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Copa Mariana de Taekwondo
representa incentivo ao esporte
Laryssa Ganbellini

Com mais de 800 atletas de diversas localidades da região e cerca de
100 marianenses, a cidade recebeu pela sétima vez a Copa Mariana de
Taekwondo. O evento corresponde à 3º etapa do Campeonato Mineiro
da modalidade.
A abertura do evento ocorreu no dia 28, na Arena Mariana e contou
com uma homenagem da Federação de Taekwondo do Estado de Minas
Gerais (FTEMG) as autoridades presentes. Na oportunidade o prefeito
Duarte Júnior falou da satisfação em receber por mais um ano o evento.
“A cidade de Mariana tem se destacado em muitas modalidades esportivas. Ser a sede da Copa de Taekwondo por mais um ano demonstra nosso
compromisso com o esporte e a comunidade com um todo. Queremos
fazer com que nossa gestão seja lembrada por essas boas iniciativas e que
nosso nosso esporte seja sempre campeão”, comentou.
A organização do evento tem se destacado em todas as edições. Para
Thiago Mose, morador de Itabira e pai de um competidor, trazer o evento
para cidade representa a construção de novos talentos. “Eu acompanho
todas as etapas, porque meu filho é competidor e a gente vê que a organização aqui é bem melhor que nas outras cidades. O Taekwondo é um
esporte olímpico e com certeza sairão grande campeões da cidade de Mariana através desse tipo de iniciativa”, disse.
Com as arquibancadas cheias, a Copa de Taekwondo foi uma oportunidade de mostrar a forma como a população abraçou o esporte na cidade. Para os responsáveis que queiram iniciar seus filhos no esporte, a
Prefeitura de Mariana, através de um projeto no Centro de Referência
da Infância e Adolescência (CRIA), oferece aulas nas modalidades. Os
encontro ocorrem de segunda a sexta, das 7h da manhã às 17h. Para mais
informações os interessados devem ligar no 3557-2128.
Você confere o resultado completo da 3° etapa do Campeonato Mineiro no site da Federação Mineira de Taekwondo (fmtkd.com.br).

Sexta-feira, 3 de maio/2019
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Revisão do Plano Diretor
tem início em Ouro Preto

Comissão nomeada pelo Executivo prioriza a participação de
novos seguimentos da cidade na revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de Ouro Preto
realizou no último dia 02 de maio,
quinta-feira, uma reunião preliminar com os membros da comissão
técnica que deverá organizar a revisão do Plano Diretor Municipal.
De acordo com a Lei Federal
10.257 de 10 de junho de 2001
e Estatuto das Cidades, o Plano
Diretor Municipal é instrumento
decisivo para dirigir o desenvolvimento do Município nos seus aspectos econômico, físico e social.
A comissão técnica nomeada
pelo Executivo é composta por
servidores ligados à administração, e votou por unanimidade
pela inclusão de novas lideranças
de diversos setores, como a Famop (Força Associativa de Ouro
Preto); Associação Comercial,
Ufop, Ifmg, Iphan e Câmara Municipal. Outros membros poderão

ser incluídos na comissão durante
a evolução dos trabalhos e toda a
comunidade terá acesso em tempo real a tudo que for discutido.
"É um trabalho intersetorial que
engloba diversas áreas de diversas secretarias da administração e
seguimentos da sociedade a fim
de corrigir as distorções existentes
na legislação municipal, com foco
para o desenvolvimento sustentável, social, econômico industrial e
habitacional, respeitando o meio
ambiente e a paisagem barroca de
Ouro Preto", explicou o secretário
Municipal de cultura e Patrimônio,
Zaqueu Astoni.
Foi apresentado um diagnóstico de como funciona a habitação
de interesse social, aspecto que
deverá ser regulamentado e terá a
devida atenção a partir da revisão
do Plano Diretor.

Toda a sociedade terá o seu lugar de fala e poderá participará de
todos os momentos nas reuniões
setoriais e audiências públicas que
ocorrerão em todo o território de
Ouro Preto. São previstas mais de
100 reuniões em todos os bairros e
distritos da cidade em um trabalho
que poderá se estender por um ano.
O secretário Zaqueu aproveitou para lembrar que Ouro Preto
tem extensão territorial equivalente a quase o dobro de Belo Horizonte, sendo 1.243 Km² e mais de
3mil Km de estradas de terra.
Entre os temas que serão abordados destacam-se a mobilidade
urbana, transporte público, serviços e otimização de serviços públicos de saúde, educação, agricultura
e turismo, além de áreas rurais, de
interesse industrial e comercial em
Ouro Preto.
Gilson Antunes

-feira, 3 de maio/2019
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Ouça a Rádio

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil
de Ouro Preto. Oficial Titular: Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná,
nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG.
Tel: (31) 3551-0422 E-mail: cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
Edital 10561 FELLIPE MAGÉ TOLEDO, solteiro, brasileiro Autônomo,
natural de Ouro Preto - MG, nascido em
30/12/1980, filho de Clodomiro Dias
Toledo e Maria Geralda Vitorino Coelho Toledo. E PATRICIA GOMES
DA SILVA, solteira, brasileira, Autônoma, natural de Ouro Preto – MG, nascida 12/09/1982, filha de João Crisostomo da Silva e Marlene Gomes da Silva.
Ambos residentes em Ouro Preto – MG
Edital nº 10562 JOÃO PAULO FELIX DOS SANTOS, solteiro, brasileiro, Agrônomo, natural de Cosmópolis - SP, nascido em 31/01/1983, filho
de Paulo Felix dos Santos e Claudia
Maria Kreitlow dos Santos, residentes
e domiciliados em Cosmópolis – SP.
E MARIA CAROLINA SANTOS
MENDES, solteira, brasileira, Nutricionista, natural de Ouro Preto – MG,
nascida 26/09/1983, filha de Domingos
da Silva Mendes e Maria Celina Santos
Mendes. residente e domiciliada em
Ouro Preto – MG.
Edital nº10563 PAULO FILIPE
SILVA E SILVA, solteiro, brasileiro,
Entregador, natural de Mariana - MG,
nascido em 10/08/1996, filho de Niberto
das Merces da Silva e Madalena da Silva e Silva. E SABRINA DA ROCHA
NOVAIS, solteira, brasileira, Estudante,
natural de Ouro Preto – MG, nascida
02/02/2001, filha de Luciano Amador
Novais e Rosane da Rocha. Ambos residentes em Ouro Preto – MG
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 03 de maio de 2019.

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
FELIPE FERREIRA DE MELLO,
brasileiro, solteiro, técnico metalurgista, natural de Ouro Preto-MG,
nascido a 31/10/89, filho de Weberte
de Mello e Maria do Carmo Ferreira
e MARINA TOMÉ ESTÊVÃO
DOS SANTOS, brasileira, solteira,
engenheira de minas, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 29/01/91, filha
de Clégis Estêvão dos Santos e Isabel
de Jesus Tomé dos Santos; Ambos residentes nesta cidade;
GIOVANI AUGUSTO DE QUEIROZ, brasileiro, solteiro, pedagogo,
natural de Ouro Preto-MG, nascido a
11/03/87, filho de Cleonice Conceição
de Queiroz e ELIANE GERALDA
FERREIRA, brasileira, solteira, micro-empreendedora, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 24/08/71, filha de
Cláudio de Paula Ferreira e Maria da
Conceição Ferreira; Ambos residentes
neste subdistrito;
DOUGLAS COELHO NETO, brasileiro, solteiro, ajudante produção,
natural de Ouro Preto-MG, nascido
a 23/12/91, filho de Edson de Jesus
Novais Neto e Fátima Arlinda Coelho
e KAMILY GOMES PIMENTEL,
brasileira, solteira, estudante, natural de
Ouro Preto-MG, nascida a 11/01/2003,
filha de Whiliton de Paula Pimentel e
Lidiane Cristina Gomes dos Santos;
Ambos residentes neste subdistrito;
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 30 de abril de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

