgia, alegria e muita
música para a Praça da Sé. Abrindo as apresentações, na sexta-feira
(12), a Orquestra El Shaday e o Coral Exodus encantaram a todos com
um repertório recheado de clássicos
natalinos.
No sábado (13), a tradicional Orquestra Ouro Preto levou centenas
de pessoas à Praça, com um show
em homenagem ao artista Milton
Nascimento e seu saudoso parceiro
Fernando Brant. Durante uma hora,
o grupo apresentou canções consa-
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Protesto de Escola de Ensino
Médio do Cabanas é pautado
na Câmara de Mariana
Comunidade escolar reclama de problemas na pré-matrícula online oferecida pelo
Governo Estadual. Novo prazo foi divulgado pela Secretaria Estadual de Educação

Professores, alunos, pais, políticos e moradores da região do
Cabanas realizaram um protesto
pelas ruas do bairro, na manhã desta segunda-feira (16) em defesa da
Escola Estadual de Ensino Médio
João Ramos Filho. A manifestação
foi motivada diante das dificuldades de se efetuar a pré-matrícula
online para o 1º ano do Ensino Médio, no site da Secretaria Estadual
de Educação (SEE). O sistema estava indisponível até a tarde de sábado (14) e o prazo para realização
da pré-matrícula encerrava-se na
segunda-feira (16).
O presidente da Associação de
Moradores do bairro Cabanas, Marcus Vinícius, explicou a situação e os
temores da população. “Na escola já
funcionou o curso de Magistério e
foi extinto. Agora, no processo de
pré-matrícula, não constava no sistema da Secretaria Estadual de Educação a possibilidade de matrículas de
alunos no 1º ano do Ensino Médio.
No nosso entendimento, havia então
a possibilidade de cortar nos anos
seguintes também o 2º e o 3º anos.
A sociedade então se mobilizou, entrou em contato com o estado, participou de reuniões e informou sobre
o problema. O estado não deu uma
resposta em tempo hábil e o processo de pré-matrícula finda hoje [segunda-feira, 16]. Segundo a normativa, o processo deve ser feito online.
Então, se não está no sistema, não é
válido. Não há outra possibilidade”,
disse Marcus Vinícius.
Marcus Vinícius também justificou a presença da comunidade
acadêmica na reunião ordinária da
Câmara de Mariana. “O que nós
solicitamos, a princípio, era uma
oferta e acesso ao sistema de pré-matrícula, para permitir que os alunos e pais interessados pudessem
fazê-lo. Após a nossa reunião de
sábado (14) eles disponibilizaram
no sistema a pré-matrícula. Isso foi
uma vitória para o movimento, mas
não foi o suficiente, porque o prazo
inicial, de acordo com o cronograma no site eram de 18 dias. Ou seja,
na escola disponibilizaram no sábado e o prazo finda na segunda-feira.

PSOL Mariana

Então a população tem apenas dois
dias para fazer a pré-matrícula. Há,
também, aquele caso dos alunos
que, com receio de não ter a sua vaga assegurada em uma escola, fizeram a pré-matrícula em outra, para
garantir. Hoje estamos na Câmara
solicitando que haja prorrogação
para que todos os alunos interessados em estudar na Escola Estadual
de Ensino Médio do Cabanas tenha
a oportunidade de fazer a pré-matrícula em tempo hábil”, argumentou
Marcus Vinícius.
No início da reunião ordinária
da Câmara Municipal de Mariana
dessa segunda, o vereador Cristiano Vilas Boas, registrou a presença
de membros da comunidade escolar do bairro e repassou a situação
aos colegas. “Muitos alunos estão
reclamando que não deu prazo para
fazer a matrícula e o prazo termina
hoje. Então eles estão reivindicando a prorrogação do prazo para que
todos os interessados possam fazer
a pré-matrícula. Estive na formatura do Ensino Fundamental da Escola Estadual Dom Oscar e eram mais
de 100 alunos, do bairro Cabanas e
outros bairros da região, que estão
com desejo de cursar o Ensino Médio na Escola Estadual de Ensino
Médio João Ramos Filho. O receio
da comunidade escolar é que o desejo do Governo Zema seja futuramente fechar a escola, como está
nas medidas de redução de custo
defendidas pelo governo do estado.

A gente espera que essas matrículas
sejam prorrogadas porque depois
podem alegar que não teve demanda”, revelou Cristiano.
O vereador também pediu um
espaço de fala para os moradores
do Cabanas presentes na reunião
e a mesa diretora informou que
será dado espaço na Palavra Livre
da próxima reunião, marcada para
quinta-feira (19).
Alguns vereadores informaram
ter pedido apoio a parlamentares da
ALMG, para que intercedessem no
diálogo com o Governo Romeu Zema, em prol das reivindicações dos
estudantes. É o caso dos vereadores
Juliano Vasconcelos, que informou
ter solicitado ajuda ao Deputado
Estadual Albertinho (membro da
base do governo estadual na ALMG) e Fernando Sampaio que disse, em plenário, ter pedido ajuda ao
gabinete do Deputado Thiago Cota.
Em nota divulgada no site, a
SEE anunciou a prorrogação do
prazo para a pré-matrícula. Agora,
os alunos têm até o dia 06 de janeiro
de 2020 para registrarem-se no sistema do Governo Estadual. Quem
deseja permanecer na mesma escola que estudou em 2019 tem até
o dia 20 de dezembro (sexta-feira)
para garantir a sua vaga. O sistema
para matrículas e pré-matrículas está disponível no site www.matricula.educacao.mg.gov.br
Por Marcelo Sena

Orquestras levam os encantos
do Natal à Praça da Sé
gradas do cantor que, apesar de ser
carioca, considera-se mineiro de
coração. Ovacionada pelo público,
a Orquestra prometeu retornar aos
palcos marianenses no próximo ano,
desta vez com o show Valencianas,
ao lado de Alceu Valença.
Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Efraim Rocha, o Natal de Luz tem uma programação
versátil. “Estamos descentralizando
o Natal, levando atrações aos mais
diversos cantos da cidade e distritos. Neste final de semana, estamos levando atrações para Claudio
Manoel, Águas Claras, Santa Rita
Durão, sem contar que bandas que
se apresentaram no palco da Praça

da Sé, estiveram também em outros
bairros”, afirmou.
Concluindo a programação,
a Big Band da FUNCEC de João

Monlevade contou com a participação do Coral Tom Maior para transformar a noite de domingo (15) em
um grande baile.
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Direita Minas e PSOL/Mariana apresentam
as expectativas para as eleições 2020

Direita Minas aposta na fundação do partido Aliança pelo Brasil. PSOL defende mandato coletivo na Câmara Municipal
Marcelo Sena

