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“Aprendemos a voar
como os pássaros e a
nadar como os peixes,
mas nãoaprendemos a
conviver como irmãos.”
Martin Luther King
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Lançado o Programa Família Acolhedora
A Prefeitura de Ouro Preto, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, Habitação e Cidadania, lança oficialmente o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. O Serviço tem o objetivo de selecionar, capacitar e acompanhar
famílias ouro-pretanas para receberem crianças e adolescentes que foram afastados
do convívio familiar, por decisão judicial.
Esse acolhimento é temporário, tendo o prazo legal de no máximo 18 meses, até
que a criança ou o adolescente possam retornar à sua família de origem ou extensa,
ou, em último caso, sejam encaminhados para a adoção.
Qualquer casal ou pessoa solteira pode solicitar a sua participação no Serviço,
desde que atenda os critérios definidos pela Lei. A equipe técnica também realiza
entrevistas, análise documental, visitas domiciliares e acompanhamentos, a fim de
garantir os direitos das crianças e adolescentes acolhidos e promover um serviço de
qualidade.
O lançamento do serviço será na terça-feira, dia 1º de outubro, às 10h, no Auditório
da Prefeitura de Ouro Preto, localizado na Rua Praça Américo Lopes, bairro Pilar, nº 91.
Toda a população está convidada.

Secretária de Planejamento de Itabirito
presta esclarecimentos na Câmara

Débora Aguiar defendeu sua qualificação para o cargo e comentou sobre o Orçamento previsto para 2020

Secretária Débora Aguiar é sabatinada pelo
Vereador Ricardo Oliveira

Antes de completar 15 dias
úteis à frente da Secretaria Municipal de Planejamento de Itabirito,
a secretária Débora Aguiar compareceu à Câmara na última segunda
(23) atendendo a um requerimento
protocolado pelo vereador Ricardo
Oliveira (Cidadania). O objetivo da
convocação era prestar alguns esclarecimentos sobre as ações desenvolvidas na pasta.
No início da sabatina, o vereador perguntou à secretária sobre sua
formação acadêmica e experiências
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profissionais que a qualificariam
para o cargo. Débora respondeu
que era bacharela e licenciada em
geografia, além de possuir mais de
20 anos de experiência na Administração Pública, ocupando cargos
de gestão em autarquias estaduais,
como a Companhia de Armazéns e
Silos de Minas Gerais (CASEMG).
Questionada sobre o trabalho
realizado pela Secretaria, Débora informou que uma das preocupações
mais urgentes da pasta é referente ao
orçamento municipal previsto para
Ane Souz

2020. “O orçamento de 2020 vai
ser apresentado na próxima sexta,
em audiência pública. A Secretaria
entregará o manual de elaboração
orçamentária para o prefeito e todas
as secretarias. Para que, junto dos
seus técnicos, tenham conhecimento
do que significa a elaboração desse
documento. Trazendo dessa forma,
será um orçamento condizente com
o que a cidade de Itabirito necessita”, argumentou Débora.
Por meio de sua assessoria, o
vereador Ricardo Oliveira justificou a convocação, ao pontuar que o
mandato terá menor duração do que
o habitual. A equipe do vereador
informou que, diante do número
de cargos gerenciais existentes na
prefeitura e do tempo reduzido de
mandato, a convocação é necessária para que a população conheça o
trabalho dos secretários e diretores.
O vereador afirmou que pretende
convocar outros secretários e a opção por Débora Aguiar para iniciar
as sabatinas ocorreu devido à Secretaria de Planejamento estruturar
todas as outras.
Por Marcelo Sena

Secretário de Meio-Ambiente de Mariana é
afastado em nova fase da Operação Curupira
Operação apura suspeita de “fraude em concessão de
licenças ambientais para extração de minério de ferro”

Mountain Bike Internacional
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O secretário municipal de meio
ambiente de Mariana, Rodrigo Carneiro, foi afastado do cargo na última
sexta-feira (20), durante desdobramentos da Operação Curupira, da
Polícia Civil, que investiga suspeitas
de fraude na concessão de licenças
ambientais para extração de minério
de ferro em municípios mineiros.
Em nota, a Procuradoria Geral

da Prefeitura de Mariana informou a
instauração, por determinação do prefeito Duarte Júnior, de um Processo
de Sindicância Administrativa para
“apuração dos fatos divulgados pela
imprensa”. A pedido da Comissão de
Sindicância, o secretário foi afastado
por 60 dias ou até o término das investigações, como prevê a Lei Complementar Municipal nº 005/2001 do

Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Mariana.
Ainda de acordo com a nota, o
afastamento do secretário municipal de
Meio Ambiente visa “manter a lisura e
transparência dos trabalhos da Administração Pública”, além de “demonstrar a total independência da Comissão
e a isenção absoluta do Secretário sobre
os trabalhos investigatórios”.
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Corpo de Bombeiros Militar de Ouro Preto prepara
ação educativa de prevenção às queimadas
Mais de 40 chamados foram atendidos apenas em setembro. Nº de solicitações é muito maior
Conscientização. Essa é a palavra de ordem da campanha
“Basta de Tragédia”, do Governo Estadual, com foco na prevenção de incêndios florestais em Minas Gerais. O material
de divulgação foi enviado no início desta semana à 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, situada em Ouro Preto,
que prepara uma ação educativa para os próximos dias no município. São cartazes, folderes e adesivos com o slogan “Além
da mata, incêndios queimam histórias de vida”. A campanha
aposta na educação ambiental como forma de prevenção a incêndios e preservação de matas, florestas, nascentes e cursos
d’água. De acordo com o Sargento Juscelino Gonçalves, responsável pela comunicação da 3ª Companhia, o caminho da
prevenção passa pela educação ambiental.
“É preciso que nós tenhamos uma consciência ambiental em relação ao mal causado pelos incêndios. Nós tivemos
há pouco um problema gravíssimo na Amazônia, com uma

equipe de Bombeiros de Minas Gerais atuando na região e
apoiando os bombeiros de lá. Aqui, temos a falta de água em
vários bairros de Ouro Preto, o que pode vir a ser um problema
crônico e e resultar em consequências sociais extraordinárias.
Então, é preciso uma educação ambiental sobre o uso consciente do fogo. A queimada é um crime, previsto no Código
Penal”, alertou o Sargento Juscelino.
O sargento relatou que, até o dia 24 de setembro, mais de
40 chamados para combate de focos de incêndio foram atendidos no município de Ouro Preto. A quantidade de solicitações, no entanto, foi muito maior. “As estatísticas nos mostram que, no período de pico da estiagem, chegamos a receber
30 chamados no mesmo dia, todos relacionados a incêndios
florestais. Foi preciso que escolhêssemos os mais graves para
atender, diante das limitações da companhia”, finaliza.
Por Marcelo Sena
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Prefeitura Itinerante começa obras no Bairro Lagoa
Na segunda-feira, dia 23, foi dada a largada para uma série de intervenções no bairro
Ane Souz

Ane Souz

O bairro Lagoa recebe a Prefeitura Itinerante, sendo o
20º atendido pelo Projeto. Nesta edição, as intervenções englobam, de imediato, a limpeza de bueiros, capina, coleta de
entulhos e tapa-buracos. Em seguida, outras melhorias serão
realizadas, como a construção de passeios e meios-fios, troca
de lâmpadas, retirada de veículos abandonados, limpeza da lateral da lagoa e distribuição de contêineres para coleta de lixo.
A Prefeitura Itinerante também vai pavimentar a Rua
da Lagoa, com construção de passeios, meio-fio e sistema
de drenagem. Para a moradora do bairro, Sandra Aparecida
Domingos, depois de anos no esquecimento e muita poeira,
finalmente, “a Prefeitura vai fazer a melhoria que a gente mais
necessita". Para Admis da Fonseca Benfica, o Tabajara, "é um
sonho de muitos anos esses melhoramentos na nossa comunidade". O vereador Alysson Gugu parabenizou a Prefeitura
Itinerante por cumprir o compromisso de levar o asfalto para a
Rua da Lagoa, juntamente com as demais benfeitorias.
Rosilene Felipe, representante da Associação dos Moradores, descreve as dificuldades de morar na região: “para
pegar um ônibus, a gente tem que andar um quilômetro ou
mais para conseguir ir ao centro da cidade. O bairro já existe
há quase 50 anos e não havia um olhar focado para a região”.
Ela reforça que "a obra mais importante é ligar a Rua da Lagoa
à BR 356, porque assim vamos ter acesso à escola, creche,
posto de saúde e muitos moradores trabalham por lá”.

Em primeira participação em
campeonato internacional, atletas da
cidade alcançam bons resultados
A equipe de Ginástica do Instituto Trampolim de Ouro
Preto representou a cidade no Campeonato Sul Americano
de Ginástica de Trampolim, que aconteceu na cidade de Paipa, na Colômbia, entre os dias 3 e 8 de setembro.
Os atletas voltaram para casa trazendo um total de seis
medalhas sendo três de Ouro; duas de Prata e uma de Bronze. As premiações foram conquistadas pelos esportistas Arthur Antunes, de 10 anos, que ficou com a primeira colocação nas competições de Trampolim Individual e Duplo Mini
Trampolim, categoria pré-infantil. Além do Arthur, outros
três atletas do Instituto integraram a equipe que defendeu o
Brasil na competição, são eles: Clara Antunes que levou a
medalha de Ouro e Kauã Oliveira que ficou com o segundo
lugar, ambos na prova de Duplo Mini Trampolim.
Após ser campeão por quatro vezes na categoria Elite,
o atleta Lucas Tobias angariou o terceiro lugar por equipe
do time do Brasil, na competição de Trampolim Individual.
Kauã Oliveira e Arthur Antunes fizeram a dupla na competição Trampolim Sincronizado e alcançaram a segunda colocação, na categoria Infantil.