Ouça pela Internet
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O novo mercado
de trabalho

Os números – acima dos dez milhões – do desemprego, no
Brasil, são assustadores mas o mais grave é que, ainda que a
economia reaja, a dificuldade de absorção dessa volumosa mão-de-obra persistirá, por algum tempo, porque o perfil do trabalhador
não mudou, ao contrário do posto de trabalho, que tem evoluído,
gradativamente, graças ao emprego de novas tecnologias. Com
o desenvolvimento de novas tecnologias, novos tipos de trabalho,
consequentemente, novas profissões, novos empregos, surgem
todos os dias, mas o trabalhador está despreparado, como consequência da dinâmica do ensino/aprendizado para o trabalho que
não acompanha o processo no mesmo ritmo.
Assim como, na transição do século dezenove, muitas profissões desapareceram ou iniciaram processo de desaparecimento,
dando lugar a outras, em razão das grandes invenções, o mesmo
se dá agora e ainda se dará, em razão do avanço tecnológico na
área digital. Veja-se o caso do transporte e das comunicações, em
geral. Até o século dezenove, podia-se dizer que os indivíduos estavam presos aos seus locais de nascimento, sendo muito poucos
os que se deslocavam para outras cidades e muito menos para
outros países, por força do trabalho. Era a dificuldade das comunicações, lentas ou quase impossíveis; dos transportes, também
lentos, precários, onerosos, perigosos; da estada no destino, onde
nem sempre havia um hotel ou estalagem, dependendo-se, muitas
vezes, do acolhimento em residência familiar. Como exemplo da
precariedade do transporte, não é preciso sair do município de Ouro Preto e nem muito retroceder no tempo. Viagem de automóvel
para a cidade de Ouro Preto e dela para qualquer lugar, na primeira metade do século passado, era verdadeira aventura. Conheci
pessoas em Cachoeira, que só conheceram Ouro Preto em idade
adulta e eu mesmo, só fui conhecê-la, de fato, aos 16 anos de
idade, quando me alistei no Serviço Militar. Somente localidades
servidas pela ferrovia tinham ligação mais fácil com o distrito-sede
municipal.
Quando se conseguia trabalho em outra localidade, havia que
mudar o domicílio para ela, ou se desistia do emprego. Atualmente, as pessoas podem trabalhar até cem quilômetros de sua residência e dormir em casa. Entretanto, essa comodidade, atingida
há não muito tempo, já está sendo superada. Se foi ficção, não
é mais, pois hoje já se pode trabalhar para empresa na Europa,
sem sair de casa no Brasil. Grande parte desses postos de trabalho nem exige formação acadêmica, sendo necessárias, contudo,
outras habilidades, além de disciplina, vontade de aprender, boa
dose de curiosidade e algo do espírito de aventura. Com base nisso, há artigos na internet a generalizar, dizendo que para se obter
sucesso, no trabalho online não é preciso muito estudar. Não é
bem assim; “devagar com o andor porque o santo de é de barro”!
Para os que pensam que a vida deve ser “mamão com açúcar”,
tal declaração pode ser uma armadilha, pois estudos são sempre
necessários, ainda que não na mesma linha dos feitos até o momento.
O que se tem observado é uma tendência por não exigência
de diploma, se o candidato demonstra ter os conhecimentos necessários para o trabalho disponibilizado. É a valorização do saber
a se contrapor ao diploma, cuja exigência já pôs à margem do mercado de trabalho muitos bons profissionais, para promover em seu
lugar a mediocridade. Devido à extrema valorização da formação
acadêmica, batem às portas das universidades, todos os anos, legiões de buscadores de diplomas, e, ingressa no mercado de trabalho bom número de profissionais mal preparados, cujo destino
ao cabo de pouco tempo é a frustração.
A nova realidade trazida pelo mundo digital põe abaixo muito do que se cultuou, até aqui, quanto a quesitos indispensáveis
para se conseguir e manter colocação no mercado de trabalho,
substituindo-os por outros, muitas vezes, não percebidos pelo buscador, nem sempre, suficientemente curioso. Segundo o IBGE,
metade da população brasileira está conectada à internet. Dessa
população, entre os que procuram emprego, quantos sabem das
oportunidades de trabalho abertas na web e quantos já tentaram
conquistar uma? No caso brasileiro, duas verdades se contrapõem
às chances no campo digital: os que buscam trabalho estão presos à modalidade antiga, não se adequando à nova realidade com
novas opções; outros, simplesmente, estão despreparados, tendo
e usando a internet como simples campo de lazer, quando não
para atividades menos louváveis.
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Servidores efetivos de Mariana
ganham Plano de Cargos,
Carreira e Vencimentos
Na terça-feira (30), a Prefeitura
de Mariana, por meio da Secretaria
de Administração, promoveu uma
assembleia para apresentar aos servidores efetivos do município os
PCCVs (Plano de Cargos, Carreira
e Vencimentos) dos funcionários
públicos. A medida busca valorizar
e reconhecer profissionais que, de
acordo com o prefeito Duarte Júnior, dão continuidade ao trabalho
da administração municipal, independente da gestão.
Os PCCVs foram elaborados
pela especialista, Doutora Viviane Macedo, do escritório Garcia e
Macedo Advocacia, em conjunto
com comissão de representantes
dos diversos setores da administração pública que opinaram e participaram de todo o processo. No
projeto existem especificidades
para determinados grupos, como
servidores da saúde, sistema carcerário e guardas municipais.
Para o vigilante, Luiz Carlos
Magno, o anseio dos funcionários
efetivos foi finalmente atendido.
“Aquilo que era antes um desejo,

Pedro Ferreira

transformou-se em realidade. Foi
dado um ponta pé inicial para que
nós possamos ter, finalmente, diretos garantidos, uma carreira estável,
uma garantia de futuro”, disse.
O prefeito Duarte participou do
encontro e ressaltou o compromisso
da gestão em demonstrar aos servidores efetivos a sua importância para o município. “Neste momento,
eu estou prefeito. Daqui a um ano
eu não estarei mais a frente do Executivo, mas os efetivos continuarão

na administração municipal dando
continuidade aos serviços em favor
da população”, afirmou.
Além de servidores e do prefeito, a reunião contou com a presença
de secretários e vereadores, além
de representantes do Sindicato dos
Servidores e Funcionários Públicos
Municipais de Mariana e da Doutora Viviane Macedo, que apresentou
o projeto para os servidores. A medida passa, agora, pela aprovação
da Câmara de Vereadores.

Prefeitura de Ouro Preto
terceiriza serviços do SEMAE

Licitação está na fase de avaliação da habilitação da única empresa que apresentou proposta
A concessão da prestação dos
serviços públicos de água e esgoto
em Ouro Preto tem causado muita
dúvida e debate na cidade. O assunto
já foi esclarecido pelo jornal O LIBERAL em matérias anteriores e
dessa vez a Câmara de Ouro Preto
realizou uma Audiência Pública, na
quinta-feira (2), para discutir a criação de uma Agência Reguladora de
Serviços Públicos de Ouro Preto. A
agência é uma das exigências para a
concessão dos serviços prestados pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) de Ouro Preto para
uma iniciativa privada.
O vereador Chiquinho de Assis,
que solicitou a audiência, destacou
que o objetivo do encontro foi discutir a questão de uma criação de
agência múltipla, que gerenciaria os
serviços de água, esgoto, iluminação
pública e a usina de lixo. “A grande
questão é que a Prefeitura quer criar
uma agência múltipla, que possa regular vários serviços. Tem pessoas
que são favoráveis a isso, por achar
mais econômico, e tem pessoas que
defendem uma agência para cada
serviço”, esclarece o edil. Sobre o
encontro, o vereador destacou que
foi um momento onde a população