Nesta semana, o jornal
conversou com representantes do Movimento Direita Minas e do Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL) de
Mariana, sobre as expectativas para
as eleições municipais de 2020. Os
porta-vozes comentaram as estratégias para o próximo pleito eleitoral
e defenderam a necessidade de renovação, tanto na Câmara Municipal
quanto na Prefeitura.
Direita Minas aposta na Aliança
pelo Brasil, defende mineração sem
monopólio e afirma que Mariana tem
sido governada pela esquerda nas últimas décadas
Rayane Lara, bacharel em Direito e coordenadora da Direita Minas
em Mariana, classificou a DM como
o “maior movimento conservador do
estado de Minas Gerais, presente em
mais de 70 cidades”. A coordenadora
revelou a aposta na fundação do partido Aliança pelo Brasil a tempo de
disputar as eleições 2020. “Estamos
com uma expectativa muito grande
de que o partido [Aliança pelo Brasil]
saia antes das eleições, porém depende da Justiça Eleitoral”.
Independentemente do método
de coleta — por meio de assinaturas
físicas ou virtuais — Rayane acredita
que o partido conseguirá as assinaturas necessárias sem muitas dificuldades. “A questão das assinaturas não
vai ser empecilho. Sejam elas físicas
ou virtuais, eu acho que em 24 horas
a gente consegue as 500 mil assinaturas que a gente precisa”, apontou Rayane, que também avaliou o primeiro
ano do Governo Jair Bolsonaro como
“excelente”.
Encabeçada pelo presidente Jair
Bolsonaro, a Aliança pelo Brasil
tenta, junto ao TSE, a liberação de
assinaturas digitais para a criação do
partido e até a utilização de urnas eletrônicas no processo. Murilo Dolabella, coordenador da Direita Minas
em Ouro Preto, explicou o que muda
em relação às urnas eletrônicas, alvo
de críticas da rede bolsonarista durante as eleições de 2018.
“Quando o presidente defendia
o voto impresso, é porque não tem
como conferir se a pessoa que bateu
o nome na urna foi realmente a pessoa que votou. Mas, através da biometria, que é o sistema que vai ser
utilizado para a coleta de assinaturas
do partido, é possível conferir. Já no
voto eletrônico, a pessoa assina na
hora de votar, mas bate um número.
Você não sabe se o número que ela
bateu é o número que vai cair. Agora,
com a biometria dá a possibilidade de
o TRE fazer essa conferência. A diferença é essa”, argumentou Murilo.
A coordenadora da Direita Minas apresentou a mobilização que
tem sido feito pelo movimento em
Mariana. “O nosso grupo está conversando e temos alguns nomes para
o legislativo. Até então o nosso pré-

-candidato a prefeito é o Dr. Rodrigo
Miranda. Ele defende as nossas pautas da direita e tem um trabalho muito
bacana porque ele é médico do SUS.
Então ele tem essa sensibilidade de
lidar com essas pessoas e também
ele é médico do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mariana. Está
sempre presente com as pessoas da
zona rural e é uma área que eu sensibilizo muito, porque a vida toda eu
residi na zona rural, sou do distrito de
Vargem. Depois que a gente teve essa
relativização da propriedade privada,
as dificuldades no campo são muito
grandes. Então a gente tem uma pessoa que lida todos os dias com a população mais necessitada de Mariana
no âmbito urbano, lida também com
as pessoas da zona rural, além de ser
uma pessoa muito inteligente e competente que pode fazer uma administração e trazer outras fontes de renda
para Mariana. Pra gente não ficar só
preso, por exemplo, à questão da mineradora e termos outras alternativas
de emprego. Uma coisa que a gente
fala é que o melhor trabalho social é
o emprego”, explicou Rayane.
Sobre a relação entre a Prefeitura de Mariana e a Fundação Renova,
Rayane defende que as obras dos
reassentamentos já deveriam ter sido
entregues e que o dilema está entre a
responsabilidade da Samarco e o desemprego na cidade. “Essa questão
do rompimento da barragem eu falo
que é uma situação muito complicada porque tem a responsabilidade
da empresa [Samarco] versus o desemprego. Os cidadãos de Mariana
estavam muito reféns da empresa. Eu
defendo a mineração, mas uma mineração sem monopólio, e também defendo outras alternativas de emprego,
porque depois do rompimento da Samarco, as pessoas ficaram sem saber
o que fazer. As pessoas têm famílias.
Já era para a obra ter ficado pronta há
muito tempo. Eu não sei quais são os
argumentos deles mas acho que não
tem nem argumento. São pessoas que
precisam daquele local para viver,
sem contar que mataram toda uma
cultura. Muitas pessoas que saíram
do Bento vieram para cá. As pessoas
moravam na zona rural, tinham toda
uma cultura, uma igreja, fotos… Então você tira as pessoas do lugar onde
moravam e colocam em outro local,
sem conhecer ninguém. A gente teve
até o caso dos meninos que sofreram
bullying na escola e tiveram que
implantar uma escola separada para
eles”.
Por fim, os coordenadores da Direita Minas defenderam a renovação
na política de Mariana e revelaram a
intenção de se fazer um evento na cidade, no início de 2020. “Eu encerro
com aquela frase que foi muito falada nas músicas durante a campanha:
‘Guerreiro que vai à luta e tem medo
de morrer é um covarde’. Essa políti-