O presidente do Instituto Trampolim, Estácio Fonseca da
Costa, destacou a participação dos atletas e avaliou a importância do resultado. “Ficamos muito satisfeitos com a conquista, porque esta foi a primeira competição Internacional
dos atletas Clara Antunes, Kauã Quites e Arthur Antunes,
que alcançaram um excelente resultado para Ouro Preto.
Durante a apresentação todos eles demonstraram muita confiança, boa técnica e principalmente o bom nível da ginástica de trampolim da cidade. Isso nos faz acreditar que eles
serão o futuro da nossa modalidade”, declarou.
Nos próximos dias os atletas seguem em busca de mais
premiações. Neste sábado (28) o Arthur compete o torneio
Estadual; Kauã e a Clara disputam no Campeonato Brasileiro Elite e Júnior em Goiânia dia 9 a 13 de outubro. Já
o Lucas Tobias e Lucas Nascimento além de disputarem o
Brasileiro Elite e Júnior, participam do Mundial de Ginástica
de Trampolim que terá início em 28 de novembro e vai até 9
de dezembro em Tóquio, no Japão. Confira os resultados dos
atletas Ouro-pretanos na Colômbia:
-Arthur Antunes Ferreira, categoria pré-infantil, duas
medalhas de Ouro nas competições Trampolim individual e
na competição Duplo Mini Trampolim.
-Kauã Maia Quites Oliveira, categoria Infantil - Medalha
de Prata na competição de Duplo Mini Trampolim.
-Clara Antunes Ferreira, categoria Infantil - Medalha de
Ouro na competição Duplo Mini Trampolim.
-Lucas Junio Tobias, categoria Elite - Medalha de Bronze na competição por equipe do Brasil, na competição Trampolim Individual.
-Kauã Maia Quites Oliveira e Arthur Antunes Ferreira,
dupla na categoria infantil - Medalha de Prata no Trampolim
Sincronizado.
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Desmazelo cultural
Não pensava tratar do assunto novamente, mesmo porque
sofrimento não deve ser acalentado, a menos que se seja masoquista, o que não é o meu caso. Entretanto, tradição e traços da
cultura locais, quebrados, forçam-me à evocação de fatos do passado recente que, embora não me saiam da mente, não desejava
rememorá-los publicamente.
Pelo segundo ano consecutivo, realizou-se a tradicional procissão da padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, ao fim das homenagens anuais, que lhe fazem a comunidade católica, sem a
participação, também tradicional, de banda de música. Alijado da
banda, depois de sessenta anos de dedicação, por força de injúrias e mentiras, forjadas por indivíduos até então, enganosamente,
considerados amigos e companheiros, afastei-me, em definitivo,
das bandas de música, evitando comparecimento a evento no
qual qualquer delas se apresenta. Entretanto, não quer isso dizer
que eu passei a abominá-las; pelo contrário, continuo a admirá-las.
Dentro da sociedade civil e na cultura popular, a banda de música
é das instituições mais sérias, positivas na formação do cidadão
e do desenvolvimento da comunidade, embora não devidamente
reconhecida pelos meios oficiais. Não me canso de dizer que boa
parte do que sou, como cidadão, devo a banda de música. Saí
das bandas de música, mas elas continuam no meu coração! Por
causa de alguns lobos infiltrados, não se condena o rebanho!
E é por isso que ouso levantar a voz contra o que considero
desmazelo cultural, levando-se em conta não só religiosidade local dentro da fé católica, como também a história cachoeirense,
dentro da qual estão as duas bandas, sempre entrelaçadas com
os eventos e manifestações de cunho católico. Não se conta a história da paróquia ou da Igreja, em Cachoeira do Campo, sem que
nela estejam inclusas suas bandas de música! Se a religião liga o
homem a Deus, a música solidifica essa ligação. Por isso a banda
sempre esteve presente! Por isso esta manifestação de desagrado pela quebra da tradição secular! Por isso esta manifestação,
que é também de desagravo pela substituição da banda de música por gravação do mesmo gênero, o que constituiu uma ofensa a
todas as bandas de música, que sempre participaram dos eventos
católicos, sobretudo na Região dos Inconfidentes.
Lamentavelmente, conquanto todo o trabalho das bandas de
música, voltado para a formação de instrumentistas, prática do
companheirismo, do voluntariado, divulgação da música e serviços musicais à comunidade, seus dirigentes nem sempre são
conscientes dos direitos inerentes a todas aquelas ações, que se
constituem em ramo da educação informal. O trabalho das bandas de música, dentro das comunidades e em prol da promoção
de seus cidadãos deveria fazer seus dirigentes cobrar, de pé, os
direitos conquistados pelas entidades por si representadas. O que
se vê, entretanto, na maioria das vezes, é que se postam de joelhos, cabeça baixa, a aceitar tudo que se lhes impõem, incluindo-se insultos camuflados. A subserviência está enraizada em suas
atitudes, fazendo-os atrelados aos caprichos de terceiros, sobretudo políticos, dos quais se julgam devedores. São resquícios de
colonizados, que permaneceram na alma do brasileiro, ignorando
a independência política do país!
Nos anos oitenta, previ que o culto católico tendia a se recolher
exclusivamente ao interior dos templos, eliminando-se as procissões, praticamente as únicas oportunidades, que sobraram para
as bandas nos eventos religiosos, outrora grandiosos e a ocupar
todo o dia, enquanto a economia local ganhava incremento em torno da festa. O desaparecimento das procissões forçaria a busca
ou criação de eventos, pelas próprias bandas que se recusassem
ao desaparecimento. A previsão era para um futuro distante, que
eu imaginava não alcançar, e, muito menos ver a banda fora do
processo, antes que desaparecessem as procissões. Infelizmente
é o que está a acontecer! Cachoeira do Campo perdeu noventa
por cento do que foi sua cultura sob a vigência da economia de
subsistência, assim como não mais detém o poder da criatividade,
essa capacidade que a sabedoria popular diz ser tão forte, quanto
a necessidade do momento, daí o dito: a necessidade faz o sapo
pular! No passado mais distante, com menos recursos e mais dificuldades, problemas eram superados mediante sacrifícios, para
que banda de música não faltasse aos eventos religiosos. Era uma
questão de honra cachoeirense!
Fica aí o apelo aos de juízo, cidadãos(ãs) de brio, dotados(as)
dos mais puros sentimentos inerentes à história e valores locais
para que somem, entre si, pensamentos criativos em prol do reparo cultural, que devemos as gerações vindouras.
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CARTA AOS TEMPOS

*Mauro Werkema

Cultura e civilização
É oportuno lembrar Miguel
de Unamuno, filósofo espanhol,
reitor de Salamanca, que cita três
requisitos para caracterizar como
civilizados uma cidade ou Estado:
uma universidade, uma orquestra
sinfônica e um jornal independente,
condições que definem muito bem
o papel da cultura na evolução das
sociedades. Celso Furtado, que unia
cultura e desenvolvimento, diz que
“cultura é tudo que eleva e liberta
o espírito humano”. Paulo Freire,
pedagogo e educador emérito, professa que a educação só se completa quando integrada aos contextos
culturais. No mundo tecnológico
de hoje, a cultura é que estimula a
inovação, a criatividade, a evolução, o conhecimento, a reformulação de modos de vida, a própria
ciência, a interpretação do passado
e a previsão do futuro, o processo
humanizatório, a cidadania plena.
Os gregos, sábios pensadores, reconheciam que “a cultura é um fato
social, que dá consistência à sociedade em virtude de uma substância
espiritual comum” (Ernest Barker,
Teoria Política Grega).

Em 1983, Tancredo Neves,
eleito governador de Minas, no ato
de posse, cria com José Aparecido
de Oliveira a Secretaria de Estado
da Cultura. Na conspiração pela
superação da ditatura, lidera a luta
pelas “Diretas Já”, em 1983/84, e
sua articulação trazia o compromisso de criação do Ministério
da Cultura, conquista básica do
movimento liberalizante e de superação de 20 anos de ditadura. A
cultura da “Nova República” abriu
espaços para representação oficial
de mulheres, negros, indígenas e
multigêneros, como também para
as expressões da cultura popular
e a erudita. Criou-se a Lei Sarney,
de incentivo à cultura, extinta por
Collor e recriada pela Lei Rouanet,
já por Itamar Franco. Garantiu-se
o incentivo fiscal à cultura, com
participação da iniciativa privada.
Ampliou a proteção ao patrimônio histórico e artístico, essencial
à personalidade e à identidade de
um povo. Garantiu-se o apoio aos
instrumentos e linguagens da cultura, o audiovisual, o livro, a música,
artes visuais e cênicas.

Nada caracteriza mais retrocessos civilizatórios do que restringir
a criação e o fazer culturais e sua
expressão. A cultura só se exerce
com liberdade, com democracia,
com plena cidadania, com a prevalência da diversidade de sonhos
e valores de um povo atuante e que
busca seu destino. E que precisa de
caminhos livres por onde transita o espírito humano. Daí o temor
dos ditadores. Goebbels, ministro
da propaganda de Hitler, dizia que
quando ouvia a palavra cultura ele
puxava a arma. A censura, as restrições ao Ministério da Cultura, à
Funarte, à Ancine, às leis de incentivo cultural, às universidades, as
dificuldades à produção e difusão
culturais, ameaças a artistas e pensadores, refletem um obscurantismo de graves consequências. Sem
discordância crítica e a imposição
de um pensamento único, vamos a
um imobilismo histórico e anencéfalo, que nos incapacita como povo
e nação com personalidade distinta. E nos retira deste novo mundo,
único e interconectado. *Jornalista
(mwerkema@uol.com.br)

52 focos de incêndio combatidos
em Itabirito em 22 dias
Novo comandante comenta os desafios à frente
dos Bombeiros Municipais de Itabirito

Entre os dias 01 e 23 de setembro, 52 chamados de combate
a incêndios foram atendidos pelos
Bombeiros Municipais de Itabirito.
As informações foram concedidas
pelo Comandante Rubens Matos,
que assumiu a coordenação da corporação no último dia 02.
Os motivos dos chamados, em
sua maioria, foram relacionados à
limpeza de lotes e pastagens, além
de incêndios em matas fechadas e
áreas de preservação ambiental. De
acordo com o comandante, 95%
dos casos atendidos correspondem
a incêndios criminosos.
“A demanda do município tem
crescido muito nos últimos dias. Já
aconteceu de enviarmos um destacamento três vezes em um dia ao
mesmo local para combater focos
de incêndio. Controlávamos os focos e o proprietário ateava fogo novamente”, lamenta o comandante
Rubens.
Provocar incêndios em matas
e florestas é crime ambiental, de
acordo com artigo 41 da Lei de
Crimes Ambientais. A pena prevê
reclusão de dois a quatro anos. O

código penal também prevê, no artigo 250, prisão de três a seis anos,
a quem causar “incêndio expondo a
vida, integridade física ou patrimônio de outro a perigo”.
Em Itabirito, a legislação municipal proíbe a utilização de fogo
para limpeza de lotes e pastagens,
além de outras disposições quanto à poluição ambiental e atmosférica, por meio da lei municipal
2.417/2005. As multas, de acordo
com a gravidade da infração, vão