pôde participar, outras agências puderam expor suas opiniões e trocar
experiências. “O Intuito maior é um
grande debate. Importante lembrar
que, quem administra a cidade é a
prefeitura e a Câmara é a fiscalizadora. Mas, a decisão é a cargo da prefeitura”, complementa Chiquinho.
O Superintendente do SEMAE,
Júlio Correia, destacou que os serviços tendem a melhorar com a concessão da autarquia. “Nós optamos
pela concessão para evitar trazer, por
exemplo, uma Copasa. Não temos
recursos suficientes para absorver
tanta inércia dos últimos anos na cidade, com o acúmulo de serviços que
precisa ser feito para tratar a nossa
água e esgoto de forma decente, isso
levaria todo nosso capital e dificilmente faríamos em pouco prazo”,
ressalta Júlio. “A iniciativa privada
tem essa característica de ser hábil
em relação à cobrança. Ouro Preto é
uma das poucas cidades mineiras que
não cobra pela água, e sem a cobrança não tem como regular o consumo.
As pessoas simplesmente consomem
absurdamente. Ter a cobrança rateada entre os consumidores, de forma
racional, de acordo com consumo per
capta, é a lógica primeira mundial, só

assim a gente vai dar valor a água”,
conclui o superintendente.
O processo de Licitação da concessão já iniciou e a comissão responsável pelas avaliações está analisando
a habilitação do consórcio, composto por três empresas, a única que se
apresentou para o certame. O Controlador Geral do Município, Rogério Moraes, pontuou que o processo
agora passa por três fases de análise:
da habilitação, proposta técnica e
proposta comercial. “Considerando
que houve apenas um concorrente, a
gente fica otimista em concluir o trabalho na segunda quinzena de junho,
quando estará apto o processo para
homologação e posterior contrato.
Temos que ressaltar que Ouro Preto
não tem nem 1% do esgoto tratado,
apenas o distrito de São Bartolomeu
tem esgoto tratado. A intenção nossa é fazer o tratamento completo do
esgoto e da água, além de ampliar o
atendimento à toda população de Ouro Preto”, destaca Rogério.
A empresa vencedora do certame
terá que garantir a disponibilização
de rede de água potável para 100%
dos domicílios urbanos do município em até 60 meses. Além disso, a
cobertura de coleta de esgoto deverá
ser de 75% dos domicílios
urbanos nos próximos sete
anos, e de 90% nos próximos 15 anos, assim como
garantir 100% de tratamento do esgoto em até
cinco anos.
O edital prevê um
contrato de concessão de
35 anos a partir da assinatura do contrato, mas
a cobrança de tarifas aos
usuários só poderá ocorrer a partir do 30º mês, e
somente depois de completada a hidrometração
de, no mínimo, 90% dos
usuários.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

O crime compensa
ou não?
OS MAUS exemplos constatados pela análise do comportamento de muitos deputados, senadores, governadores, prefeitos,
membros do judiciário, empresários, afetando gravemente os poderes da Nação, que a gente balança entre o “sim” e o “não” como
resposta ao título em questão. Acresçam-se ainda as condenações
de três ex-presidentes da nossa sofrida República Federativa do
Brasil, por crimes contra a administração pública, sendo presos por
corrupção. Os afastamentos de várias dezenas de prefeitos e vices
de seus cargos, baseados em administrações corruptas, ferindo os
princípios básicos da moralidade, da ética, da legalidade, da pessoalidade, publicidade e da eficiência (artigo 40 da CF), referentes à
administração pública direta ou indireta dos municípios, como agentes da corrupção. A gente balança na escolha da resposta: se o
crime compensa ou não!
Mas, continuemos a análise do problema em questão.
VEJAMOS, resumidamente, sobre algumas vantagens conseguidas pelos condenados pela Justiça, em várias e oportunas
circunstâncias com benefícios concedidos pelas leis vigentes, amparados pelos nossos códigos penais e pela lei de Execução penal:
- Anulação da reincidência decorridos 05 anos do cumprimento
ou extinção da pena;
- A pena máxima de 30 anos, raramente cumprida em sua totalidade; - A suspensão da pena; - Livramento condicional; - A reabilitação; - A extinção da punibilidade; - A progressão do regime (após
o cumprimento de 1/6 da pena); - As saídas por morte de parentes
ou por motivos particulares outros; - A remição da pena por trabalho,
estudo, leitura (recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça);
- O indulto natalino por decreto presidencial; - As prescrições por
decurso de tempo; - A detração penal. - Recebimento de salário
e auxílio reclusão; - Indenização, quando o preso ficar recluso, por
superlotação de cadeias (Decisão recente do Supremo Tribunal Federal); - Condenações realizadas com base no mínimo de pena, ou
na média! – Concessão de Habeas Corpus com facilidade, especialmente, para elementos que ocupam altos cargos.
EM SUMA, li com muito interesse o livro “O Crime Compensa”,
com 14 contos, 308 páginas, do notável e brilhante escritor Jeffrey
Archer, ex-membro da Câmara dos Comuns, e da Câmara dos
Lords da Inglaterra. Este autor ocupa um lugar de destaque, ao lado
de Agatha Christie, na elaboração de romances policiais.
Depois de tudo isso a gente continua a balançar na resposta
ao título desta crônica, cujo desejo é saber do leitor sua posição
ante aos fatos criminosos constatados na atualidade envolvendo os
grandes e esclarecidos nomes de altas patentes mergulhadas na
corrupção e a relatividade na aplicação da pena e sua efetividade
no cumprimento, sem reporem todo o furto aos cofres nacionais.
Encerro defendendo sempre que o mais importante “não é a
quantidade da pena, mas seu cumprimento integral”. Assim, homenagearemos a Césare Beccaria, advogado de alto saber jurídico-penal.
Para não perder o espírito da Lei, concluo: “O crime, mesmo
assim, não compensa”.