ca de Mariana precisa de renovação.
A gente pretende fazer um evento
aqui, no início do ano com os nossos
deputados, o deputado estadual Bruno Engler e o deputado federal Cabo
Júnio Amaral”, disse Rayane.
Já Murilo Dolabella afirmou que
“nas últimas décadas, a política de
Mariana está sendo comandada pelas mesmas pessoas e todas elas de
esquerda. E esse é um modelo que
não deu certo, porque os impostos
aumentaram, o número de empresas
diminuiu, as oportunidades diminuíram e está na hora da mudança”, argumentou o coordenador da Direita
Minas Ouro Preto.
PSOL Mariana comenta pré-candidatura ao Executivo, defende
mandato coletivo na Câmara e avalia
atual gestão da Prefeitura como “péssima”
Fábio Faversani, professor do
curso de História da UFOP, confirmou sua pré-candidatura à Prefeitura
de Mariana. “Sou professor do ICHS
desde 1991. Tenho uma longa vida
aqui na cidade, sou cidadão honorário de Mariana, com muito orgulho, e
sou militante do Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL) na cidade. Por decisão do grupo, estou como pré-candidato ao Executivo. É uma decisão
que está em construção, ainda provisória, porque a gente está construindo uma série de diálogos com forças
não-organizadas do partido, o que é
uma característica do PSOL, essa
aliança com forças que não querem
se organizar partidariamente e entendem que outras formas de organização são melhores para tocar a luta”.
O pré-candidato explicou como
a ideia foi construída no partido. “A
construção das candidaturas pelo
PSOL tem uma característica muito
diferente de outros partidos, que em
geral muitos partidos têm dono, que
fazem os acordos, o loteamento e
determinam quem será o candidato
de acordo com esse loteamento. O
PSOL defende uma postura diferente, uma organização pela base,
autônoma e democrática dos vários
setores que compõem o partido e portanto essas decisões vão sendo construídas ao longo do processo, dentro
da unidade da luta.
Fábio Faversani também informou quais serão as bases da campanha. “O primeiro ponto é a articulação com a luta comunitária. A
comunidade tem uma série de lutas
e demandas que surgem a partir da
base. A gente não acha que tem uma
receita secreta. Hoje está muito na
moda dizer que a política morreu e
que hoje se precisa de gestão. Óbvio
que a Administração Pública tem que
ter gestão, como falar que o sol vai
nascer amanhã. Isso deveria ser uma
obrigação. É até assustador colocar
como um diferencial essa gestão
correta do dinheiro público. A gente
acredita que a gestão é construída a
partir da base e que não tem fórmula
mágica. Quem defende isso está querendo se ocultar dos problemas reais
e muito diversos que tem a cidade.
Quem fala essas coisas parece que
nunca passou em Mariana, que tem
o universo dos distritos, subdistritos e
mesmo dos bairros, com características muito diferentes.
Então a nossa proposta é construir junto com essa base social e
tentar construir uma política que seja
diversa como Mariana é, sem fórmulas mágicas, sem soluções fáceis.
Então isso significa, agora recente, a
Prefeitura enterrando R$5 milhões na
reforma do Jardim, o que é um absur-

do para uma prefeitura que diz que
está quebrada. A desculpa é que tem
que investir no patrimônio. Ok! Se é
isso, qual seria a visão mais correta:
em vez de centralizar no Jardim esse
investimento, descentralizar nos diversos jardins que temos em Mariana
e que, talvez o prefeito não conheça.
Só subir um pouquinho, você está no
Rosário, que tem uma bela praça, que
poderia servir de centro de integração
comunitária, atividade cultural etc.
Subir para o Cabanas, para o Santo
Antônio, para o São Gonçalo… Então a gente pensa que essa diversidade do investimento tem que ir para
além do centro. Essa centralização
gera uma série de problemas: problema de tráfico, de circulação viária,
de segurança, porque você tem uma
grande concentração de pessoas no
centro e o sentimento de pertença
não é tão forte como acontece nos
bairros. Então é uma política errada
e completamente fora do que a gente
pensa. Então não é uma fórmula da
gestão que vai resolver os problemas
de Mariana, mas a construção de
deliberação de políticas que estejam
vinculadas às comunidades”, argumentou o professor Fábio.
O pré-candidato também comentou as expectativas para o Legislativo
Municipal. “A gente tem uma chapa
grande que está sendo construída de
candidatas e candidatos para o legislativo, de gente de diferentes perfis,
vinculados à Educação, uma tradição do PSOL, ao tema da igualdade
racial, outra tradição nossa, os temas
de qualidade de vida da população
e vida comunitária, tema da mulher,
igualdade de gênero, como a Laura
Muller, que foi candidata a deputada
estadual com uma boa votação aqui
e que tem esse trabalho em torno
da humanização do parto, contra a
violência obstétrica, as questões do
feminismo, questões sindicais. Então
a chapa tem uma diversidade grande
em torno dessas bandeiras e dessas
pautas, que já são características do
PSOL e que estão afluindo naturalmente para dentro do partido, que
possam congregar e construir uma
chapa forte, com chances de concorrer e eleger um representante na
Câmara”.
O pré-candidato do PSOL apontou que o maior desafio do partido é
lutar contra o sistema eleitoral vigente. “O principal desafio está no sistema eleitoral que a gente já conhece,
baseado nessa lógica do favor na política pública e isso tem um peso eleitoral muito grande nos municípios. O
que é legítimo, porque a população
quando não vê uma possibilidade de
resolver os problemas com políticas
públicas, vai pro ‘salve-se quem puder’. Outro problema é o abuso de
poder político e poder econômico
que ocorre e tem gerado inúmeros
questionamentos na Justiça, inclusi-