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

de R$ 400,00 a R$ 80.000. Além
do combate aos focos de incêndio, o comandante Rubens informou sobre os desdobramentos dos
chamados recebidos. “Todas as
ocorrências são encaminhadas para a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, responsável por apurar,
notificar e multar os responsáveis”.
Ao fim de seu primeiro mês
no comando dos Bombeiros Municipais de Itabirito, o comandante
comentou sobre as metas e desafios
à frente da equipe de 25 integrantes.
“Atender com excelência e profissionalismo tem sido uma meta e
um compromisso com a comunidade. O meu maior desafio é auxiliar
os meus colegas de trabalho para
que todo o município de Itabirito
seja atendido da melhor forma”.
Nesta gestão, também foi criado o cargo de subcomandante dos
BM de Itabirito, assumido pelo
Inspetor Douglas. De acordo com
o comandante Rubens, a criação
do cargo não gerou custos adicionais aos cofres do município e
visa otimizar a interlocução entre
a coordenação, a equipe e a comunidade.
Por Marcelo Sena

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Ingratidão
O ser humano é feito de virtudes e defeitos. Ninguém é totalmente bom ou totalmente mau. Salvo exceções raras, onde o bem
ou o mal se sobressaem de forma incomum, somos, no geral, uma
mistura dos dois. Cabe a cada um cultivar o que melhor lhe aprouver, e viver com as conseqüências de suas escolhas.
Dentre os defeitos humanos, um dos mais graves, a meu ver,
é a ingratidão. Pessoas que usam outras enquanto lhes convém e
depois as descartam, como um móvel usado. Infelizmente vemos
muito isto. É muito triste.
Com tempo, Fé e maturidade, aprendemos a conviver com isto
e não nos deixamos mais envolver nesta teia. Passamos a entender
os primeiros sinais e, antes que a ingratidão se instale, chega a hora
do adeus. Dói, dói muito nos primeiros dias, nas primeiras semanas,
às vezes até nos primeiros meses. Mas uma hora passa, e aí entendemos que tudo foi para melhor, até a dor.
Ninguém tem o direito de usar o outro, seja pelo motivo que for.
“Subir na vida”, “fazer o nome”, seja em termos pessoais, profissionais ou sociais, depende de trabalho, esforço, luta. E mesmo assim,
este conceito de “fazer nome” é tão subjetivo... tem gente que “faz
nome” matando, assaltando, roubando... os noticiários estão cheios
de nomes “conhecidos” de marginais.
Quer ser famoso, conhecido, quer aparecer a qualquer custo?
Existem trocentas maneiras para isto. Depende do preço que a
pessoa estiver disposta a pagar. Mas faça-o por você mesmo, seja
transando com o dono da empresa, seja entrando armado em um
local público metralhando todo mundo, se a intenção são os quinze
minutos de fama, opções não faltam. Repito, desde que se aceite
pagar o preço.
Mas não use o outro e depois descarte. Não suba pisando na
cabeça de ninguém, porque “subir” assim tem por conseqüência o
tombo, infalivelmente. E nunca seja ingrato com quem lhe ajudou.
Ingratidão é falta de caráter. Nem busque a fama a qualquer preço.
Não é preciso ser famoso para se ter sucesso. Ficar na sombra esperando o outro fazer para ir atrás, como os papagaios de pirata nas
fotos, não acrescenta nada.
Lute pelo que você quer. Peça ajuda, se precisar. Corra atrás do
seu sonho. Mas faço-o pelo seu próprio valor. Não viva à sombra do
outro. E, principalmente, quando você subir um degrauzinho, jamais
seja ingrato com aquele que lhe estendeu a mão quando precisou.
É de degrau em degrau que se chega ao topo. Mas também pode
ser do último degrau a queda.
O mundo é tão grande! Há espaço para todos. E aquele que
encontra o seu espaço sem usar e sem se aproveitar de ninguém,
este dificilmente cairá.

Últimos dias para conseguir
descontos no IPTU
Ação visa estimular a preservação do Meio Ambiente

Proprietários que realizam captação de água da chuva ou fazem uso da
energia solar em seus imóveis podem requerer descontos de 5% no IPTU. Já
os que comprovarem destinação costumeira de material reciclável a entidades
de catadores ou ao Programa Municipal de Coleta Seletiva, podem obter redução de 10% na Taxa de Coleta de Resíduos.
Os interessados em usufruir do benefício concedido pelo programa 'Quem
preserva paga menos', da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, devem procurar
a Secretaria de Meio Ambiente.
Além de preencher o requerimento, disponível no site ouropreto.mg.gov.
br (Secretaria da Fazenda > Formulários), é preciso apresentar o número da
inscrição cadastral do imóvel e comprovar, por meio de fotos, projetos e outros documentos, a existência de sistema de captação de água de chuva, de
sistema de captação de energia solar, ou mesmo a destinação rotineira de
materiais recicláveis a entidades de catadores ou ao Programa Municipal de
Coleta Seletiva. O contribuinte que obteve a isenção no exercício de 2019
deve solicitar a renovação do beneficio para o exercício de 2020.
As solicitações poderão ser feitas até o dia 30 de setembro de 2019 de
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais informações: (31) 3551-1388.
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PCdoB lança Tuian Cerqueira como
pré-candidato a prefeito de Ouro Preto

Conferência foi realizada pelo Comitê Municipal do partido no sábado (21)

No último dia 21, o PCdoB
oficializou a pré-candidatura do
médico Tuian Cerqueira à Prefeitura de Ouro Preto. A conferência
foi realizada no último sábado (21)
no Clube XV de novembro. Militantes e convidados participaram
da conferência que, além de lançar
a pré-candidatura, renovou a direção municipal do partido.
Para o presidente do PCdoB de
Ouro Preto, Gabriel Souza, a pré-candidatura de Tuian apresenta-se
como “porta-voz da Carta de Ouro Preto”, documento organizado
desde 2016 e desenvolvido em 12
eixos: Saúde, Mulheres, população
LGBTQI+, igualdade racial, turismo, cultura, patrimônio, esporte e
lazer, idosos, juventude, participação popular e segurança pública.
“Todos do PCdoB de Ouro
Preto estamos muito animados em
construir conjuntamente essa futura candidatura. Queremos debater
a cidade e iremos a partir da nossa

Pecedobistas reunidos na conferência municipal

conferência realizar encontros temáticos para debater os diversos
eixos da Carta de Ouro Preto. É
com muito entusiasmo que a apresentamos à nossa cidade a pré-candidatura do Tuian Cerqueira”,
afirmou Gabriel.
Tuian é servidor da Universidade Federal de Ouro Preto

(UFOP) e residente em cirurgia
na Santa Casa. Já foi Secretário
Adjunto de Saúde no município
e presidente do DCE da UFOP
quando cursava Medicina. Entre
os convidados, estava presente na
conferência o ex-prefeito da cidade, Angelo Oswaldo.
Por Marcelo Sena

Concertos na Casa da Ópera revelam
3 Brasis, com os músicos Chico Lobo,
Márcio Malard e Paulo Sérgio Santos
No sábado, dia 28 de setembro, acontece a 4ª edição do projeto
Concertos na Casa da Ópera, com
o show 3 Brasis, um espetáculo
musical inspirado em diferentes expressões da cultura brasileira.
No palco, os músicos Chico
Lobo (viola caipira), Márcio Malard (violoncelo) e Paulo Sérgio
Santos (clarineta) interpretando as
composições do álbum original de
mesmo nome, 3 Brasis.
Trata-se da quarta edição do
projeto Concertos na Casa da
Ópera que, desde o mês de junho, tem trazido para Ouro Preto
apresentações mensais com artistas de renome da música erudita
e outros gêneros. Com apoio da
Prefeitura, o projeto é uma realização da UN Music em co-produção com a Holofote Cultural, e
conta com o patrocínio da Oi por
intermédio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Sobre o sucesso da programação, o secretário de Cultura e Patrimônio Zaqueu Astoni destaca a
diversidade de estilos que o projeto
trouxe para o mais antigo teatro em
atividade das Américas: “palco de
incontáveis atrações desde o século
XVIII, a qualidade dos concertos

realizados na Casa da Ópera reafirma sua função como espaço propagador da arte e da cultura nacional”.
A última edição do Concertos
na Casa da Ópera ocorrerá em
outubro, com apresentação do jovem pianista pernambucano Vitor
Araújo.

Domingo tem Noite Uruguaia na Casa da Ópera de Ouro Preto
No próximo domingo, 29 de setembro, às 18h00, a Casa da Ópera de
Ouro Preto recebe grandes nomes da
música e da dança do Uruguai para
apresentação única do espetáculo
“Noites Uruguaias”.
No palco o grupo Triptango, a
cantora e intérprete Maia Castro, o
bandeonista Leonel Gasso, a percussionista Fernanda Bértola Mari,
o tecladista Horacio di Yorio e os
bailarinos de tango Guillermo Puentes e Victoria Cocchiararo, com coreografias de María Ines Camou. O
espetáculo é uma iniciativa do Consulado do Uruguai em Minas Gerais,
em parceria com a Prefeitura de Ouro
Preto.
O espetáculo tem presença confirmada do embaixador do Uruguai
no Brasil, Gustavo Vanerio, que visita Ouro Preto pela primeira vez,
acompanhado de sua esposa, Merlies Sere. Nas palavras da cônsul do
Uruguai em Minas Gerais, María

Ximena Álvarez, que também estará presente, no domingo, na Casa
da Ópera, com seu esposo, Arndt
Ohletz, “a música, a dança, o canto e
a poesia de talentosos representantes
da cultura uruguaia homenageiam os
ouro-pretanos, oferecendo o melhor
de nós mesmos”.
O secretário Zaqueu Astoni, de
Cultura e Patrimônio, já desejando
boas vindas às autoridades e artistas
que integram a missão que irá trazer
para a cidade a arte e as tradições do
povo uruguaio, declarou a importância desta oportunidade que estreita
laços culturais entre as duas nações
irmãs: “É um privilégio para nós, de
Ouro Preto, sediar esta programação,
formulada especialmente para celebrar os 194 anos da Independência
do Uruguai”, disse o secretário.
O espetáculo “Noites Uruguaias”
é gratuito, mediante retirada de senhas na portaria da Casa da Ópera
Teatro Municipal de Ouro Preto.