Comarca de Ouro Preto, MG, Edital e Citação, prazo de 20 (vinte) dias –
Drª. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível
da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício do seu
cargo, na forma da Lei etc. Faz saber, a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, expedido dos autos nº 0461.16.003162-5, da Ação de
Usucapião proposta por Renata Cristiane dos Santos, brasileira, casada, CPF nº
034.216.616-69, e seu esposo Anderson Augusto da Conceição, brasileiro, casado, CPF nº 937.073.556-91, residente e domiciliados à Avenida Perimetral, s/nº,
Vila Itacolomi, Ouro Preto-MG, do imóvel urbano com área total de 473,90m²,
encerrando num perímetro de 88,86m, situado na Rua Perimetral, s/nº, lado ímpar,
com as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro
no vértice V-01 de coordenadas N 7742834,064m e E 665662,810m, no encontro das divisas do imóvel de Diminas Comércio e Indústria Ltda, e o imóvel de
posse de Renata Cristina dos santos. Deste pela frente segue confrontando com a
Rua Perimetral, com os seguintes azimutes e distâncias 62º46’52” e 3,371m até o
vértice V-02 de 7742835,606m e E 665625,808 45º02’36” e 2,718m até o vértice
V-03 de coordenadas N 7742837527m e E 655627732m e 40º41’10” e 3,861m
até o vértice V-04 de coordenadas N 7742840,454m e E 655630,249m 32º46’10”
e 3,977m até o vértice V-05 de coordenadas N 7742843,799m e E 655632,401m
14º56’56” e 2,467m até o vértice V-06 de coordenadas N 7742846,183m e E
655633,038m, deste pelo lado direito segue confrontando com Moacir Sebastião
dos santos com o seguinte azimute e distância 104º24’37” e 21,137 até o vértice
V-07 de coordenadas N 7742840,923 e E 655653,507m, deste, pelos fundos, segue
confrontando com Faixa de Domínio do DNIT – faixa non aedificandi, com os seguintes azimutes e distâncias 205º58’07” e 8,505 até o vértice V-08 de coordenadas
N 7742833,277m e E 655649,783m, 215º05’16” e 1,569m até o vértice V-09 de
coordenadas N 7742833,277m e E 655648,881m, 221º12’36” e 3,359m até o vértice V-10 de coordenadas N 7742827,228m e E 230º39’21” e 3,530m até o vértice
V-10 de coordenadas N 7742827,228m e E 230º39’21” e 3,530m até o vértice V-11
de coordenadas N 7742827,228m e E 655,643,938m; 240º25’41” e 12,830m até
o vértice V-12, de coordenadas N 7742820,896m e E 6556327,779m 255º53’11”
e 5,353m até vértice V-13 de coordenadas N 7742818,709m e E 655627,893m,
deste pelo lado esquerdo, segue confrontando com Diminas Comércio e Indústria
Ltda com os seguintes azimutes e distâncias 340º04’42” e 11,237m até o vértice
V-14 de coordenadas N 7742829,273m e E 655624,064m 345º19’40” e 4,925m
até o vértice V-01 de coordenadas N 7742834,064m e E 655622,810m chegando
ao vértice inicial da descrição deste perímetro.” Tudo conforme planta geodésica e
memorial descritivo. E, por este edital ficam citados os terceiros interessados, para,
querendo, vir contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena
de não o fazendo, presumirem-se aceitos, com verdadeiros, os fatos alegados na
inicial (art. 335 do NCPC). Ficando constado que em casa de revelia será nomeado
curador especial, nos termos do art. 257, IV, NCPC. E, para que ninguém alegue
ignorância, mandou o MMº. Juiz de Direito, Dr. Edelberto Vasconcelos Santiago,
expedir o presente edital que será publicado no jornal “Diário do Judiciário” e afixado em local de costume deste Fórum. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais aos 09 de abril de 2018. Eu, Kássios Dávilon
Soares Cordeiro, Escrivão Judicial, subscrevi. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas
– Juíza de Direito.
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Secretaria de Educação de Ouro
Preto presta contas ao Legislativo
Foi realizado na tarde da última
quinta-feira (25), no plenário da
Câmara Municipal de Ouro Preto,
a terceira Audiência Pública deste
ano, cujo tema foi a Prestação de
Contas por parte da Secretaria Municipal de Educação, referentes aos
anos de 2017 e 2018. A prestação
de contas é a demonstração do que
foi feito com os recursos públicos
que foram transferidos a uma entidade prestadora de serviço ou instituição de ensino, no período em
questão.
Na oportunidade, foram detalhadas a arrecadação dos programas federais e repasses da área de
educação, investimentos por parte
do Município e as despesas com
transporte, merenda e materiais indispensáveis para o funcionamento
das escolas. “O que a Educação
de Ouro Preto demonstrou hoje é
a transparência em suas contas e
será um prazer retornar ao Legislativo para qualquer tipo de esclarecimento necessário”, frisou Rosa
Ana Xavier, secretária municipal
de Educação, que aproveitou o momento e convidou os ouro-pretanos

para a Semana da Leitura, que será
realizada entre os dias 29 de abril e
04 de maio, das 8h às 17h, no Centro de Convenções da UFOP.
Para Vicente Nolasco, superintendente administrativo da Secretaria, essa também é “uma oportunidade que temos não só de prestar
contas, mas também esclarecer dados que muitas vezes são distorcidos e geram boatos desagradáveis”.
O vereador Vantuir (SD) tam-

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

bém destacou a importância da Audiência. “Tiramos algumas dúvidas, principalmente referentes a ata
de tomada de preço na compra de
legumes e verduras para a merenda
escolar. São valores altos que, mesmo estando dentro da legalidade,
não concordamos com alguns preços praticados”, disse. O vereador
também convidou os demais colegas parlamentares a lutarem pela
“oportunidade de nossos agricultores locais terem a sua produção
comprada e usada na merenda da
rede municipal de ensino”.
Os trabalhos foram conduzidos pelo vereador Geraldo Mendes (PCdoB) e também marcaram
presença no plenário os vereadores
Regina Braga (PSDB), Alysson
Gugu (PPS), Wander Albuquerque
(PDT) e Luciano Brabosa (PMDB). Para os questionamentos por
parte dos vereadores que não foram
respondidos, houve o comprometimento por parte da secretária para
respondê-los o mais breve possível.
A Audiência Pública pode ser conferida no YouTube da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Audiência pública na Câmara
debate alteração no plano de
mobilidade da cidade
Na noite da última segunda-feira (29) a Câmara de Ouro Preto
realizou a 4ª Audiência Pública de
2019. Na oportunidade, foi discutido a alteração da Lei Complementar sobre Plano de Mobilidade Urbana do Município. O projeto de
Lei, de autoria do vereador Vantuir
(SD), sugere algumas alterações
no plano que já institui a mobilidade urbana e busca colocar como diretriz a possibilidade de que
o trecho de rodovia federal, que
passa por Cachoeira do Campo,
possa ser municipalizado e passe
para responsabilidade da Prefeitura. Além disso, foi discutido a necessidade de incluir no projeto, a
localidade de Coelhos, subdistrito
de Amarantina, e o bairro Pocinho,
que também estão situadas às margens da rodovia.
De acordo com o vereador
Chiquinho de Assis (PV), que presidiu a audiência, há uma série de
demandas históricas da população
que utiliza o trecho, como faixa
de pedestres, semáforos e maior
segurança no trânsito. “É uma

questão importante, que necessita
de uma ação rápida, mas que também tem os seus poréns, como foi
colocado aqui na discussão pelos
vereadores. O projeto deu uma
oportunidade de participação popular, infelizmente tivemos pouquíssimas participações, mas de
toda forma, ele volta para as comissões. O intuito é levar o projeto
para votação, convidando também
o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)
para discussão sobre esse tema”,
destacou.
Para o vereador Vantuir, autor
da audiência, a discussão foi boa e
a intenção é trazer benefícios para
a população. “Há muitos anos que
o Dnit não investe nesses trechos e
a qualidade de vida dessas pessoas
está fincando em segundo plano.
Se o município assumir essa responsabilidade, poderá trazer maior
segurança para a população. Vai
ser necessário investimento, mas
o que tem que ser colocado em
consideração é o bem-estar dessas
pessoas e é exatamente isso que

esse projeto de lei visa. Não precisa ser executado hoje, mas é importante ter uma diretriz para que
futuros governos que venham assumir a Prefeitura, e que tenham a
receita melhor do que a atual, possam investir nessas áreas. Acredito
que ao final da Audiência, todos
entenderam que a Lei é boa e que
provavelmente será aprovada com
algumas alterações que trarão
bons frutos para o nosso município”, finaliza.
Também estiveram na audiência os vereadores, Alisson Gugu
(PPS) e Regina Braga (PSDB),
o assessor especial da Secretaria
de Governo da Prefeitura, Dalton
Gonçalves, e o advogado Marcos
Antônio. A Audiência Pública está
disponível no perfil da Câmara no
Youtube e na página da Câmara no
facebook.
Anúncios:

-1890
1
9
4
8
9
(31)
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Quem Preserva
Paga Menos
Na reunião dessa quinta-feira, o vereador Geraldo Mendes apresentou
um Requerimento solicitando informações sobre o Programa “Quem preserva, paga menos”.
Geraldo Mendes explica: “o Programa consiste em descontos no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e também na TCR (Taxa de
Coleta de Resíduos) para os contribuintes que realizam captação de água
da chuva ou fazem uso da energia solar, assim como pra aqueles que comprovarem destinação costumeira de materiais recicláveis a entidades de
catadores ou ao Programa Municipal de Coleta Seletiva”.
Os interessados em usufruir desses benefícios concedidos pela legislação municipal devem seguir as orientações que constam no Decreto nº
5.159, de 9 de agosto de 2018, que regulamenta a Lei Complementar Municipal nº. 113, de 27 de dezembro de 2011, estabelecendo procedimentos
para a isenção parcial de IPTU e TCR.
No entanto, segundo pessoas que procuraram o Vereador Geraldo
Mendes, os requerimentos e documentos comprobatórios que darão direito aos benefícios, só podem ser apresentados em data específica no segundo semestre na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o que ocasiona
filas enormes, e às vezes desistência do contribuinte em reivindicar seus
benefícios. Para o vereador “seria de extrema importância a Secretaria de
Meio Ambiente receber os requerimentos e documentos comprobatórios a
qualquer momento, o que acabaria com as filas”.
Para quem ainda não conhece o Programa as isenções serão concedidas ao contribuinte mediante o cumprimento das seguintes condições:
Protocolo de requerimento por escrito na Secretaria Municipal de Meio
Ambiente; apresentação do número da inscrição no cadastro imobiliário;
comprovação da existência de sistema de captação de água de chuva ou de
sistema de captação de energia solar no imóvel por meio de fotos, projetos,
memoriais ou documentos afins; comprovação de destinação costumeira
de material reciclável a entidades de catadores ou ao Programa Municipal
de Coleta Seletiva, que pode se dar por meio de atestado emitido por alguma das entidades de catadores reconhecida pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.
A solicitação da isenção deve ser solicitada a cada ano, e lembre-se:
Quem preserva, paga menos!