ve. É uma dificuldade muito grande
fazer campanha sem recursos vultosos, enquanto temos um financiamento público desigual. Tem ainda
o abuso da máquina. Nós temos uma
quantidade de cargos comissionados
na Prefeitura de Mariana que é algo
espantoso, assustador e que tem uma
relevância muito grande nesse período eleitoral, pois as pessoas tem o interesse em manter os seus empregos,
o que é natural, e vão para a campanha muito duramente. Então se tem
um exército fazendo campanha por
interesse pessoal, o que caracteriza
abuso de poder político e uso da máquina pública, que aparece em toda
eleição” disse o pré-candidato.
Por fim, o professor Fábio Faversani fez duras críticas ao governo
Duarte Jr. “A gestão é péssima. É
quase um consenso na cidade, a falta
de qualidade dessa gestão. Em primeiro lugar, não deriva de um problema de arrecadação, como é dito toda
vez. Mariana tem uma arrecadação
bastante alta, mesmo com a queda de
arrecadação alegada. Vários municípios de Minas ficariam muito contentes com a arrecadação de Mariana.
Ela é muito superior à média dos
municípios mineiros. A de Mariana é
uma das maiores de Minas. Então o
fato de ficar se lamuriando o tempo
todo e falando em crise, em problema de arrecadação, já mostra uma
incapacidade dessa gestão. O gestor
público, de uma forma ou de outra,
tem que apontar saídas, caminhos
que estimulem um certo sentimento positivo na população, sobretudo
nos agentes econômicos. Se o gestor
público fala que a cidade está em colapso, que não tem recurso para nada,
quem vai investir aqui? Qual vai ser o
empreendedor que vai atuar de forma
mais firme na cidade? Quem vai vir
pra cá? Ninguém!.
Uma cidade como Mariana deveria apontar para alternativas e não
aponta. Não tem um projeto de alternativa econômica para a mineração.
Essa ideia de cidade mineradora,
em primeiro lugar a gente sabe que
a mineração dá uma safra só e está
acabando. Então já está tarde para a
distribuição de alternativas econômicas e a Prefeitura de Mariana nunca
fez. Fica com essa lenda de distrito
industrial, apostando em uma vida
industrial que ninguém vê sombra.
As atividades de distribuição econômica sólida que a gente aqui, que
são áreas da Educação e do Turismo
são tratadas de forma completamente
amadora e descompromissada e as
possibilidades que a gente teria de
construção de qualidade de vida, a
partir desse orçamento generoso que
Mariana, mesmo com os cortes, não
são feitas”, questionou o professor
Fábio Faversani, pré-candidato a Prefeito de Mariana pelo PSOL.
Por Marcelo Sena
Marcelo Sena
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Extrato de Contrato em Locação de
Caminhão Pipa para o SAAE. Referência: Pregão Presencial nº079/2019,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Celinho Transporte LTDA - ME. Objeto:
contratação de empresa especializada em
locação de caminhão pipa com motorista,
para transporte e abastecimento de água
potável, para prestação de serviço no distrito e município de Itabirito-MG. Perfazendo um Valor Total: R$13.545,00 (Treze
mil quinhentos e quarenta e cinco Reais).
Forma de pagamento: 10 (dez) dias uteis
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate 31/12/2019
Dotação Orçamentária: 17 512 1705 4011
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
06/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
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
nº145/2019, na modalidade de Pregão
Eletrônico nº001/2019 - Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de um CNC Router para atender as
demandas de desenvolvimento de placas
de circuito impresso e fabricação de caixas
para os equipamentos desenvolvidos pelo
centro de desenvolvimento tecnológico
(C.D.T.) do SAAE - Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I, do
Edital do Pregão Eletrônico, Empresas
Vencedora e Habilitada: Ariadine Vaz Germano Ribeiro 06746257657 perfazendo
este pregão um valor total de R$12.899,99
(doze mil, novecentos e noventa e nove
reais e noventa e nove centavos), Itabirito/
MG, 10/12/2019 – Rogério Eduardo de
Oliveira, 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
nº146/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº086/2019. S.R.P. 024/2019.
Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada na locação de grupo gerador de
energia elétrica a diesel. Incluindo transporte, instalação, operação, manutenção,
seguro do equipamento e desinstalação,
sob demanda, para atender às necessidades
do SAAE de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Empresa
Vencedora e Habilitada: Lima Soluções
Energéticas LTDA – EPP, perfazendo este pregão um valor total de R$123.396,00
(Cento e vinte e três mil trezentos e noventa e seis reais), Itabirito / MG, 16/12/2019
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Empresa para
Locação de Gerador. Referência: Pregão
Presencial nº086/2019, Processo Licitatório nº146/2019 S.R.P. nº024/2019
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratadas:
Lima Soluções Energéticas LTDA – EPP
Objeto: registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada na locação de grupo gerador de energia elétrica a diesel. Incluindo transporte,
instalação, operação, manutenção, seguro
do equipamento e desinstalação, sob demanda, para atender às necessidades do
SAAE de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Valor total:
R$1.541,50 (Um mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) Vigência: Fica contratada até 31/12/2019 Dotação Orçamentária: oper/imp. e mant. abastecimento água esgotamento sanit. Região
Rural. 17 511 1712 4031 33.90.39.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura: 16/12/2019. Rogério Eduardo
de Oliveira, 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
nº147/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº087/2019. Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada em
calibração e emissão de relatório de conformidade dos equipamentos de medição
dos laboratórios de análise físicos – química da ETE – Estação de Tratamento
de Esgoto do SAAE de Itabirito-MG,
tendo como diretrizes os padrões RBC ou
NIST e as legislações padrões de lançamento de efluente, resolução CONAMA
nº357/2005 e suas alterações/complementares, e COPAM 001/2018, conforme especificação do Anexo I, Empresas

Vencedoras e Habilitadas: Visomes Comercial Metrológica LTDA EPP e Carlos
Frederico Torres Rodrigues, perfazendo
este pregão um valor total de R$3.910,00
(Três mil novecentos e dez reais), Itabirito
/ MG, 16/12/2019 – Rogério Eduardo de
Oliveira, 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
nº148/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº088/2019. Objeto: Aquisição
de Tv’s, materiais e equipamentos de informática a serem utilizados na execução das
demandas do SAAE - Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I, do
edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas:
arena informatica LTDA, José Maria Alves
de Aguiar, Pampulha Serviços de Informática EIRELLI – EPP, Target Tecnologia e
Informática EIRELI – ME e Bytecenter
Comércio e Prestação de Serviços em
Informática e Telecomunicações LTDA,
perfazendo este pregão um valor total de
R$17.607,00 (Dezessete mil seiscentos e
sete Reais), Itabirito / MG, 17/12/2019 –
Rogério Eduardo de Oliveira, 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
149/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº089/2019. Objeto: Aquisição de
caminhão tipo toco 4x2, capacidade ¾,
equipado com báscula, a ser utilizado nas
operações de limpeza urbana e manutenções do SAAE de Itabirito-MG, conforme
especificações do Anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Deva Veiculos LTDA, perfazendo este pregão um
valor total de R$391.400,00 (Trezentos e
noventa e um mil e quatrocentos reais), Itabirito /MG, 17/12/2019 – Rogério Eduardo
de Oliveira, 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
nº145/2019, na modalidade de Pregão
Eletrônico nº001/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de um CNC Router para
atender as demandas de desenvolvimento
de placas de circuito impresso e fabricação
de caixas para os equipamentos desenvolvidos pelo centro de desenvolvimento
tecnológico (C.D.T.) do SAAE - Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do
anexo I, do edital. Empresa Vencedora e
Habilitada: Ariadine Vaz Germano Ribeiro
06746257657, perfazendo este pregão um
valor total de R$12.900,00 (Doze mil e novecentos reais), Itabirito / MG, 13/12/2019
– Rogério Eduardo de Oliveira, 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
nº150/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº090/2019. Objeto: aquisição
de estação elevatória compacta de esgoto
a ser instalada no bairro Padre Eustáquio,
no município de Itabirito/MG, conforme
especificações do Anexo I, do edital. A
comissão de licitação julgou por processo
Frustrado. Itabirito / MG, 18/12/2019 –
Rogério Eduardo de Oliveira, 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 nº151/2019,
na modalidade de Pregão Presencial
nº091/2019 Objeto: Aquisição de equipamento de proteção coletiva - EPC para
os servidores do SAAE de Itabirito/MG,
conforme especificações do anexo I deste
edital, do edital, do pregão presencial. A Comissão de Licitação julgou por Deserta, sem
concorrentes interessados em participar Itabirito/MG, 13/12/2019 – Rogério Eduardo
de Oliveira, 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
nº152/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº092/2019. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de reforma do sistema elétrico
da Estação de Tratamento de Água – ETA
do SAAE, situada no Bairro Santa Rita, em
Itabirito-MG, para aumento da capacidade
de alimentação elétrica, com fornecimento
dos materiais elétricos necessários, conforme especificações do Anexo I, do edital.
Empresa Vencedora e Habilitada: Elétrica
Vila Rica LTDA, perfazendo este pregão
um valor total de R$19.750,00 (Dezenove
mil setecentos e cinquenta reais), Itabirito
/ MG, 19/12/2019 – Rogério Eduardo de
Oliveira, 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
nº153/2019, na modalidade de Pregão