Ivonne Morales

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

98489-1844
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PANORAMA
Filipe Barboza

A

Cia Teatral 2x2 de Ouro Preto estreará o espetáculo
cênico musical “Cli”, que homenageia os 50 anos de
carreira do escritor, cantor e compositor Climério Ferreira.
Natural de Angical do Piauí, Climério é formado em Jornalismo, mestre em comunicação e foi professor na UNB por
vinte anos. Autor de dez livros e com 8 discos gravados, tem
118 músicas que já foram interpretadas por diversos artistas
como: Dominguinhos, Ednardo, Nara Leão, Elba Ramalho,
Mastruz com Leite, Fagner, Tim Maia, Amelinha, Fernanda
Takai, entre outros.

O

programa Terra de
Minas, da TV Globo
Minas, exibiu no último sábado (21), uma reportagem
especial sobre as bordadeiras do Núcleo de Arte da
Fundação de Arte de Ouro
Preto | FAOP. O conteúdo
mostrou a relação dos trabalhos produzidos pelas
alunas do curso "Bordado:
criação e arte" com as suas
histórias pessoais e a importância dessa manifestação artística na vida de cada
uma. Para assistir à reportagem completa, acesse o site
www.faop.mg.gov.br

D

urante a 56ª Reunião Ordinária da Câmara de Ouro
Preto, os vereadores aprovaram seis indicações, duas
representações e sete requerimentos. Três documentos abordavam a questão da segurança pública em Ouro Preto, em
especial no bairro Alto das Dores. A reunião também contou
com um requerimento, de autoria do vereador Juliano Ferreira (MDB), solicitando informações sobre o Plano Diretor
da cidade.
No dia 25 de setembro, a bela Jamily
Stefany, moradora
de Cachoeira do
Campo, completou
3 aninhos de pura
fofurice e alegria.
Seus pais Joyce
Aparecida e Jeferson Adriano desejam felicidades.

A

conteceu, no último sábado (21), a Virada da Educação, no colégio Dom Pedro II, em Ouro Preto. Durante
a Virada, o vereador Chiquinho de Assis e seus assessores
visitaram o colégio. Aproveitando a data e a presença da
maioria dos profissionais do Dom Pedro II, as professoras
recém-aposentadas (Teka e Goretti) e a professora Dra. Nara
Rúbia, que está se desligando da escola para assumir cargo
concursado na UFU, convidaram os colegas para uma tarde
de bate-papo regado a comidas e bebidas em um bar aconchegante de Ouro Preto.
No dia 05/10/2019, de 8h
às 12h30min será realizado o Mutirão “Abrace a
Água Limpa” de restruturação da área que compõe
o campo da Água Limpa,
em Ouro Preto. A proposta é unir escoteiros, pais,
amigos e a comunidade
do bairro para promover a
revitalização do centro de
lazer, reestruturação do
jardim e embelezamento
do local. Pede-se que os
participantes levem caneca, usem boné e protetor
solar. Também estão convidados a levar equipamentos e mudas nativas
para uso na atividade.

P

ara manter suas atividades, o Guia Cachoeira do Campo
realiza uma “Ação entre amigos”. As rifas custam R$
3,00 e os prêmios serão sorteados pelos números da Loteria Federal, extração do dia 11 de Janeiro de 2020, pelos 3
últimos algarismos do 1º, 2º, 3º e 4º prêmios. Para colaborar
ou receber informações, basta enviar um e-mail para guiacachoeiradocampo@gmail.com, ou entrar em contato pelas
Redes Sociais: @cachoeira_mg.

O

cantor mineiro Chico Almeida lançou seu primeiro CD
em Ouro Preto, na quinta-feira (19) no Teatro Casa da
Ópera. Em um trabalho autoral de seu álbum homônimo,
Chico Almeida mostrou as suas influências da Música Sertaneja Raiz, MPB, Rock, Folk e Jazz em arranjos para viola.
Além do público ouro-pretano, a turnê de lançamento do CD
Chico Almeida já passou por Belo Horizonte, Juiz de Fora e
São João del-Rei. As apresentações ainda acontecem em outras cidades de Minas Gerais e nas capitais do Rio de Janeiro
e de São Paulo. A iniciativa é uma realização da Sereno Produções, com aprovação na Lei Estadual de Incentivo Fiscal
à Cultura de Minas Gerais e conta com o apoio de Módulo
Embalagens.

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)

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

(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

R. Padre Rolim, 1470 - São Cristóvão - OURO PRETO
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Será que existe saída para a Crise
Econômica e Política no Brasil?
Maranhão pode
ser a resposta

Programa de Educação
e Patrimônio continuam
ação em Ouro Preto e
seus distritos
Por meio de ações do Programa
“Ouro Preto, o meu lugar”, alunos
da Escola Municipal Monsenhor
João Castilho Barbosa participaram
de oficinas e passeios culturais no
município. O objetivo principal do
programa é a inserção da comunidade escolar ouro-pretana em atividades que valorizem o patrimônio
material e imaterial do município,
além de disseminar a cultura local
para a população mais jovem.
Nas duas últimas semanas deste mês, ocorreram as oficinas de
linguagem dos sinos, de percussão
com materiais recicláveis, de quebra-cabeça sobre Patrimônio, além
de um passeio de trem com todas
as turmas da educação infantil e ensino fundamental I.
A secretária de Educação do
município, Rosa Ana Xavier, rei-

terou a importância do programa
para todos: “o programa é uma
ferramenta importante na construção da cidadania. Através dele, os
alunos desempenham papel ativo
no processo do conhecimento, sendo capazes de intervir no seu meio
sociocultural, participando de ações
que estimulam neles o sentimento
de pertencimento em relação à própria herança cultural”.
“Ouro Preto, o meu lugar”, é
um programa interinstitucional que
se desenvolve, na forma de projeto-piloto, desde setembro de 2018,
em três escolas que abrangem Ouro Preto e seus distritos, as escolas
municipais Professora Haydée
Antunes, em Cachoeira do Campo;
Monsenhor João Castilho Barbosa, na Sede, e Doutor Pedrosa, em
Santo Antônio do Leite.
Ane Souz

Ane Souz

Ane Souz

O Estado do Maranhão está dando uma aula
de gestão a todo País. Desde a Eleição de Flavio
Dino (PcdoB) para Governo do Estado do Maranhão em 2014, reeleito em 2018, deu um fim a
50 anos de um Governo ineficiente e corrupto da
família Sarney que deixou milhares de famílias
na miséria.
Logo no início da gestão de Flavio Dino foi
implantado o programa Mais IDH, com o objetivo de eliminar a extrema pobreza do Estado. Inicialmente 30 municípios mais vulneráveis foram
selecionados para haver mais investimentos, promovendo a implantação de restaurantes populares, incentivo a agricultura familiar, recebimento
de água potável, casas e o programa de alfabetização, que visa erradicar o analfabetismo. Ainda
sobre educação o Maranhão é o Estado que melhor paga salários aos professores no Brasil, com
pagamento mínimo de 5 mil reais.
Pessoas tiveram seus primeiros documentos
emitidos somente durante o Governo de Flávio
Dino, bem como acesso ás consultas médicas
através de mutirões sociais. Além disso, devido
a presença de um dos maiores portos públicos
do País no Maranhão começou a se incentivar a
exportação de produtos locais, com o intuito de
incentivar a economia local. Ainda, com relação
a economia regional, recentemente, foi anunciado por Flavio Dino um Consórcio entre os Estados da Região que visam suprir a ineficiência do
Governo Federal, com relação a atuação política
e falta de recursos. Esse consorcio possibilitará
negociação direta com fornecedores, bem como
melhorar a gestão de bens comuns, como rodovias interestaduais e bacias hidrográficas, além de
aumentar o poder de diálogo com o atual presidente Jair Bolsonaro, já que hoje é dificultado.
Para o Vereador Geraldo Mendes do mesmo
partido de Flávio Dino: “O Governo do Maranhão nos mostra como é possível fazer uma nova
política mesmo após anos de uma política ineficiente à população. Hoje um dos maiores desafios
da região é pensar em alternativas econômicas
para responder a crise da mineração, e é possível
girar a chave e fazer a economia andar no município através de uma melhor gestão dos recursos
locais.
Com isso o
PCdoB Ouro Preto
convida a todos a
discutirem a cidade
em torno de um
programa político
para a população, no
dia 05/10, ás 14h, na
Câmara Municipal
acontecerá uma
conversa sobre Sustentabilidade econômica, Trabalho
e Meio Ambiente,
convido a todos
para participarem
e iniciar uma nova
Ouro Preto para os
ouro-pretanos”.

Imagens meramente ilustrativas

Na última semana, alunos da Escola Municipal
Monsenhor João Castilho Barbosa, na sede de
Ouro Preto, puderam aproveitar oficinas
e passeios ofertados pelo Programa

89,3 FM

Ouro Preto

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto
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Cerca de 250 moradores participam de
simulado de rompimento de barragem
No último sábado, 21, cerca de
250 moradores das comunidades de
Camargos, Ponte do Gama, Paracatu
de Baixo, Paracatu de Cima, Borba,
Pedras e Campinas participaram de

um simulado de rompimento de barragem, promovido pela Defesa Civil
de Mariana.
De acordo com o coordenador
da Defesa Civil de Mariana, Webert

Arena Badaró recebe
amistosos beneficentes

Em busca da construção de um esporte solidário e com potencial
para mudar vidas, a Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de
Esporte, realizou no último domingo (22) dois amistosos beneficentes. A ação aconteceu na Arena Badaró, que fica localizada no bairro
Cabanas. As equipes participantes foram: Os Bocas, Cabanas FC,
Unidos do SAAE e Velhos Amigos FC. Ao todo foram arrecadados
nos jogos 75 litros de leite, que foram doados para a Comunidade da
Figueira. A iniciativa partiu do presidente da equipe de futebol Os Bocas, Geraldo Tomáz (Bocão), que afirmou que essa foi só a primeira
de muitas ações solidárias que o time pretende realizar. “O futebol já é
uma coisa muito boa na vida de todos nós, juntar isso com uma ação
que traz retornos positivos para outras pessoas é muito gratificante.
Fiquei muito contente em ver a felicidade nos olhos das pessoas que
receberam as doações", destacou.

Stopa, o treinamento tem como objetivo preparar a comunidade para que
todos saibam como agir de forma
adequada em casos de situações de
emergência. “O simulado foi planejado de forma preventiva para que os
moradores tomem conhecimento dos
pontos de encontro, das rotas de fuga,
e para que possam ser informadas sobre o melhor local para deslocar em
caso de rompimento”, afirmou.
Para o morador de Ponte do Gama, José Silvério dos Santos, estar
preparado para situações de emergências é essencial para manter a
ordem e evitar que as pessoas ajam
com desespero, como foi no dia do
rompimento da barragem de fundão. “Se soubéssemos como agir em
2015, quando passamos por uma situação real de rompimento, evitaríamos uma série de fatores, inclusive,
salvaríamos vidas”, disse.