equipe Espaço
Saúde, de Cachoeira do Campo,
comandada pela Mestra Adriana Moreira
e o Professor Nilton
Oliveira, participou
no domingo (28), no
Clube dos Oficiais
da Policia Militar,
em Belo Horizonte,
do Open Minas de
Taekwondo. A equipe, composta por 18
atletas de Cachoeira
do Campo, Amarantina, St. Antº. do Leite
e Itabirito, conquistou
28 Medalhas de Ouro, 08 de Prata em
duas modalidades,
Poonsae e Luta. A
equipe foi a Campeã
Geral na Modalidade de Poonsae e Vice-Campeã na modalidade de Luta
e ainda conquistou o 3º troféu com o Rogério Jr, escolhido como o melhor atleta de Minas Gerais após vencer a luta final da Categoria oficial
adulto até 63kg.

Nesta sexta-feira, dia 3, o aniversariante do dia é o itabiritense
Aquiles Estevam da Costa. Ele
é funcionário da Serra Verde e
um leitor assíduo e participativo
do jornal O LIBERAL. À ele
muitos anos de vida, saúde e
realizações. Estes são os votos
de toda equipe da redação.

N

este domingo (5), as associações de Repúblicas de Ouro
Preto promovem a 19ª edição do
Ação Solidária. Os estudantes recolhem donativos como roupas,
alimentos, brinquedos, livros,
produtos de limpeza e higiene pessoal, das 8h às 14h. Os donativos
arrecadados serão doados a entidades filantrópicas e instituições
de Ouro Preto e Mariana. Caso
queira doar, os donativos podem
ser levados na República Canaan,
até às 14h do domingo. “Mesmo o
menor gesto pode ser a maior ajuda. Agradecemos a colaboração”.

N
A

Casa dos Contos exibe a exposição fotográfica "Olhares latino-americanos em torno da arquitetura e construção com terra - As técnicas
mistas". A mostra integra a programação do III ENTECOR - Encontro
Nacional de Tecnologia em Conservação e Restauro, evento realizado em
Ouro Preto até o dia 04 de maio. A exposição pode ser visitada até o dia 13
de maio, de terça a sábado, de 10h às 18h, aos domingos e feriados, de 10h
às 15h, e segunda de 14h às 18h.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

o domingo (5) o Rotary Club
de Ouro Preto promove o
terceiro Rotary Day, na Escola
Estadual Desembargador Horácio
Andrade. Durante o evento, haverá aferição de pressão, teste de
glicose, de hepatite e vacinações
diversas. Os participantes também
serão orientados sobre educação sexual e preparação para o mercado
de trabalho, além de ações contra
cyberbullying e violência contra a
mulher. A Escola Estadual Horácio
Andrade fica na Rua Desidério de
Mattos, número 268, no bairro Alto
da Cruz, em Ouro Preto.

N

o dia 4 de maio, será realizado
um evento em comemoração
ao Dia Mundial da Dança, a partir
das duas da tarde, na concha acústica da UFOP, no Campus Morro
do Cruzeiro em Ouro Preto. Participam do evento a Escola Bailados de Mariana, Escola de Dança
Formas de Itabirito, Stúdio Ana
Lisboa de Antônio Pereira, entre
outros. Além disso, haverá apresentações e atrações para as crianças com cama elástica, piscina de
bolinhas, brincadeiras e brindes. O
evento é gratuito.

Deputada estadual visita Ouro Preto e fala sobre criação de
Delegacia especializada em mulheres
A União Brasileira de Mulheres (UBM) de Ouro Preto,
recebeu na sexta-feira (26) a
deputada estadual, Marília Campos, presidente da Comissão dos
Direitos das Mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ela participou de encontros
na cidade para diversos debates.
Entre os projetos da deputada
na Assembleia, está a reativação
dos trilhos de Ouro Preto a Belo
Horizonte, como medida com-

pensatória da empresa Vale, por
isso, ela esteve na Estação do
Trem da Vale e na ocasião visitou
os Córregos do Caquende e do
Funil, para refletir sobre os problemas de saneamento ambiental
do município.
Outro assunto levantado com
a visita da deputada foi a criação
de uma delegacia especializada
para mulheres. Débora Queiroz,
presidente da UBM de Ouro
Preto, acredita que esse encontro

foi um importante passo. “Conseguimos o comprometimento
da parlamentar nesse quesito e
com isso nosso pleito ganha uma
grande força, pois está representado por uma comissão interna na
Assembleia. É um grande avanço
e vamos fazer um conjunto de
ações para tentar viabilizar essa
delegacia, ou ao menos uma
estrutura digna para as mulheres
de Ouro Preto serem atendidas”,
comemora Débora.
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Pelos DEFICIENTES que se cumpra o que
diz a lei orgânica

O vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou da prefeitura, nessa semana, informações sobre a existência de um órgão técnico que trate das
questões dos deficientes em Ouro Preto, como determina o artigo 194 da
lei Orgânica Municipal.
De acordo com o vereador essas informações vêm sendo solicitadas
desde a gestão anterior, mas as respostas nunca chegaram: “Eu fiz esse
requerimento no governo Zé Leandro e estou refazendo agora no governo Júlio Pimenta, espero que para além da resposta, que se haja atitude.
O artigo 194 da nossa Lei Orgânica, que é nossa constituição municipal,
informa a criação na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de
Ouro Preto do órgão técnico executivo para tratar da questão dos deficientes. Qual é esse órgão técnico? Quem é responsável por ele? Ouro Preto é
uma cidade muito injusta para os deficientes, o cadeirante sabe que sofre
aqui, a pessoa amputada, que usa uma prótese, é um herói dentro da nossa
cidade. Para um deficiente chegar até a Câmara e conseguir assistir uma
reunião é preciso enfrentar uma série de barreiras, a Casa Legislativa não
é acessível. Que tipo de acessibilidade damos aos cegos, aos surdos, ou
mesmo às pessoas que possuem mobilidade reduzida? Se alguém quebrou
a perna e quer ir a um museu ou a um teatro na cidade, tem vida fácil? Nós
somos uma cidade ingrata com o deficiente. Se um cego quiser visitar os
museus ele consegue? Se precisa de atendimento na UPA, será que ele
tem, por exemplo, a disponibilização do plantão daquele dia em braile?
Dignidade é direito.
Pela comunidade surda a gente sempre vive pedindo, estamos lutando
agora pra central de tradutores de libras.
Essa estrutura que está prevista na Lei Orgânica precisa, de fato, se
tornar prática. Porque na lei está bonito, mas e a realidade? Qual órgão
é este? Ele está ligado a qual secretaria? É um órgão transversal? Está
no Governo, na Assistência Social, na saúde, na educação? Porque é uma
ação transversal, estamos falando de direitos.
Fica aí mais uma reflexão, mais um pedido de informação à prefeitura,
que, mantendo nossa linha e tentando militar pela inclusão e pela acessibilidade. Sobretudo isso aqui é uma tarefa nobre do vereador fiscalizar as
leis que existem no nosso município e fazer com que elas sejam realidade.