Presencial nº093/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em fabricação
e montagem de telhado a ser instalado na sala de armazenamento de produtos químicos
da ETA – Estação de Tratamento de Água
do SAAE de Itabirito/MG, conforme especificações do Anexo I, do edital. Empresa
Vencedora e Habilitada: Ariadne Vaz Germano Ribeiro 06746257657, perfazendo
este pregão um valor total de R$13.500,00
(Treze mil e quinhentos reais), Itabirito /
MG, 19/12/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação para
Aquisição de Ave Natalina. Referência: Processo Licitatório nº157/2019,
Dispensa de Licitação nº 045/2019, nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
MGE. Atacadista de Alimentos LTDA.
Objeto: Aquisição de Kits natalinos de
Ave temperada destinada aos servidores
públicos do SAAE de Itabirito. Valor Total: R$9.129,00 (Nove mil cento e vinte e
nove reais). Quantidade de 179 unidades.
Forma de pagamento: 10 dias uteis. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato. Data da Dispensa:
13/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação para
Aquisição de Carnes Natalinas. Referência: Processo Licitatório nº158/2019,
Dispensa de Licitação nº046/2019, nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: GN.
Alimentos LTDA. Objeto: Aquisição de
Kits natalinos de Pernil temperada destinada aos servidores públicos do SAAE de
Itabirito. Valor Total: R$13.523,45 (Treze
mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos). Quantidade de 179
unidades. Forma de pagamento: 10 dias
uteis. Permanecem inalteradas as demais
cláusulas e condições do contrato. Data da
Dispensa: 13/12/2019. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
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São Gonçalo do Bação recebe
a Caravana do Esporte
Uma manhã inteira marcada por muito esporte
e cidadania para os moradores da região

Muita diversão e atividades esportivas para os moradores do distrito de São Gonçalo do Bação, entregues pela Caravana do Esporte da Prefeitura de Itabirito no último dia 14. “A Caravana
tem levado o esporte para regiões afastadas e que não tinham o incentivo do poder público. É
ótimo poder descentralizar a oferta e atender os que mais precisam, proporcionando esporte para
todos”, enfatiza Raphael Rondow, secretário de Esportes e Lazer.
O morador de São Gonçalo do Bação, Luiz Cotta, destaca que o evento proporciona muito
mais do que promete: “Muito bacana aproveitar o espaço público em prol do esporte. Ver famílias reunidas fazendo atividades físicas é muito gratificante.
Iniciativas como essa trazem
esperança de melhoria para todos, não só na saúde, mas na
forma de ver o mundo”.
O evento aconteceu na
quadra de esportes do distrito.
O público teve a oportunidade
de participar das atividades de
capoeira, ginástica, vôlei e futsal.
O projeto - Este ano, a
Caravana do Esporte já atendeu os distritos de Acuruí,
São Gonçalo do Bação, bairro
Marzagão e comunidade Água
Limpa. “Foi um sonho realizado. Atingimos o objetivo de
criar o contato com o esporte,
desenvolver habilidades e afinidades esportivas”, enfatiza
Raphael Rondow, secretário
de Esportes e Lazer.

Festa para celebrar atividades do Cras em 2019
Apresentações de teatro, música e dança fizeram parte da programação do evento

Muita diversão e cultura foram ofertadas para os atendidos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
e suas famílias, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Maria Loura e Padre Adelmo, na última semana. A
Prefeitura de Itabirito preparou uma festa que encerra as atividades realizadas em 2019. “A confraternização tem o papel de
reconhecer o trabalho da equipe do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, que ajuda na promoção da cidadania. O próximo ano será de grandes realizações, inovações
e de muito trabalho nas duas unidades do Cras”, enfatiza Juliana Costa, secretária de Assistência Social.
Durante as comemorações no Cras Maria Loura, familiares e atendidos conferiram trabalhos manuais realizados pelos
usuários que participam das oficinas, apresentações de dança,
teatro, flauta e também puderam conferir o Coral Canto e Encanto. A equipe também produziu um vídeo com as ações de
2019. “Preparamos com muito carinho a festa que finaliza o
ano que foi muito proveitoso. Além disso, é dada a oportunidade para que os usuários apresentem o resultado das oficinas
desenvolvidas durante o ano”, destaca Flávia Saraiva, coordenadora do Cras Maria Loura e Cras Padre Adelmo.
A festa no Cras do Padre Adelmo contou com a apresentação de grupos de dança, teatro circense e do Coral Versos
Diversos. “Nossa confraternização está linda, aqui no Cras
eu faço atividades de bordado e participo do coral, fico emocionada em poder participar todos os anos e também estou
feliz de conhecer o trabalho dos meus colegas”, conta Silvana

Francisca de Lima, moradora do bairro São Geraldo e usuária
do Cras Padre Adelmo.
Sobre o Cras
Ao todo, as duas unidades do Cras atendem a dezenove
bairros de Itabirito. Além das oficinas oferecidas nos locais,
os usuários contam com o auxílio financeiro para pagamentos
de contas como água, luz e aluguel. “É importante ressaltar
que existe todo um trabalho de pesquisa das necessidades de
cada atendido do Cras, antes que eles possam receber os auxílios. Estamos preparados para detectar o que cada um precisa.
Assim nosso trabalho alcança melhores resultados”, ressalta
Juliana Costa.