Com a ação, a Defesa Civil de
Mariana e a Estadual puderam medir e avaliar o tempo de resposta à
emergência do Corpo de Bombeiros
Militar, Polícia Militar e Guarda Municipal, e também o nível de engajaEliene Santos

Eliene Santos

mento das comunidades no exercício.
“Em Ponte do Gama, por exemplo, a
comunidade, principalmente, superou nossas expectativas. Os moradores desempenharam um excelente
trabalho na questão da promoção do
alto salvamento”, ressaltou Stopa.
O simulado foi promovido pela
Defesa Civil de Mariana, em parceria com a Defesa Civil Estadual,
o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Guarda Municipal e
com apoio da Samarco e é orientado
pelas normas e procedimentos que
compõem o Plano de Ação de Emergência das Barragens de Mineração
da Samarco.
Saúde – Os moradores também
puderam aferir a pressão e glicose
nos pontos de encontros. Além disso, a equipe do Departamento de
Zoonoses disponibilizou doses da
vacina antirrábica para cães e gatos.

PANORAMA

A Biblioteca Pública Municipal de Mariana realiza hoje
(sexta, 27/09), de 14h30 às 16h30, a primeira edição da
“Biblioteca na Praça”. O evento contará com a participação da autora Jailda de Freitas, conhecida como
“Jardim”. O evento convida crianças, jovens, professores e o público para conversar sobre livro: “A VIDA EM
MISTÉRIOS - Uma roda gigante de aventuras, alegrias e
perigos, dando voltas...”.

A

Fundação Renova lançou, no dia 25 de setembro, o
edital Doce MG 2019. A iniciativa pretende fomentar
ações que possibilitam promover, por meio da cultura, turismo, esporte e lazer, a melhoria da qualidade de vida da
população das áreas atingidas pelo rompimento da barragem
de Fundão. O edital prevê a liberação de até R$ 9 milhões.
As inscrições vão até o dia 08 de novembro de 2019 e todas
as informações podem ser encontradas no site (www.fundacaorenova.org)
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Meia tonelada de alimentos, doados
no Encontro Nacional de Motociclista,
entregues à instituições filantrópicas
O Encontro Nacional de Motociclistas, que aconteceu
de 30 de agosto a 1º de setembro, ainda está rendendo bons
frutos. Na noite de ontem (19), parte da equipe do Vira Latas
Moto Clube realizou o repasse de cerca de meia tonelada de
alimentos não perecíveis, que foram arrecadados durante o
evento, ao Centro de Integração Familiar do bairro Cabanas
e também a Casa da Criança Jesus, Maria e José. Os materiais foram divididos igualmente entre as duas instituições.
A escolha, de acordo com a diretoria do clube, é feita
em conjunto com todo o grupo e leva em consideração a necessidade atual das instituições. O agradecimento as pessoas
que participaram e agregaram ao evento é o sentimento de
todos os integrantes.
Sobre - Consolidado no município, e em sua 12ª edição,
o evento, que tem um dos menores gastos de produção, contou com a participação de 230 motoclubes, 812 motociclistas e 119 cidades visitantes.
A diretoria realiza diversas ações ao longo do ano para
levantar recursos, além de parcerias com o empresariado local, no intuito de oferecer um evento de qualidade.
Além da programação repleta de atrações culturais de
qualidade, a estrutura do evento também se destacou, com a
praça de alimentação, área de camping, café da manhã para
motociclistas e sorteio de brindes.

Raissa Alvarenga

Raissa Alvarenga

Abertura do Setembro Verde é
marcada por palestra sobre direitos
das pessoas com deficiências

N

o dia 20 de Setembro, integrantes da Associação Confraria Capim Canela, fizeram homenagem aos policiais
civis que trabalharam nas investigações do homicídio de
Adriana Pascoal. Foram homenageados os policiais: Francisco César, Wellington Ferrarez, Hélder Jaques, Eduardo
Tostes, Edna Trindade, Fladimir Romano, Vanderlei Arruda,
Rodrigo Martins, além do Delegado Marcos Vinícius.

C

om a produção de água 40% menor em função da pouca
disponibilidade hídrica, quase todos os bairros de Mariana têm tido o abastecimento em dias e horários diferentes
do que o praticado normalmente. O Saae Mariana informa
que todo o volume de água produzido tem sido consumido
quase que de imediato e que, em função disso, alguns pontos
do município apresentam desabastecimento. O SAAE tem
monitorado o sistema e realizado manobras para atender toda a cidade, mas salienta que é essencial que a população
faça uso consciente da água, sem desperdícios.

No dia 21 de setembro celebramos o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Para marcar essa data, várias
cidades brasileiras realizam a campanha do Setembro Verde e
Mariana é uma delas. O município preparou uma programação extensa, com diversas atividades, jogos e oficinas. A abertura do evento aconteceu na noite de quinta-feira, 19, e contou
com uma palestra sobre os direitos das pessoas com deficiências, ministrada por Juliana de Melo, membro da CAADE –
MG (Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa
com Deficiência).
Para a assistente social e uma das organizadoras do evento, Maria Aparecida Tavares, o tema da abertura, bem com o
evento, é importante para fazer com que Mariana se torne uma
cidade polo da luta das pessoas com deficiência. “Queremos
fazer com que Mariana seja modelo em ações voltadas às pessoas que precisam dessa atenção especial e que seja modelo
em acessibilidade. É por isso que pensamos em uma programação diversificada, que aborde, principalmente, os direitos
das pessoas com deficiências”, afirmou.
Setembro verde - Inspirada pelo dia 21 de setembro,
considerado desde 1982 o Dia Nacional de Luta das Pessoas
com Deficiência, surgiu a campanha do “Setembro Verde”. O
dia foi escolhido por sua proximidade com a primavera e por
ser considerado também o dia da árvore, o que nos remete a
pensar que uma sociedade acessível e inclusiva tem que ser
sustentável em todos os aspectos.

Eliene Santos

Eliene Santos

Crianças da escola de Mainart fazem visita
educativa no Parque Estadual do Itacolomi

Em comemoração ao Dia da Árvore, a Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou na última sexta-feira (20), na
parte da manhã, uma visita ao Parque Estadual do Itacolomi.
As crianças do 5° ano da escola Mainart participaram de
palestras educativas e realizaram uma visita na Trilha dos Sentidos, que foi coberta de emoções e aventuras. Com os olhos
vendados, as crianças seguraram uma corda para guiá-las até
o final da trilha. Durante o percurso elas puderam estimular
os outros quatro sentidos, uma vez que receberam coisas para
Yasmine Feital

comer, cheirar e sentir, além de ficarem em silêncio para perceber os sons do ambiente.
Ao final da manhã, as crianças lancharam e continuaram
brincando no Parque. Foi uma experiência de muito contato
com a natureza e uma importante forma de ensinar as crianças sobre a importância da preservação do meio ambiente. Na
próxima quarta-feira, dia 25, será a vez das crianças da escola
de Bairro Branco. Elas também farão uma visita guiada ao
Parque e participarão de uma palestra educativa.

Felipe
Comarela
Milanez

DIREITO DO
CONSUMIDOR

Rótulos: entendê-los é o
primeiro passo para o
consumidor fazer a escolha certa
O consumidor está cada vez mais atento e preocupado com
o que está consumindo, principalmente em relação aos produtos
alimentícios. Reflexo disso é que um comportamento que já está
virando prática é a leitura mais atenta dos rótulos dos produtos na
hora de fazer a sua escolha. Porém, nem sempre é fácil entender o
que significam tantos termos que, apesar de corriqueiros, ainda coloca e dúvida muita gente na hora da compra. Uma destas dúvidas
refere-se à diferença entre os produtos denominados diet e light.
Quais são as suas características, funcionalidades, os potenciais
benefícios ou os riscos que esse alimento poderá acarretar à saúde
do consumidor?
Saber a diferença entre os alimentos diet e light é primordial
para que você possa incorporá-los de maneira eficiente na sua alimentação. Afinal, estamos vivenciando uma mudança nos hábitos
alimentares dos brasileiros, tendo como foco a saúde e uma melhor
qualidade de vida.
Antes de 1988, os produtos diet e light eram vendidos exclusivamente em farmácias, somete após 1988 eles começaram a ocupar
as gondolas dos supermercados e das mercearias.
Os alimentos diet e light são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), eles são regulamentados
também para a sua identificação ocorra de forma fácil e simples,
no entanto, a diferença entre eles não é muito clara para a maioria
dos consumidores. O termo diet significa que o produto é isento de
um determinado componente, por exemplo, o produto é isento de
açúcar, gordura ou sódio, e é destinado para os consumidores que
não podem fazer uso rotineiro desses determinados componentes.
É importante ressaltar que um alimento diet não se caracteriza, necessariamente, em razão da diminuição significativa da quantidade
de calorias, esse é um equívoco comum entre os consumidores.
Já os alimentos light, são aqueles que ao serem comparados
com os alimentos convencionais não apresentam determinado nutriente/caloria, mas se o tem, o mesmo necessariamente teve uma
redução mínima de 25% na sua composição. Esses componentes
podem ser açucares, colesterol, gorduras totais, gorduras saturadas ou sódio. Mais uma vez, é importante ressaltar que um produto pode apresentar redução em determinado produto/nutriente
(ex. Colesterol ou sódio) e não apresentar baixo ou reduzido valor
energético.
Como exemplo, se um consumidor comprar produtos diet como
uma bala, um cappuccino ou uma geleia eles serão sem adição de
açúcar. Mas ao comprar um bolo light ele apresentará redução no
teor de açúcar, ao comprar açúcar light ela apresentará teor reduzido de açúcar e contará com a inclusão de adoçante em sua formulação, um refrigerante light apresentará redução no teor calórico em
função da retirada do açúcar. Mas sempre observe as informações
contidas nos rótulos para ter certeza sobre a composição dos alimentos.
Os produtos diet e light deverão atender as normas de rotulagem da ANVISA, e é de responsabilidade da empresa fornecer
as informações a cerca da finalidade de cada produto. As informações contidas nos rótulos também não poderão induzir a erro ou
enganar o consumidor em relação às suas características. O mais
importante, em se tratando de realizar boas escolhas e optar pelo
produto que melhor atenda às necessidades do consumidor, é que
o consumidor fique cada vez mais atento aos rótulos dos produtos
para identificar se ele é mesmo sem açúcar ou qual componente
encontra-se ausente ou com o teor reduzido.
Fato é que os produtos diet e light servem ao propósito do bem-estar físico e de uma alimentação saudável, seja no controle ou na
prevenção de determinadas doenças como diabetes, osteoporose,
doenças cardiovasculares etc. O consumo moderado e consciente
desses alimentos poderá causar impactos positivos na saúde do
indivíduo, mas em caso de dúvidas ou de dietas específicas sempre
procure um profissional da área de saúde e nutrição.
*Prof. Felpe Comarela Milanez – Coordenador do Núcleo
de Direito do Consumidor/UFOP. Pabline Santos Fernandes –
membro discente Núcleo de Direito do Consumidor/UFOP.