As equipes de base do Santa Luzia
Esporte Clube,
de Cachoeira do
Campo, participou, no dia 27 de
abril, do Torneio
de Futebol Veterano e conquistaram os seguintes
resultados contra
as equipes do Usina Esperança: 6x0
Mirim, 4x0 Infantil
e 2x0 Juvenil.
Apesar da falta de
campeonatos e da
estrutura pouco
adequada para
os treinos, esses
jovens e crianças
se destacaram no
profissionalismo
e competência
a cada jogo que
foram convidados
a participar. O desempenho deles
deve-se também
ao compromisso
dos administradores do Projeto
Social do Santa
Luzia, que mesmo
com dificuldades,
se dedicam e se
responsabilizam
a passar o melhor
da técnica
futebolística durante os treinos.
Parabéns a todos
os envolvidos!

E

ntre outras personalidades da
Região dos Inconfidentes, o
escritor Nylton Batista, colaborador
e ex-redator do O LIBERAL,
foi agraciado pela Loja Maçônica
Confidentes de Vila Rica com o
Diploma de reconhecimento por
suas atividades como formador de
opinião pública e difusor da cultura, especialmente nas áreas musical
e literária. O evento, realizado no
último sábado, 27 de abril, na Casa
da Ópera de Ouro Preto, congregando diversas lojas maçônicas da
Região dos Inconfidentes, de Belo
Horizonte e a Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, teve como
motivo principal a homenagem
anual que a Maçonaria presta aos
heróis da Conjuração Mineira, especialmente ao seu líder, Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes.
Antes dessa solenidade, houve homenagem especial no Panteão dos
Inconfidentes, no Museu da Inconfidência, com a aposição de uma
coroa de flores.

Lucas Tobias representa Ouro Preto em
seletiva para os Jogos Panamericanos
Entre os dias 1 a 6 de maio, Ouro Preto será representada na Arena
Olímpica no Rio de Janeiro pelo
ginasta Lucas Tobias. O atleta parti-

cipará, junto de seu técnico Estácio
Fonseca da Costa, da disputa por
uma vaga na seletiva para os Jogos
Panamericanos que acontecerá em

agosto, em Lima, capital do Peru.
Lucas foi campeão Mundial
no Aparelho Duplo Mini Trampolim em 2017 na Bulgária e vice-campeão no mesmo aparelho em
2018, na Rússia. Se for classificado, disputará o Panamericano entre
os dias 4 e 5 de agosto, no ginásio
Polideportivo Villa El Salvador, em
Lima. Também participa da seletiva a ginasta ouro-pretana Alice
Gomes, atualmente atleta do Minas
Tênis Clube.
O Instituto Trampolim é uma
entidade sem fins lucrativos, e tem
como grande apoiador a Prefeitura
de Ouro Preto, que deseja boa sorte
aos atletas nesta nova competição.
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Prefeitura entrega primeira etapa da
reforma na Avenida João Ramos Filho

Marcelo Cardoso

EREM canta e encanta
as noites marianenses

Laryssa Gabellini

Nesta sexta, 26, a Secretaria de Obras e Planejamento e Urbano e a Subsecretaria de Gestão Urbana entregaram a primeira etapa da reforma na Avenida João Ramos Filho, liberando-a para o tráfego de veículos.
Segundo o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, a entrega desta primeira fase vai ser sentida pela população.
"Estamos confiantes que a partir da entrega desta etapa, o marianense irá notar que as condições para trânsito estão
melhores. Essa é só a primeira parte de uma grande reforma de estruturação da via que vamos executar", afirmou.
A Prefeitura construiu um novo dreno e ajustou o nivelamento da rua para disciplinar o fluxo de enxurradas
para os bueiros, extinguindo a concentração de água. Houve também a substituição de asfalto por calçamento em
bloquetes, uma decisão técnica tomada que melhora a estrutura da avenida.
Emoção, fé e união. Esses três sentimentos fizeram parte da noite dos marianenses que estiveram presentes nos dias que ocorreram o Encontro Regional
Evangélico de Mariana (EREM), na Praça Tancredo Neves. Organizado pelo
Conselho de Pastores Livres de Mariana (COPLEM), com apoio da Prefeitura,
através da Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo, Esportes e Lazer, o EREM
lotou o terminal turístico da cidade com um público que acompanhou até o fim
todos os shows, apresentações e reflexões. Para o prefeito Duarte Júnior, o evento foi a oportunidade de estar próximo da comunidade em oração pela cidade.
“Estarmos todos juntos aqui representa a união que essa cidade tem e a força
em acreditarmos que o melhor está por vir. O EREM é uma oportunidade de
firmarmos juntos o compromisso de orar e apoiar nosso município”, comentou.
Em sua 16º edição o evento recebeu nomes importantes da cena gospel do
Brasil. Entre eles o Pastor Lucinho Barreto, bacharel em Teologia Ministerial,
encarregado de fazer a primeira leitura da Bíblia no evento. Responsável por
movimentar a plateia que o escutava com atenção Lucinho, considera o encontro
uma oportunidade única de união. “O povo de Mariana é muito receptivo e eu
sinto que as pessoas estavam de coração aberto. Quando nos reunimos para poder orar a Deus como cidade eu acho que é diferente, porque estamos aqui para
cuidar um do outro e esse momento representa isso”, ressaltou.
Com o tema PROFETIZA, o festival contou com novidades para esta edição,
como a Marcha para Jesus. A iniciativa ocorreu na manhã do dia 27 e reuniu cerca
de 200 pessoas caminhando em oração pelas ruas históricas de Mariana. Segundo
o Pastor Roberto Mauro, um dos organizadores do evento, a Marcha tem como
objetivo aproximar a população. “Esse projeto nasceu no coração dos pastores da
cidade em fazer uma marcha de unidade de paz, dentro daquele contexto em que
a cidade vive, pelo menos podemos dizer diferente daquilo que já vivemos. Então
nosso intuito é profetizar, trazer algo de positivo para cidade e pensar que ela ainda
irá viver coisas maiores”, disse. Conhecido como maior festival de música gospel
do interior de Minas Gerais, o EREM foi recebido com muito carinho pelos moradores de Mariana. É o caso da Virgínia de Jesus Borges, que participa do evento
em todas suas edições. “Estou amando o evento. Mariana precisa mesmo desse
encontro com Jesus. Está uma benção o EREM esse ano e que ele permaneça por
muito tempo em nosso calendário”, respondeu.
Dentre as atrações musicais o Encontro Regional Evangélico de Mariana
recebeu grandes cantoras e bandas que representam a música gospel contemporânea. Entre eles estava a cantora mineira Mariana Valadão, que atua como pastora e é reconhecida por todo o país. Uma das atrações mais esperadas, Mariana
falou sobre a honra de estar na terra da Primaz de Minas. “Eu sou mineira, e sei
que foi aqui em Mariana que nossa história, Minas Gerais, começou e eu estou
muito honrada pelo convite e por estarmos juntos como igreja, para orar com
Deus e nos unirmos como evangélicos que somos”, disse.
Durante os três dias, o encontro teve uma média de 200 funcionários trabalhando diretamente na organização e um público por volta de 20 mil pessoas
acompanhando as atrações.