Guarda Municipal de Itabirito utilizará nova
tecnologia na aplicação de multas de trânsito
No último dia 17 de dezembro, a Guarda Civil Municipal começou a trabalhar com um novo equipamento que trará mais segurança
aos motoristas e agilidade nas fiscalizações do trânsito de Itabirito.
Os agentes receberam 15 equipamentos para a emissão eletrônica da
multa. “Trata-se de um celular e impressora portátil com o sistema
próprio de fiscalização, tornando a atividade da Guarda mais eficiente”, destaca Carlos Henrique França, secretário de Segurança e Trânsito. “O sistema é inovador e reduz os erros no preenchimento das
infrações, além de dar mais agilidade ao processo. O que considero
mais importante é o fato de ter as fotos e vídeos da infração anexada
à multa. Assim, os motoristas poderão ter certeza que cometeram as
infrações”, complementa o secretário.
Além dessas vantagens, o novo sistema proporciona a segurança
dos dados por meio de criptografia, disponibilidade de informações
gráficas, agilidade na emissão de relatórios gerenciais e redução do
tempo de trâmite de inclusão da infração junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A administração do sistema é feita via
internet pelo órgão de trânsito.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

A imitação de Cristo
É FÁCIL vê-lo como criança na gruta de Belém,
difícil é aceitá-Lo como o Messias prometido;
É FÁCIL vê-lo como ressuscitador de Lázaro,
difícil é aceitá-Lo como Deus;
É FÁCIL vê-lo pregando as bem-aventuranças,
difícil é imitá-Lo na sua pregação;
É FÁCIL vê-lo sendo traído por Judas,
difícil é aceitar o beijo da traição;
É FÁCIL vê-lo entrar triunfante em Jerusalém,
difícil é não impedir sua caminhada;
É FÁCIL vê-lo curando os leprosos,
difícil é ter a fé dos enjeitados;
É FÁCIL vê-lo na figura do Bom Pastor,
difícil é ser pai como Ele;
É FÁCIL vê-lo proclamar “bem aventurados os pobres”,
difícil é dar-lhes seus direitos constitucionais;
É FÁCIL vê-lo multiplicando pães e peixes para a multidão,
difícil é reconhecer os direitos do povo;
É FÁCIL vê-lo aplaudido como Rei,
difícil é segui-Lo como pobre;
É FÁCIL vê-lo carregando uma cruz,
difícil é transportar outra semelhante;
É FÁCIL vê-lo estampado na toalha da Verônica,
difícil é senti-Lo na pessoa do irmão;
É FÁCIL vê-lo curando coxos, cegos e paralíticos,
difícil é ajudar ao próximo;
É FÁCIL vê-lo opondo-se ao Sinédrio e aos poderes da época;
difícil é imitá-Lo com destemor;
É FÁCIL vê-lo é repartir o pão na última ceia,
difícil é distribuir o pão aos necessitados;
É FÁCIL vê-lo ensinando por parábolas,
difícil é viver seus ensinamentos;
É FÁCIL vê-lo suar sangue no Getsêmani,
difícil é sacrificar-se pelo irmão;
É FÁCIL vê-lo entre os seus discípulos,
difícil é imolar-se pela sua doutrina;
É FÁCIL vê-lo morto na cruz pela humanidade,
difícil é sacrificar-se pelo próximo.
Ele, Cristo, é o caminho, a verdade e a vida.
É difícil caminhar na estrada da Justiça, em direção à verdade e
com respeito à vida – mas, esta é a Sua vontade!
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Grupo de Apoio ao Tabagista
ajuda fumantes a deixar o vício

Encontros são semanais e acontecem na Unidade Básica de Saúde Central

Criado pelo Governo Federal, o
Grupo de Apoio ao Tabagista tem
alcançado resultados significativos
em Itabirito. A Prefeitura se dedica a viabilizar o projeto que tem
como objetivo reduzir o consumo
do tabaco. Segundo Lauane Braga,
enfermeira da Unidade Básica de
Saúde Central, cerca de 70% das
pessoas que participam do grupo
conseguem parar de fumar.
"Estou muito feliz e agradeço a
essa equipe maravilhosa do grupo
que, junto com o meu esforço, me
deu a oportunidade de mudar de
vida. Fiquei surpreso comigo mesmo, pois na primeira semana consegui parar de fumar seguindo com disciplina o uso da medicação e dos adesivos",
relata Marques Miliano de Lima, morador do bairro São Geraldo, que permaneceu
no vício por 13 anos.
As reuniões acontecem semanalmente, às quintas-feiras, na Unidade Básica
de Saúde Central. A Prefeitura disponibiliza uma equipe composta por enfermeira, médica generalista, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, agentes comunitários de saúde, farmacêutica, educadora física, fisioterapeuta e dentista. Esses
profissionais falam sobre, por exemplo, os riscos do cigarro para a saúde e benefícios obtidos ao deixar o vício.“As pessoas permanecem no grupo o quanto acharem
necessário. Alguns participantes que já conseguiram parar de fumar participam dos
encontros e relatam suas experiências, encorajando os novos integrantes. A ideia é
direcionar e auxiliar o paciente em sua decisão de parar com o cigarro, além de incentivá-lo na continuidade do tratamento”, destaca Lauane Braga.
Como participar do grupo - Os interessados em participar dos encontros devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência. No local,
preencherão uma ficha e participarão de uma entrevista, cujo objetivo é conhecer um
pouco mais sobre a demanda de cada paciente. Durante o ano, são formadas quatro
turmas, com a participação de 180 pacientes no total.

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

Primeira Meia Maratona Irenice Maria Rodrigues é sucesso
Evento homenageia esportista itabiritense premiada internacionalmente

A primeira edição da Meia
Maratona Irecine Maria Rodrigues
aconteceu no último domingo, 15
de dezembro. O evento, que fecha
as atividades esportivas da Prefeitura no ano de 2019, levou para as
ruas da cidade mais de 500 competidores entre moradores da região
e turistas das cidades de Betim,
Contagem, Belo Horizonte, Congonhas, Ouro Branco e Viçosa.
“Foi um ano primoroso para o
esporte de Itabirito. Conseguimos,
em pouco tempo, levar ainda mais
esporte e cidadania para a população. A Meia Maratona é um exemplo. Em 2020 queremos muito
mais para o esporte de nossa cidade
colocando todo mundo em movimento”, destacou Raphael Rondow, secretário de Esportes e Lazer.
O evento contou com três percursos diferentes e os atletas se dividiram nas provas de 5km, 10km
e 21km, além da caminhada. Todos
os competidores receberam medalhas de participação, os três primeiros colocados da corrida também

foram premiados pelo primeiro,
segundo e terceiro lugar na prova.
“Deram oportunidades a todos de
mostrar suas habilidades e não se
esqueceram da caminhada. Foi tudo muito bem organizado. Que venham mais eventos como esse. Vi
famílias correndo juntas, crianças
participando, foi uma energia maravilhosa”, disse Leila Costa, moradora do bairro Santa Teresa.