, 27 de setembro/2019
O LIBERAL Ed.1358 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

9

Pista de Skate será
inaugurada neste sábado, 28
Em busca da diversidade e ampliação da prática esportiva, a Prefeitura de Mariana, por meio das
Secretarias de Esporte, inaugura
neste sábado (28) a Pista de Skate.
O complexo, que fica localizado ao lado da Arena Mariana, era
um desejo antigo dos praticantes
da modalidade, pois até o momento o município não contava com
nenhum espaço adequado para a
prática dos esportes urbanos.
Foram investidos na obra cerca

de R$222 mil. O espaço conta com
diversas rampas e obstáculos, entre
eles half, mini-ramp e ramp. Além
disso, foi feita uma decoração característica no local, com pichações
criativas e pinturas urbanas.
A inauguração terá início às 8h
com a pista livre, às 8h30 iniciará
cerimônia oficial e logo após será
realizado demonstrações de skate
profissional e BMX. Além disso,
o evento contará com uma programação musical, incluindo batalha

de rap e bandas locais.
Programação:
08h – Pista livre e som mecânico; 08h30 – Cerimônia de
inauguração; 10h – Batalha de rap
e pista livre; 11h – Pista livre também para BMX; 13h – Demonstração de BMX (Pista exclusiva
para BMX); 14h – Demonstração
de skate profissional; 15h – Apresentação musical e pista livre; 16h
– Apresentação musical e pista livre; 17h – Encerramento.

A cidade de Mariana irá sediar
a 3ª Etapa do Campeonato Mineiro
de Judô 2019. O evento será realizado no dia 28 de setembro, a partir
das 9h, na Arena Mariana. Mais de
800 atletas de todos os cantos do
país participarão da competição.
De acordo com a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o judô é considerado a melhor
atividade esportiva para formação
inicial de crianças e jovens entre
4 e 21 anos. Pensando nisso, o
campeonato engloba as categorias
sub-9 a sub 21, sênior, veteranos e
aspirantes.
Segundo o diretor financeiro
da Liga Mineira de Judô, Marcos
Barbosa, a modalidade já se tornou tradição em nosso município.
“Essa é mais uma oportunidade
de fomentarmos o judô na região.
Além disso, os atletas marianenses
vêm se destacando muito em todas
as etapas, essa é a maior e mais concorrida, por isso a expectativa está
alta”, disse.
Os três primeiros colocados
de cada modalidade ganham uma

vaga direta para o Campeonato
Brasileiro de Judô, que acontecerá
de 22 a 24 de novembro, na cidade
Uberaba - MG.
As inscrições podem ser feitas
pelos responsáveis técnicos, até o
dia 27 de setembro, através do sistema online: www.sysmach.com.br
O evento é aberto ao público e
mais de 3 mil espectadores são esperados.
PROGRAMAÇÃO
28 de setembro (sábado):
08h30 - Pesagem sênior e veterano

09h - Cerimônia de abertura
09h20 - Sênior e Veterano
09h30 - Pesagem sub-21
10h - Sub-5, sub-7 e sub-21
10h30 - Sub-9
11h15 - Sub-11
12h30 - Pesagem sub-13
13h - Sub-13
13h15 - Pesagem sub-15
13h45 - Sub-15
14h - Pesagem sub-18
14h30 - Sub-18
14h45 - Pesagem Aspirantes e
equipes; 15h - Aspirantes e equipes.

Mariana vai receber o
Campeonato Mineiro de Judô

Prefeitura de Mariana presta
atendimento aos produtores rurais
Levando a sério a função de
auxiliar o desenvolvimento agropecuário no município, a Prefeitura de Mariana tem atendido a
diversas demandas dos produtores

Quadra de Padre Viegas será
reinaugurada após reforma

A Prefeitura de Mariana convida para a reinauguração da quadra Jovelino Marciano Gonçalves, localizada
em Padre Viegas, a realizar-se no dia 5 de outubro, às 8h.
O espaço foi reformado recentemente a pedido da comunidade. As intervenções consistem na revisão e ampliação
da cobertura da quadra, alteamento e reforço do alambrado, construção de um novo alambrado na divisa e troca de
piso e pintura epóxi. Além disso, foram instalados novos
equipamentos esportivos, como traves, pedestal para juiz
de vôlei e par de tabelas para basquete. No vestiário, foram removidas as pinturas e uma nova pintura foi feita.
Também foi realizada a inspeção geral do telhado, com
remoção e recolocação das telhas existentes e instalação de calhas para águas pluviais, além da troca de lâmpadas e
chuveiros. Para o presidente da Associação Comunitária de Padre Viegas, Júnior Nonato, a reforma é uma conquista
para a comunidade, visto que a quadra ficou fechada há mais de 5 anos. “Esse é o único espaço que temos em nosso
distrito para a prática esportiva de crianças, adolescentes e, também, adultos. Temos certeza que a quadra será muito
bem utilizada e cuidada pelos moradores”, afirmou. Para marcar o ato de reinauguração, a comunidade promoverá
um Torneio de Futsal com times femininos e masculinos do distrito, o que também abre as festividades dos 314 anos
do distrito.

com procedimentos médico-veterinários para seus animais. Através
dos serviços, prestados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, o

produtor marianense pode desenvolver a pecuária de forma mais
eficaz e lucrativa, além de prestar
um auxílio especializado para seu
rebanho.
Realizamos, por exemplo, o
diagnóstico gestacional em bovinos. Este procedimento torna
possível antecipar o nascimento
dos bezerros, para que o produtor
possa planejar da melhor forma o
cuidado com os recém-nascidos e
no pré e pós-parto das vacas.
Concluído em poucos minutos, o produtor já sai com o resultado, de forma rápida e eficaz, como
afirma o veterinário da Secretaria,
Leonardo Faria dos Santos. “O
exame é altamente eficaz, sendo
necessário para serem realizados
todos cuidados aos bovinos. Um
parto planejado gera segurança
e rentabilidade para o produtor”,
afirmou.
Para solicitar o serviço, basta
ligar na Secretaria de Desenvolvimento Rural e agendar uma visita
dos técnicos em sua propriedade.
A Secretaria está localizada no
Centro de Convenções - Praça JK,
s/n. O telefone é 3558-4173.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Quem sou eu
para julgar?

ESTE TÍTULO se refere a um livro escrito pelo Papa Francisco,
editado pela Leya, em 2017, em que o grande Jesuíta disserta sobre diversos assuntos, como: infância, velhice, novas famílias, homossexualidade, crise mundial, desemprego, pedofilia, fundamentalismo, liberdade religiosa, sexualidade, ecologia, etc.
Com uma linguagem direta, simples, mas que toca o coração,
Francisco nos coloca diante do real valor da vida: nossa relação
conosco, com o outro, com Deus e com o mundo.
É ele realmente um homem de bem e do bem. Quer abraçar e
abarcar o mundo inteiro com seu elástico e grande coração de pai
espiritual de todos os católicos e seguidores do mundo inteiro. Ele é
a América projetada no Mapa Mundial do amor a Cristo e ao próximo. Dono de uma palavra fácil, simples, correta e inspirada porta à
mensagem divina com Sabedoria e Santidade.
EM TEMPOS de intolerância, de valorização de uma cultura do
descarte, o Papa traz “a mensagem da harmonia, da aceitação, do
encontro e do diálogo – Se há uma palavra que devemos repetir,
disse ele, até nos cansarmos é esta: diálogo. Somos convidados a
promover uma cultura do diálogo, procurando por todos os meios
abrir instâncias para que isto seja possível e que nos permita reconstruir a estrutura social”. Palavras mágicas de um pastor que
deseja recolher todas as ovelhas (homens, mulheres e crianças) ao
seu redil, sempre sob a aguçada e atenta vista, que proteja o seu rebanho, indo atrás da ovelha desgarrada, sujeita à ferocidade de lobos rapaces. Vai e vem com ela, sobre os próprios ombros amigos
e protetores. Conta-as quando chega e as alimenta imediatamente.
Querido por muitos, inclusive não cristãos, o Papa Francisco é
uma voz de amor e união no mundo. Um mundo em turbulência,
contestador, rixento, violento, sagaz, perigoso e cada vez mais difícil
de ser compreendido.
No sumário deste precioso livro deparamo-nos com 4 partes de
muita sabedoria, recolhida no seu “pastoreio-mor” e na sua alta e
habilidosa visão de pai, mestre e pastor: I parte: Não julguem para
não serem julgados;
II parte: Todos somos frágeis;
III parte: Julgar o pecado e não o pecador;
IV parte: O Juízo da História sobre a história.
Tudo faz sentido nestas grandes mensagens de fé, esperança,
caridade e amor. Há um destaque todo especial voltado para os jovens: “Jovens, peço-lhes que não se deixem excluir, não se deixem
desprezar, não se deixem tratar como mercadoria”.
Ele, com toda lucidez e conhecimento, relembra um escritor latino-americano que dizia que nós, homens, temos dois olhos, um de
carne e um de vidro. Com aquele vemos aquilo que olhamos. Com
este vemos aquilo que sonhamos.
Um jovem que não é capaz de sonhar está confinado em si
mesmo, está fechado em si mesmo. E, usando sua habilidade
argentina, continua, “Não crie rugas, não envelheça, não desista,
abra-se e sonhe”.
Não esqueçam, sonhem! Quanto mais você for capaz de sonhar, mais caminho você terá percorrido. O amor é uma responsabilidade que dura toda a vida!
EM SUMA, neste livro o Papa nos chama à prática da compreensão, nos convida a amar o diferente, o outro, SEM julgamentos. E, que sigamos com Ele na construção de tempos melhores,
mais atualizados dentro das normas canônicas vigentes.

Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº 108/2019,
na modalidade de Pregão Presencial
nº061/2019. Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de uso, locação, manutenção e suporte de software para unidade móvel de leitura
com telemetria, impressão de conta, notificações e automatização dos procedimentos
de ordem de serviço, incluindo a locação de
coletores para execução do processo, conforme especificação do Anexo I, do edital,
Empresa Vencedora e Habilitada: GESTTI – Gestão E Tecnologia Da Informação
LTDA – EPP, perfazendo este Pregão Presencial um valor total de R$ 8.720,00 (oito
mil setecentos e vinte reais), Itabirito / MG,
23/09/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Prestação de
Serviço de Sistema de Informática – Leitura de Contas. Referência: Processo Licitatório nº108/2019, na modalidade Pregão
Presencial nº061/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: GESTTI
– Gestão e Tecnologia Da Informação LTDA – EPP, Objeto: contratação de empresa
especializada para o fornecimento de licença de uso, locação, manutenção e suporte
de software para unidade móvel de leitura
com telemetria, impressão de conta, notificações e automatização dos procedimentos
de ordem de serviço, incluindo a locação
de coletores para execução do processo,
conforme especificação do Anexo I do edital, Valor total deste Contrato: R$ 8.720,00
(Oito mil setecentos e vinte Reais). Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:

Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária
Op. Manut. Ações de Gestão Adm. Geral
SAAE 17 512 1711 4.030 33.90.40.00 Data da assinatura do contrato: 23/09/2019.
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
nº109/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº062/2019. Objeto: aquisição de bombas horizontal centrifuga, para
atender aos sistemas de abastecimento
público de água no Município de Itabirito,
conforme especificações do anexo I, do edital, Empresa Vencedora e Habilitada: Ana
Paula Amantéa Moreira – ME, perfazendo
este Pregão Presencial um valor total de
R$40.000,00 (Quarenta mil Reais), Itabirito
/ MG, 24/09/2019 – 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 nº111/2019, na
modalidade Tomada de Preço nº004/2019.
Objeto: contratação de empresa de serviços
de recomposição asfáltica incluindo o fornecimento, transporte e aplicação de concreto
betuminoso usinado a quente - C.B.U.Q.
faixa “C” do DNIT – departamento nacional de infraestrutura de transporte, para pavimentação de valas e buracos na sede do
município e distritos de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I do edital,
Empresa Vencedora e Habilitada: Alvorada
Locações E Serviços EIRELI-ME perfazendo esta Tomada de Preço um valor total de
R$265.050,00 (duzentos sessenta cinco mil e
cinquenta reais), Itabirito / MG, 26/09/2019
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Prestação de
Serviço de Locação de Gerador e Caminhão - UTA - Referência: Processo
Licitatório nº114/2019, na modalidade

, 27 de setembro/2019
O LIBERAL Ed.1358 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

10

Atletas do Núcleo de Ginástica
de Itabirito participam de
evento em Uberaba
Alunos do Núcleo de Ginástica de Itabirito participaram da
4ª Gym Acro de Ginástica Acrobática

Nos dias 19 a 22 deste mês,
Uberaba (MG) recebeu 35 atletas
de Itabirito para participar 4ª Gym
Acro de Ginástica Acrobática, que
reuniu esportistas de Minas e dos
estados de São Paulo e Distrito
Federal. Os alunos Ana Clara Gomes, Eduarda Melilo, Júlia Oliveira e Luís Gustavo conquistaram o
3º lugar, em suas categorias respectivas. Outros atletas de Itabirito
também foram contemplados em
5º, 6º e 7º lugar.
Atualmente 170 crianças integram o Núcleo de Ginástica de
Itabirito, trabalho desenvolvido
pela Prefeitura desde 2006. Para
a professora de Ginástica, Renata
Mayra, o incentivo à modalidade é
fundamental. “Participar de competições como essas só reforçam a
importância de incentivar a Ginás-

tica na cidade, promovendo valorização não somente da modalidade,
mas também dos alunos e equipe
técnica responsável”. Além de Renata, os profissionais que integram

a comissão técnica do Núcleo de
Ginástica são o professor Christian
Castro, e os auxiliares Maria Júlia
Vitorino, Carolina Assis e Célio
Wincler.

Itabirito sedia competição
mundial com 1300 atletas

Mountain Bike Internacional Chaoyang Estrada Real levou cerca
de 10 mil pessoas para o Alto do Cristo no final de semana

Dispensa de Licitação/Emergencial
nº036/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresa Contratada: Loc Mil Máquinas e
Andaimes LTDA, Objeto: contratação
emergencial de empresa especializada em
serviço de locação de um grupo gerador
de energia elétrica a diesel, incluindo um
caminhão para transporte diário do equipamento para atender às necessidades da
unidade de captação de água do SAAE no
Residencial Villa Bela na BR040 no município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I do edital, Valor total
deste Contrato: R$14.800,00 (quatorze mil
e oitocentos reais). Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: Até 11/11/2019.
Dotação Orçamentária Op. Manut. em
Abast. de Água nas Sedes Urbanas 17 512
1701 4001 33.90.39.00 Data da assinatura
do contrato: 11/09/2019. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Prestação de
Serviço de Locação de Gerador - Distrito - Referência: Processo Licitatório
nº115/2019, na modalidade Dispensa de
Licitação/Emergencial nº037/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Loc Mil Máquinas e Andaimes
LTDA, Objeto: contratação emergencial
de empresa especializada em serviço de locação de grupo gerador de energia elétrica
à diesel, com capacidade de alimentar um
motor de 7,5HP, para atender às necessidades do abastecimento de água do distrito
de São Gonçalo do Bação no município de
Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I do edital, Valor total deste Contrato: R$9.000,00 (nove mil reais). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Até
31/12/2019. Dotação Orçamentária Op.
Manut. em Abast. de Água Esgotamento
Sanit. Regiões Rurais 17 511 1712 4031
33.90.39.00 Data da assinatura do contrato: 17/09/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

Nos dias 21 e 22 de setembro,
o Alto do Cristo foi palco da última
etapa do Mountain Bike Internacional Chaoyang Estrada Real 2019. O
evento contou com cerca de 1300
atletas, atraindo os principais nomes
da América do Sul, como o campeão
mundial, Henrique Avancini. De
acordo com a organização do evento,
o local recebeu 10 mil pessoas durante os dois dias de competição. “O
evento foi algo sem precedentes na
história esportiva de Itabirito. Hoje, o
nome da cidade é comentado não só no estado, no país, mas também no mundo”, destaca Raphael
Rondow, secretário de Esportes e Lazer de Itabirito.
Para facilitar o acesso ao evento, a Prefeitura de Itabirito inovou. O público contou com o
serviço de transporte, que transportou gratuitamente cerca de 1.200 pessoas da Praça da Estação
até o Alto do Cristo, garantindo maior facilidade e comodidade para o público. “Itabirito realmente
merece e temos certeza que isso passa a ser um marco para a cidade”, destacou Orlando Caldeira,
prefeito de Itabirito. A atleta itabiritense, Tamires Cecote, venceu a prova na categoria Júnior Feminino e comemorou a oportunidade de competir em casa: “É uma valorização muito importante
para a cidade, com a presença de atletas internacionais e com a presença do Campeão Mundial, é
muito bom para o reconhecimento do esporte na cidade”. Outro itabiritense campeão foi Matheus
Braga Matos, subindo no 3º lugar do pódio na categoria Júnior Masculino: "A realização de um
evento de grande porte em nossa cidade é um grande incentivo para nós. Somos muito privilegiados com a possibilidade de ter uma pista tão técnica e um percurso tão complexo".
O atleta paulista campeão XCO, Luiz Eduardo Ferreira, participou pela categoria Master A2 e
destacou a tradição da prova tradicional, “que reúne os melhores atletas do país”. “A região de Minas Gerais é espetacular e conta um percurso surpreendente com muitas montanhas, o verdadeiro
Mountain Bike que gostamos de fazer", ressalta.
Kennedi Lago, atleta baiano que veio competir pela categoria Elite, também destacou a importância da Maratona. "É muito bom estar aqui entre os melhores atletas do país e disputar esse
evento, que é muito tradicional no calendário nacional. O evento contou com uma excelente infraestrutura e organização", opinou o atleta, que ficou em terceiro lugar geral no campeonato.
Evento aquece economia e turismo de Itabirito
Segundo levantamento realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, a realização do evento
foi de extrema importância para a economia de Itabirito, fazendo circular aproximadamente 16 milhões de reais. Hotéis chegaram a uma ocupação 100%; além disso, supermercados, restaurantes,
lojas de bicicletas e postos de gasolina registraram um aumento nas vendas. Houve também um
grande estímulo para a prática de esportes, como para o turismo na região.
Para receber a Mountain Bike Internacional Chaoyang Estrada Real, a Prefeitura de Itabirito
realizou uma reforma na infraestrutura na região do Alto do Cristo. Receberam melhorias a parte
elétrica, a pintura das paredes e do meio fio, houve serviço de campina, entre outras. “Agora um
dos pontos turísticos mais marcantes de Itabirito está melhor estruturado para receber mais turistas
e novos eventos”, contou Raphael Rondow.
Todo o trabalho para a realização do evento na cidade, além do ganho econômico, foi pensado
para itabiritenses como Paulo Ricardo Moreira Lima, de 25 anos, que é um amante do esporte e
fez questão de marcar presença: "A bicicleta faz parte da minha vida desde sempre. Trabalhei no
ramo de bicicleta durante quase 10 anos. Acho que o Cristo ainda é um lugar pouco visitado pelas
pessoas daqui. E a realização de um evento de grande porte como esse é de extrema importância
para Itabirito".
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Imprensa: A cidade volta a contar com imprensa livre e independente. Deixamos para
trás a época de agressões a jornalistas. A crítica com pleno conhecimento dos fatos feita de
forma responsável contribui para a credibilidade do autor e auxilia
sobremaneira na evolução da nossa democracia. Chega de abusos
por parte dos senhores do poder é tempo de respeito com os nossos
concidadãos.
Prefeito e a mídia: Elogiável a iniciativa do prefeito Orlando Caldeira em reunir os profissionais da comunicação para um momento
de conversa e reflexão. Não existirão privilégios. A transparência e
a igualdade desta administração serão para todos, afirmou Orlando,
numa reunião inédita que permeia novos tempos e deve ser marcada nas páginas da história do nosso município.
Enquanto isso: Muito aplaudida a secretária de planejamento Débora Francisca de Aguiar, que fez uma ampla explanação das iniciativas daquela pasta. Relatou dados importantes como o projeto
que fixa a despesa e estima a receita para o ano de 2020 em 423
milhões de reais, que será submetido à apreciação do legislativo.
Disse ainda que o município gasta hoje 41% da receita com a folha
dos servidores.
Ponto de encontro: Quer seja no galpão da feira livre Nem do Roldão (Mercado Municipal) nos bailes do União às sextas, no Clube
da Melhor Idade aos sábados, ou no Fim de Tarde, aos domingos
no Verdão, estes eventos são destaques pela reunião de amigos,
embalo dos casais de enamorados e nos momentos de celebrar a
vida apreciando boa música, degustando petiscos acompanhado de
um bom vinho ou cerveja bem gelada.
Terço dos homens: Coordenado por Túlio Sérgio Santos e Célio
Rodrigues Amorim (fundador) o terço dos homens acontece toda
terça-feira no salão Decolores da Paróquia São Sebastiao. São quase mil participantes que se reúnem neste momento de fé ao som
de canções que elevam a alma, colocando-se em sintonia com o
divino Criador.
Nosso abraço: À equipe do Marombar Praia, que vem fazendo
a diferença na oferta de pratos deliciosos, petiscos e uma cerveja
bem gelada, num ambiente aconchegante e alegre. Nossos parabéns ao gerente Dedé, Juliano, Joãozinho, Dudu da D. Yolanda,
Jeimes, Toninho, Alvarina, Ani, Carlinhos e Toninho, que formam
uma equipe nota dez.
Professores: Um acontecimento que marcou época foi o jantar das
professoras municipais realizados sempre em outubro de cada ano
e premiando nossas principais educadoras. Momentos de confraternização e de incentivo a estas profissionais que tem a nobre missão de preparar os homens de amanhã. Idealizado pelo secretário
educação da época, Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz. A iniciativa serviu de exemplo para outras cidades e contribuiu para colocar nossas escolas em destaque na região, alcançando ainda bons
índices do IDEB. (Índice de desenvolvimento da educação básica.)
Queimadas: A cidade e toda região vivendo as consequências das
queimadas. É preciso maior fiscalização e punição para aqueles
que praticam crime ambiental, queimando pastos e florestas. O corpo de bombeiros de Itabirito tem realizado um trabalho de grande
relevância, tentando conter este mal que nos atinge nestes tempos
secos e empoeirados. Haja fumaça...
Bem viver: Quando somos bombardeados por notícias negativas
como insegurança, fogo na Amazônia, assassinato de jovens, propina, prisão pela polícia federal, vale a pena mudar o foco e investir um pouco no seu bem estar. Os profissionais recomendam:
beber muita agua, comer muito peixe, comer chocolate, esquecer
um pouco do celular, cuidar do pulmão e coração. Orar, Beijar e
abraçar mais, sugerem ainda abandonar as roupas velhas, ir mais
a praia, sentar-se na areia, viajar mais e fazer exercícios. Tome sol
e dance na chuva, preserve a inocência da criança dentro de você,
tome um bom vinho e a qualquer hora tire uma soneca. Olhe a vida
de frente e fique mais com você e nunca tenha medo de envelhecer.
Por onde anda? Edmundo Quintão, filho de Dona Maria e do saudoso Raimundo Alves dos Santos (Cascavel) casado com Ana
Angélica e pai de Paula, Edmundo Júnior e Túlio. Agrônomo que
exerce também as atividades de comerciante e corretor. Sempre
participativo e com grandes amizades, Edmundo Quintão é gente
de destaque na cidade encanto
Para refletir: Nada é permanente, salvo a mudança. (Heráclito).