Coletiva de imprensa revela
importantes anúncios para a
área da Educação em Mariana
Servidores da educação se
reuniram com o prefeito Duarte
Júnior e vereadores na tarde desta sexta-feira (26) em uma coletiva de imprensa para importantes
repasses do poder público para a
área da educação.
Neste encontro, cinco medidas
foram anunciadas. São elas: aumento da licença paternidade; alteração de nível salarial dos monitores; pagamento do biênio e quinquênio; pagamento da progressão;
e volta do Tempo Integral.
Os temas abordados são pautas de muita importância dentro
da gestão. A alteração do nível
salarial dos monitores foi uma das
notícias mais comemoradas pelos
servidores e contratados presentes.
A partir dos próximos meses, os
monitores que trabalham na educação de Mariana irão receber um
aumento salarial referente a equiparação de nível com os inspetores
de alunos.
A proposta passa agora pela
aprovação da Câmara de Vereadores referente a alteração do regimento. Com essa medida cerca de
130 servidores serão beneficiados.
O aumento da licença paternidade foi outra grande conquista.
Atualmente os funcionários possuem apenas dois dias livres, porém, com o projeto que também
passa pela aprovação regulamentar na Câmara, o período se estende para 15 dias de licença.
O pagamento da progressão
dos professores optantes (em uma
única parcela) e de todos os valores retroativos do biênio e quinquênio atenderá em torno de 700
profissionais, que já começarão a
receber no próximo mês.
Um das principais notícias foi
a volta do tempo integral nas escolas do município de Mariana, para
junho desde ano. Com o anúncio,
cerca de mil alunos serão benefi-

Laryssa Gabellini

ciados. O prefeito Duarte Júnior
destacou o sentimento de satisfação em anunciar essas grandes
medidas para a cidade. “Para mim
é extremamente importante que a
educação seja valorizada. Sei da
economia que fiz para poder anunciar hoje todas essas medidas. Essa movimentação representa nosso
compromisso com a população e
com os servidores. São eles que
auxiliam e representam a força que
nossa gestão possui”, comentou.

O programa oferece diversas atividades para os alunos no
período em que eles não estejam
nas salas de aulas nas atividades
da grade comum curricular. Entre
as práticas estão: esporte e lazer,
artesanato, teatro, dança, estudos
orientados, educação patrimonial
e conhecimentos ambientais. Tudo
pensando em promover a socialização dos alunos fazendo com que
eles permaneçam maior tempo no
ambiente escolar.

Jardim fica movimentado
durante o feriado com
atrações culturais
A Praça Gomes Freire foi palco de diversas atrações culturais
nesse feriado, 1º de maio. Além do Banda na Praça, a Secretaria de
Cultura realizou o Mariana vem Dançar, um evento em comemoração ao Dia Internacional da Dança, celebrado no dia 29 de abril.
As atrações começaram bem cedo com chegada das duas bandas centenárias, São Caetano, de Monsenhor Horta, e Sagrado Coração de Jesus, de Padre Viegas. Ambas realizaram uma apresentação regada a muita descontração e alegria. Marianenses e turistas
marcaram presença e parabenizaram a atual administração pela realização do projeto. “É lindo ver uma Praça como essa sendo ocupada
por jovens e crianças dedicados a manter uma tradição de anos. Os
organizadores estão de parabéns por promover esse tipo de evento,
que é um incentivo a cultura local”, disse o estudante Marcos Vinicius
Peixoto, de Ouro Preto.
Após a apresentação das bandas, foi a vez dos grupos de dança.
O evento reuniu, além de dançarinos convidados, grupos como a Escola de Bailados de Mariana, Entre no Ritmo, Companhia de Dança
Keycyane Amaral e o Estúdio de Dança Nina Albergaria.
A platéia estava atenta, admirando cada apresentação. Edmeire
Machado Araujo, era uma da que aguardava ansiosamente, principalmente, porque sua filha iria se apresentar. “Meu coração está
pulsando a mil. Minha filha, Beatriz, se apresenta pela primeira vez
e tenho certeza que ela vai arrasar, assim como os demais grupos”,
comentou.
Segundo o secretário de Cultura, Efraim Rocha, o evento Mariana vem Dançar teve como objetivo valorizar os grupos de Mariana e
oferecer a eles a oportunidade de mostrarem o seu trabalho. “Temos
muitos artistas em Mariana e temos que reconhecê-los e valorizá-los.
Eventos como esse abrem portas para que eles divulguem o seu
trabalho e, lógico, se sintam motivados a continuar com sua arte”,
destacou o secretário.

Eliene Santos
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dia mundial do Tai Chi Chuan, arte marcial milenar, foi celebrado no
domingo (28), na Praça Gomes Freire. A VIII edição do evento foi
comandada pelo presidente da Associação HamTai-Humanos e mestre na
Arte, Ricardo Silva Teixeira, e pela professora também da Tai e de Kung
Fu, Diana Antônia dos Santos. O encontro contou também com apresentações, exercícios e homenagens. Há 15 anos, Ricardo ministra aulas de
Tai Chi Chuan e Kung Fu no Projeto Recriavida, da Prefeitura de Mariana,
para a crianças, jovens, adultos e portadores de necessidades especiais.

ara atender ao direito da sociedade de ter acesso às informações sobre as medidas para reparar
e compensar os danos causados
pelo rompimento da barragem de
Fundão, a Fundação Renova lança a página Dados da Reparação
(www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao) um canal permanente que reúne, de forma ampla e clara, o balanço das principais frentes
de ações e documentos oficiais de
prestação de contas. Em linguagem acessível, o interessado poderá acompanhar na internet e nas
redes sociais da Fundação Renova
as principais entregas da reparação
e os avanços dos programas. Os
dados já mensalmente disponibilizados no site, enviados aos órgãos
públicos e auditados, incluindo
eventuais atrasos nas execuções e
considerações sobre complexidades, passam a ser disponibilizados
de forma mais objetiva.

O
Eliene Santos

A

Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça da Câmara de Mariana, composta pelos vereadores Daniely Alves (PR),
Antônio Marcos “Tenente Freitas” (PHS) e Marcelo Macedo (PSDB),
sugeriram ao ao secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Juliano Barbosa, na manhã do dia 29 de abril, mudanças nos projetos de lei
que trata da contratação de pessoas com deficiência; um dos principais
desafios para igualdade no mercado de trabalho; e também visa criar o
Programa de Inclusão Produtiva da Pessoa com Deficiência (PIP-PD) em
Mariana. A Câmara entende que é um projeto de grande benefício para os
munícipes e que precisa ser amplamente debatido. A Comissão deliberou
que o projeto permaneça parado, sob análise, e formalizará o pedido para
que o Executivo revise as questões sugeridas.

s interessados em participar
do Festival da Canção “Canta
Mariana”, tem até o dia 12 de maio
para realizar as inscrições. Essa é a
primeira fase do evento e é especialmente voltada para artistas locais. Os
participantes poderão enviar até duas
músicas inéditas e originais, e apenas
uma, de um mesmo compositor, poderá ser classificada. A primeira fase
do festival acontecerá nos dias 23, 24
e 25 de maio, na Praça Minas Gerais,
durante o Festival Mariana Viva. Ao
todo serão selecionadas cinco canções que, além de serem premiadas
em dinheiro, irão disputar a segunda
fase do Festival, de abrangência nacional, nos dias 18, 19 e 20 de julho.
Acesse mariana.mg.gov.br/canta-mariana e confira o regulamento.

Incentivo ao esporte, 1º Torneio de Peteca movimenta Mariana
Estímulo ao esporte, superação
e diversão, o 1º Torneio de Peteca
de Rua de Mariana uniu amantes
do esporte no cenário histórico da
Praça da Sé, no coração de Mariana. O evento promovido pela
Prefeitura de Mariana, através da
Secretaria de Esporte, reuniu o total
de 11 duplas, divididas em diversas
categorias.
Para o prefeito Duarte Júnior
iniciativas como essa mostram o
incentivo a novas práticas esportivas que se espera para cidade. “Para
mim é um prazer poder participar
de torneios como este, em especial
como competidor. É uma forma de
estimular o início de novos esportes e mostrar para os moradores da
nossa cidade que se depender de
nós na nossa gestão, iniciativas como esta irão sempre ocorrer porque
entendemos que esse incentivo é
extremamente importante para todos”, comentou.