Conheça Irenice
Maria Rodrigues
A corredora itabiritense era
considerada uma das melhores

atletas da década de 1960. Irenice
Maria Rodrigues era negra, pobre e
lutava por melhores condições para
os atletas. Foi recordista brasileira

dos 400 metros rasos e sul-americana dos 800 metros – prova que era
vista como imprópria para mulheres, devido ao seu desgaste físico.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Tempo de natal: Clima de confraternização e
solidariedade. No ar o encantamento das crianças com a beleza das luzes, decorações e principalmente a união da família. Menino Jesus
que promove todos estes momentos mágicos espera um presente
de todos nós: A evolução espiritual: amor, benevolência, paciência,
gratidão, perdão e solidariedade devem obrigatoriamente fazer parte
do nosso dia a dia. Importante reservar um tempo para orações, ler
o evangelho, e este com certeza, será o melhor presente ao aniversariante Menino Jesus. Paz e Bem!
Eleições: De acordo com o regimento interno da casa, o poder legislativo se reuniu no último dia 16 e elegeu para presidente da Câmara
Renê Américo da Silva, vice Antônio Bosco e secretario Geraldo
Mendanha. Eles comandam o parlamento municipal em 2020, dando sequência aos trabalhos de Arnaldo Pereira dos Santos.
Portal: Completando 22 anos, o Portal Itabirito, que tem coordenação de Solane Clementoni. Solane é profissional de grande conceito
na cidade, na área de ortodontia e implantodontia, e sempre contribui
com o nosso município, através do site, com divulgações de assuntos
culturais e valorização de nossos projetos sociais.
Liderança: Ganha espaço na região a Rádio Estrada Real 103.1, administrada por um dos seus proprietários, Lauro Bastos Bittencourt,
que procura sempre interagir com os ouvintes, levando informação e
entretenimento. Parabéns Lauro!
Precisamos: Dar destino ao lixo eletrônico: baterias, pilhas, lâmpadas, sucata de aparelhos eletrônicos eles são responsáveis pela
contaminação de terrenos, córregos e rios. Importante também dar
ampla divulgação da forma como o cidadão comum pode promover
o descarte de forma pratica e consciente. A natureza pede socorro.
Por onde anda? Aloísio Braga, filho do saudoso Jerônimo Braga.
Sempre ligado à agricultura, transmite importantes ensinamentos aos
produtores rurais. Casado com Rosângela, Aloísio e gente de destaque na região dos Inconfidentes.
De bem com a vida: José Barreto, homenageado várias vezes pela
diretoria rubro-negra no Rio de Janeiro, como ilustre torcedor da
equipe do Flamengo, vive dias de empolgação com as conquistas de
seu time do coração. Além de ser um dos mais antigos torcedores, o
nosso conterrâneo carrega consigo a paixão de ser rubro-negro guardando registro e relíquias da trajetória deste clube destaque nacional.
José Barreto é comerciante e proprietário de uma das lojas mais antiga de Itabirito, a Camisaria Barreto, e quer de papai Noel o título
mundial para o Ninho do Urubu e todos os corações apaixonados.
Para refletir: Cuidado com o medo, ele adora roubar sonhos.
Vitória: Por 209 a 89
votos foi eleita presidente da Associação
Comunitária do bairro
Agostinho Rodrigues
Poliana Martins. A
associação é uma das
mais tradicionais da
cidade e conta agora
com o dinamismo
e dedicação desta
liderança jovem e
competente. Ela é
formada em terapia
ocupacional e mãe de
Lorenzo e Nicole, casada com o Felipe da Defesa Civil. A chapa vitoriosa ficou assim constituída: Presidente: Poliana Carolina Antunes Martins,
vice Marcos José de Paula, secretárias Marilene da Conceição
Ferreira da Silva e Joanina da Conceição Sacramento de Paula, tesoureiros Izaltino Emedineiro Quirino e Teomar Welson
Coelho R. Silva. A eles votos de feliz gestão.

Al. Wolmer de Abreu Matos,160 - Centro ITABIRITO
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Programação do Natal Iluminado
encantou público no final de semana
Atrações de Jazz, coral e balé levaram diversas pessoas para a
Praça da Estação e o distrito de São Gonçalo do Monte

Quem esteve na Praça da Estação e no distrito de São Gonçalo
do Monte no último fim de semana
conferiu de perto apresentações de
bandas, balé, coral e jazz, propostas do Natal Iluminado em Itabirito.
“Tudo está tão lindo, estou adorando
participar. Dá prazer em sair de casa
e vir assistir tantos eventos legais”,
conta Vânia Campideli, moradora
do bairro São José.
A noite de sábado começou com
o Coral Novo Tom. O público conferiu uma apresentação de canções
natalinas e de Música Popular Brasileira com clássicos de Luiz Gonzaga. Além disso, o grupo inovou com
a participação do Rapper Cristiano
Silva. “É muito gratificante para o
Coral Novo Tom ser uma das atrações no Natal Iluminado, sobretudo
sendo uma entidade que recebe o
apoio da Prefeitura. Retribuir com o
que sabemos fazer de melhor, para
nós, é um prazer”, comenta Filipe
Nolasco, maestro do Coral.
Logo em seguida, o público
conferiu as pratas da casa, as corporações musicais União Itabiritense
e Santa Cecília. “É muito importante essa tradição das bandas na
cidade e temos que mantê-la viva.
A Prefeitura nos dá todo o suporte
e é fundamental dar esse retorno para a população, com apresentações
que ficam marcadas na memória
das pessoas”, destaca Ryan Douglas
Xavier, maestro da Corporação Musical União Itabiritense.
“Tenho paixão por bandas de
música e amei a apresentação. Acredito que é muito importante manter
essa cultura. E a Prefeitura de Itabirito está de parabéns pela realização
do Natal Iluminado”, disse Sandra
Silva, moradora de Amarantina.
O domingo começou com o Coral de Serestas Descendo a Ladeira, que levou uma interpretação de
Seresta Natalina ao distrito de São
Gonçalo do Monte.
À noite a programação encerrou
com o Balé Peter Pan, da Escola de
Dança Formas, que deixou a Praça
da Estação repleta de espectadores.
“Ficamos felizes com o convite da
Prefeitura para apresentar na Praça,
pois é uma forma de popularizar a
arte e proporcionar essa vivência para quem não pode ir a um espetáculo
particular”, ressalta Irene Melillo,
professora da Escola de Dança.

Praça da Estação ficou repleta de expectadores para
acompanhar as apresentações

Balé Peter Pan reuniu 100 bailarinos na Praça da Estação
Apresentação do Coral
Novo Tom
abrilhantou
a noite de
atrações na
Praça da Estação

PANORAMA
A Maria Eduarda
acaba de ser aprovada com excelente
posicionamento no
IFMG Ouro Preto, para orgulho da família
e em especial da tia
Maryneusa. Parabéns
Maria
Eduarda!