Dia 23 de setembro comemorou, ao lado dos amiguinhos na
escola da vovozinha, a graciosa Lara, filha de Thaisa
e Edvaldo. São quatro anos de muito charme, doçura
e encantamento. Parabéns!
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Vale e Consórcio Minas Mais garantem
a limpeza das ruas centrais de Itabirito
Aconteceu, na última semana,
uma reunião na Prefeitura de Itabirito para uma solução do tráfego
de carretas no Centro da cidade,
referente à obra do muro de contenção no distrito de São Gonçalo
do Bação.
Com a presença do prefeito,
do secretário de Segurança e Trânsito, representantes do Consórcio
Minas Mais e da Vale, ficou acordado que será feito um trajeto diferenciado para que as carretas não
precisem passar no Centro, em
direção ao distrito de São Gonçalo; a nova via será próxima à pe-

Trânsito no Centro está recebendo maior
atenção da Prefeitura e das empresas

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

Prefeitura acordou que Vale e Consorcio devem cuidar da limpeza das ruas

ITABIRITO

dreira, no final do bairro Cardoso. Também, as
empresas se comprometeram em manter limpas
as vias por onde os caminhões passam na cidade, inclusive durante o período de construção do
novo acesso.
Para os moradores e comerciantes que ficam
no trajeto dos caminhões, a notícia desse acordo
é um alívio. Para o proprietário de um comércio
na Avenida Queiroz Júnior, Dácio Niquini Júnior, essa iniciativa tem impacto positivo. “Deixando de passar aqui no Centro as carretas vão
aliviar bastante a poeira, além de manter conservadas as vias e não causar congestionamentos
em determinados horários do dia”.
No final de setembro, a via já estava em fase
final de implantação, faltando apenas o reforço
da ponte da pedreira e a sinalização da estrada.
Assim que o novo trajeto estiver concluído, a
empresa Vale, além de continuar mantendo a
limpeza, apoiará a Prefeitura na pintura e colocação de novas placas de sinalização viária.

Economia na
manutenção
dos jardins de
Itabirito
A Secretaria de Urbanismo, por meio do
Departamento de Limpeza Urbana, em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento vem desenvolvendo mudas ornamentais no Viveiro Municipal, localizado na
VDL. A partir desta iniciativa, a Prefeitura de
Itabirito economiza na manutenção dos jardins e
praças da cidade, não precisando comprar novas
mudas; além da sustentabilidade com o reaproveitamento das plantas.

Matrículas
Abertas

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

Dois pesos e duas
medidas no CAC-CMOP

Diz a Constituição brasileira, em seu Art. 5º, que somos todos
iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, mas isso
não impede que, no dia-a-dia dos cidadãos, se pratique o contrário, muito mais do que se imagina, onde e quando não se espera
a lei seja burlada. No trato com o poder público, não é preciso
ir muito longe ou ter contato com altos escalões, na solução de
problemas complexos, para sentir em seu íntimo a discriminação,
a aleivosia dos que se comprazem em tornar difícil a vida de pessoas. Basta se valer dos serviços do CAC (Centro de Atendimento
ao Cidadão) da Câmara Municipal de Ouro Preto. Funcionária de
determinada empresa teve necessidade de renovar sua cédula
de identidade. Para isso, recorreu ao CAC, por meio do telefone. De início, atendente informou que a emissão dependeria de o
nome estar no sistema e que levaria algum tempo, entre trinta e
quarenta dias. Como a pessoa tinha certa urgência na atualização
do documento, ela insistiu e foi orientada a ligar dentro de quinze
a vinte dias. A interessada procedeu como recomendado, mas
ainda levou algum tempo, para ser informada que, finalmente, seu
nome aparecera no sistema. Ela solicitou que lhe fosse enviado,
por e-mail ou se teria algum site que disponibilizasse o Documento de Arrecadação - DAE, mas lhe foi respondido não ser possível,
pois o preenchimento seria presencial; havia que comparecer ao
CAC. Coincidentemente, outra funcionária da mesma empresa
necessitou do mesmo atendimento. Na primeira ligação, recebeu
informação que o documento já podia ser emitido e quando pediu
o DAE, ele foi disponibilizado, sem qualquer problema. Pergunta-se: que critério usa o CAC da Câmara Municipal de Ouro Preto,
no atendimento ao público? Por que a diferença entre dois atendimentos relativos ao mesmo tipo de documento solicitado?
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Aniversário da Cidade: programação
celebra os 96 anos de Itabirito

Iniciativa marca a volta da Festa do Pastel de Angu, que tem shows gratuitos
como Falamansa e Bloco Chama o Síndico na Praça da Estação

Para comemorar os 96 anos
de Itabirito, a Prefeitura realiza o
Aniversário da Cidade até o dia 6
de outubro. A programação especial conta com eventos esportivos,
culturais, além de ações ambientais.
“Priorizamos os nossos artistas na
concepção da programação, que
atende a todos os gostos musicais,
entendendo que a cidade necessita
de eventos que aqueçam nossa economia e criem oportunidades de lazer e entretenimento à população”,
destaca Junia Melillo, secretária de
Patrimônio Cultural e Turismo.
Eventos como a Maratona Internacional Chaoyang da Estrada Real
e o espetáculo Alquimia, do Coral
Canarinhos, contaram com o apoio
da Prefeitura e também fizeram parte do calendário comemorativo.
Programação especial
Hoje, dia 25, tem o Projeto Clube de Leitura, que aborda o livro A
Ilha Desconhecida, do escritor José
Saramago. A ação acontece na Biblioteca Pública, a partir das 19h. No
mesmo local, também acontece o
Projeto Toda Sexta tem História, no
dia 27 de setembro, das 13h às 15h,
com o tema 70 Anos da Biblioteca.
No sábado, dia 28, a Secretaria de Meio Ambiente realiza um
plantio de mudas em comemoração
ao Dia da Árvore, às 9h, no Parque
Ecológico. Já no dia 29, tem Caminhadas na Natureza, a partir das
6h30, com o Circuito Campestre e
Domingo é Dia de Banda, das 10h
às 12h, na Praça da Estação. A programação do Aniversário da Cidade

traz ainda o Cine Livro, às 13h, com
o tema Os Fantasmas de Cada Um,
na Biblioteca Pública, no dia 3 de
outubro. No mesmo dia, haverá a
audição de piano no show Estilos,
às 20h, na Casa de Cultura. Todos os
eventos têm entrada gratuita.
Pastel de Angu
E para fechar com chave de ouro, a programação do Aniversário da
Cidade contará com a volta da Festa
do Pastel de Angu, que acontece nos
dias 5 e 6 de outubro, na Praça da Estação. Fazem parte da programação

shows especiais de artistas locais e
de renome nacional, como o Bloco
Chama o Síndico, no sábado, e a
Banda Falamansa, no domingo.
Além disso, o evento é uma ótima oportunidade para degustar os
deliciosos pasteis feitos pelas mantenedoras da receita original desta
delícia de Itabirito. “Acreditamos na
importância do turismo de eventos,
neste caso, valorizando nosso maior
bem imaterial gastronômico, que é o
Pastel de Angu”, ressalta a secretária
de Patrimônio Cultural e Turismo.