A gestora escolar e amiga do bairro São José, Maryneusa, dá seus parabéns ao Fabinho Fonseca pela homenagem recebida como parceiro do esporte, oferecida pela
Prefeitura de Itabirito. “Que Deus te ilumine sempre”
são os votos da Associação de Amigos do São José. O
homenageado, por sua vez, agradece o apoio da família e
dos amigos do Ferroviário.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Serviço porco no
telhado da Igreja
Faça o que mando, mas não faça o que faço! Esse parece ser
o lema do governo e seus inúmeros tentáculos por este país afora, querendo isso dizer que o governo regula, proíbe, azucrina e
tororô e tororó, mas ele próprio se safa, não cumpre o estabelecido, não dá o exemplo a ser seguido. Há cinco anos, depois de
muito lero-lero, marchas e contramarchas, desde o anúncio quase
perdido no tempo, passando pelo planejamento, culminando com a
demorada execução, concluíram-se as obras de restauro da igreja-matriz de Nossa Senhora de Nazaré (Cachoeira do Campo/Ouro
Preto). Pensava-se que a intervenção feita no telhado, em paralelo
com o restauro artístico, teria sido feita com os devidos cuidados e
técnica requerida, pois se sabe que a pior inimiga da conservação
de qualquer interior é a água da chuva a vasar pelo telhado e por
infiltração nas paredes. Essa observação é válida para qualquer tipo
de construção, mas com muito mais rigor deve ser seguida no caso
de obras arte, como é todo conjunto interior daquele templo. O sacrossanto, poderoso e imperativo, Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPHAN cria caso, exige e condena àqueles que
violam suas regras, mas não cumpre o que lhe cabe quanto à preservação dos monumentos por ele próprio tombados. Segundo denúncias ouvidas, o telhado da igreja-matriz vasa água como peneira, só não estando pior porque não mais chove como antigamente.
Capas e guarda-chuvas poderão entrar em uso pelos fiéis, durante
ofícios religiosos, se a situação aflitiva e calamitosa persistir. Essa
prevenção contra a chuva deveria ser feita pelo IPHAN, dotando a
cobertura de mais segurança e eficácia, providência que tomaria o
fabriqueiro, antes do tombamento da igreja por aquele órgão oficial,
há cerca de 70 anos. Atualmente, se o telhado simples não impede
as goteiras, já existe a manta como solução. Por que não aplicá-la?
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Câmara de Itabirito elege
Mesa Diretora para o ano 2020

Michelle Borges

Na última reunião do ano dos
vereadores de Itabirito, que aconteceu nesta segunda-feira (16) foi
eleita a nova Mesa Diretora da Casa. Por sete votos a seis, a chapa 1,
composta pelos vereadores Renê
Butekos (PSDB) como presidente, Toninho da Associação (MDB)
como Vice; e Geraldo Mendanha
(PSD) como secretário foi a escolhida para o próximo exercício legislativo, em 2020 . No encontro
também foi aprovado o orçamento
municipal para o próximo ano, no
valor aproximado de R$400 milhões.
A votação aconteceu ao final da
reunião que teve duração de quase
uma hora. Em entrevista ao Jornal
O LIBERAL, o vereador Renê
disse que não vai representar situação ou oposição, mas sim a população da cidade. “Aqui hoje ganhou a
chapa da população. Estamos aqui
com um propósito que é ajudar a
prefeitura a governar para o bem
da cidade. Venceu o bem, venceu
a verdade. Nós sofremos pressões
muito grandes durante a semana e
nós vamos fazer um trabalho bem

feito como manda o figurino. Estamos sucedendo dois ótimos presidentes que é o Rodrigo e o Arnaldo,
e vamos na mesma linha de trabalho, preocupados com a população,
independente do lado político”, garantiu o vereador.
Este é o primeiro mandato de
Renê, que foi vice-presidente no
seu segundo ano como parlamentar e atualmente é secretário. “Vou
continuar cobrando do atual governo, pois não esquivei de cobrar do
antigo governo, no qual era líder na
bancada, agora não vai ser diferente. Vamos fiscalizar sim, pois essa
é a nossa função”, reforçou o edil.
A chapa 2 foi composta pelos
vereadores Dr. Edson (PRB) como
presidente; Ricardo Oliveira (PPS)
como vice; e Rose da Saúde (PSDC) como secretária.
Diferente das câmaras de Ouro Preto e Mariana, onde a eleição
acontece de dois em dois anos, em
Itabirito o pleito é realizado anualmente. A posse da nova direção
acontece no início de janeiro e a
previsão de retomada das reuniões
é para fevereiro de 2020.

Orçamento municipal
aprovado
Na reunião foi aprovado o
Projeto de Lei Orçamentária que
estima a receita e fixa a despesa
do município para o exercício de
2019 no valor aproximado de R$
400 milhões. Segundo a direção da
Câmara, pela primeira vez, 1,2%
desse valor será direcionado pelos
vereadores. Dos R$3,6 milhões para indicação dos vereadores, 50%
têm que ser destinados à saúde.
Dr. Edson falou sobre a novidade.
“Nós fizemos história aqui nessa
casa. Todas as outras legislaturas
que passaram por aqui, nenhum
vereador tinha poder para executar
nada, eram exclusivamente dependentes do Executivo para realizar
qualquer coisa. Junto com vocês
nós construímos aqui nesta casa um
orçamento impositivo e os recursos
serão destinados para que possamos fazer as indicações. Então
hoje, quando formos cobrados pela
população, vamos ter mecanismos
para que isso possa ser realidade”,
destacou o vereador.
Por Michelle Borges

Indenizações pagas a atingidos pela barragem de
Fundão desde o rompimento ultrapassam R$ 2 bi
A Fundação Renova divulgou
que o valor pago pela instituição aos atingidos pela barragem
de Fundão, em Mariana, desde o
rompimento, chegou a R$ 2,04 bilhões em novembro de 2019. De
acordo com a empresa, cerca de
320 mil pessoas foram indenizadas e os critérios foram discutidos
com as comunidades impactadas,
representantes do poder público e
entidades técnicas.
“A indenização é calculada de

forma individual ou por grupo de
atingidos e leva em consideração
as particularidades de cada um.
Os pagamentos são realizados por
meio dos Programas de Indenização Mediada (PIM) e do Auxílio
Financeiro Emergencial (AFE)”,
explica a Renova em nota.
O PIM foi implantado como alternativa de resolução extrajudicial
de conflito e assegura aos atingidos
a justa reparação pelos danos sofridos e sem a burocracia e os custos

de uma ação judicial, apesar do
ambiente de alta informalidade que
dificulta a comprovação de danos
no território atingido.
“Ao alcançar o volume de R$
2 bilhões em pagamentos a atingidos, a Fundação Renova demonstra que segue trabalhando firme
no seu compromisso de indenizar
os atingidos por danos comprovados”, afirma Luiz Zumpano,
gerente de Programas Socioeconômicos da Fundação Renova.