Desde a oficialização da Peteca
em 17 de agosto de 1985, muitos
profissionais começaram a surgir
e se profissionalizar. É o caso do
jogador André, da cidade de Ouro
Preto que elogiou a iniciativa de
Mariana na modalidade. “Primeiramente temos que parabenizar a
Prefeitura pelo incentivo a Peteca,
um esporte que está começando a
ser expandido na nossa região com
muitos participantes. Então que esse torneio incentive cada vez mais
os atletas a participarem da modalidade Peteca”, ressaltou.
Para o assessor técnico de esporte, Wagner Flávio Ramos, a boa
recepção da competição é significado que a Secretaria está no caminho
certo. “É muito gratificante quando
percebemos as ações da Secretaria
de Esporte sendo abraçadas pela
comunidade. Essa recepção nós da
forma para fomentar mais iniciativas como essa”, disse.

Laryssa Gabellini

Os primeiros colocados receberam medalhas, além de prêmios
especiais, aos maiores de 18 anos,
resultado de uma parceria público
privado.
Confira abaixo o resultado:
Masculino
1° André Luís e José Eugênio;
2° Vinícius Abreu e José Expedito.
Feminino
1° Maria Cristina e Aline Alves
Mista
1° Ruy Vidal e Paula Souza;
2° Regiane de Oliveira e Duarte Gonçalves.

Laryssa Gabellini

Laryssa Gabellini
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Dengue, chikungunya e zika:

dicas e dados da situação em Itabirito
O número de casos prováveis (soma dos casos suspeitos
e confirmados) de dengue em 2019, até o dia 22 de abril, foi
de 140.754, ultrapassando o número de casos registrados em
2017 e 2018 no estado de Minas Gerais. Cidades próximas estão com aumento de casos suspeitos, como Belo Horizonte,
com 14.570 casos prováveis, Contagem, com 6.042 casos prováveis, e Betim, com 3.291 casos prováveis da doença.
Esse aumento do número de casos está ocorrendo pela presença simultânea de três sorotipos: sorotipo 1, sorotipo 2 e sorotipo 3. A dengue é uma doença que possui quatro sorotipos.
Por exemplo, quem adoeceu com o sorotipo 1 está imune a este, mas não aos demais sorotipos: 2, 3 e 4. Com a circulação de
três sorotipos, aumenta a chance de as pessoas adoecerem por
dengue. Além disso, o período de chuvas e altas temperaturas
está se estendendo além do verão, o que favorece o aumento de
casos, não só de dengue, mas também de chikungunya e zika.
Em Itabirito, até o dia 23 de abril, tivemos 29 casos notificados de dengue e 13 confirmados. No município, são realizados quinzenalmente o mutirão de limpeza, no qual a população
retira os possíveis criadouros da dengue de suas casas; entregas
de telas para caixas-d’água destampadas; e atividades educativas com alunos e professores das Cmei’s e escolas municipais
sobre dengue.
A população precisa ficar atenta, pois 80% dos criadouros
estão dentro das residências – o mosquito da dengue está adaptado ao ambiente domiciliar, onde encontra alimento: o sangue
do ser humano.
As doenças relacionadas ao Aedes aegypti (dengue,

Processo nº67/2019 - Despacho – Reconheço a Dispensa de Licitação 024/2019,
para contratação de serviços especializados em Manutenção em peneira dos
reatores anaeróbicos devido a vazamento
da calha vertedora da ETE – Estação de
Tratamento de Esgoto do SAAE de Itabirito- MG, sendo seu valor total R$4.300,00
(Quatro mil e trezentos reais), de acordo
com o Processo nº067/2019 em epigrafe
e nos termos do Artigo 24, Inciso II da Lei
nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CONTRATADO: Sanequip Comercio e
Equipamentos LTDA – Itabirito, 24 de
Abril de 2019. Engº. Wagner Jose Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE de
Itabirito-MG.
RATIFICO O reconhecimento de Dispensa de Licitação no processo, nos termos
do Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93
com suas posteriores alterações. Itabirito,
24 de Abril 2019. Engº Wagner José Silva
Melillo – Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº062/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº032/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de hidrômetro volumétrico de pistão rotativo, com transmissão magnética,
sem acessórios de ligação ao processo e
filtro para atender de forma eficaz a demanda do Sistema de Abastecimento de
Água do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital, do
pregão presencial. A Comissão de Licitação julgou por Deserta, sem concorrentes
interessados em participar Itabirito/MG,
29/04/2019 – Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 035/2019 - S.R.P.
– 015/2019 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº
99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°069/2019, na Modalidade de
Pregão Presencial nº035/2019. S.R.P. nº
015/2019 Objeto: Registro de preço para
futura e eventual contratação de empresa
especializada para Aquisição de Tubos em
PVC, a serem utilizados nas manutenções
operações e novas ligações do Sistema de
Esgotamento Sanitário do SAAE de Itabirito – MG - conforme especificações do
anexo I, do Edital, no dia 17/05/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.
Pregão Presencial – 036/2019 - S.R.P.
– 016/2019 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº
99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 070/2019, na Modalidade de

Pregão Presencial nº036/2019. S.R.P. nº
016/2019 Objeto: Registro de preço para
futura e eventual contratação de empresa
especializada para Aquisição de Tubos e
Conexões em PVC, a serem utilizados nas
manutenções operações e novas ligações
do Sistema de Abastecimento de Água do
SAAE de Itabirito – MG - conforme especificações do anexo I, do Edital, no dia
20/05/2019 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.
Pregão Presencial – 037/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°071/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº037/2019.
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de transformador
elétrico e mão de obra especializada em
troca de transformador, para a estação elevatória de água tratada do Paraopeba pertencente ao SAAE – Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I, do edital, no dia 21/05/2019 às 09h00min, na sala
de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio
Branco, nº99 – Centro, em Itabirito - MG
– CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.
gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 038/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°072/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº038/2019.
Objeto: contratação de empresa especializada em construção civil para prestação de
serviço de construção de bases/fundações
dos reservatórios e revitalização das áreas
dos reservatórios no município/distrito,
com capacidades de 50m3, com fornecimento de materiais e mão de obra para
o SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme descrito no anexo I, do edital, no dia
22/05/2019 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 039/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 073/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº090/2019. Objeto: contratação de empresa especializada
na fabricação, fornecimento e instalação
de reservatório metálico cilíndrico tubular
com capacidade de 50m3 (cinquenta metros cúbicos) a ser instalado na ETA – Estação de Tratamento de Água no bairro Santa
Rita e Reservatório Metálico Tipo Taça com
capacidade de 20m3 (vinte metros cúbicos)
a ser instalado no Distrito de Acuruí, todos
no Município de Itabirito/MG, conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
23/05/2019 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

chikungunya e zika) ainda ocorrem porque existem os criadouros, principalmente nas casas, então é fundamental que
toda semana as pessoas verifiquem e eliminem de sua residência/local de trabalho o que pode servir de criadouro para
o mosquito. Todos precisam entrar nessa batalha! Somente
dessa forma diminuiremos os casos de dengue!
Situação da febre chikungunya
Em Minas Gerais, em 2019, foram registrados 1.301 casos
prováveis de chikungunya até o dia 22 de abril. Em Itabirito,
não tivemos casos suspeitos.
Situação da Zika vírus
Em Minas Gerais, em 2019, foram registrados 497 casos
prováveis de zika até o dia 22 de abril, sendo que esse número
supera o do ano de 2018. Em Itabirito, tivemos um caso notificado, que foi descartado.
O que fazer para evitar as doenças?
Como o mesmo mosquito – Aedes aegypti – causa as três
doenças, precisamos combatê-lo. E a melhor forma é evitando
água parada. Pelo menos uma vez por semana verifique:
* Caixa-d’água: vede totalmente a tampa para evitar a entrada
e a saída do mosquito; * Pratinhos de plantas: elimine os pratos nos vasos de plantas; * Calhas: limpe-as evitando que as
folhas e sujeiras acumulem água; * Vasilhas de animais: esfregue com esponja as paredes de bebedouros e comedouros;
* Galões, tonéis, poços e latões: elimine-os – caso não seja
possível, vede-os totalmente; * Pneus: elimine-os – caso não
seja possível, guarde-os em locais cobertos; * Garrafas: elimine-as – caso não seja possível, guarde-as com a boca virada
para baixo, em locais cobertos; * Ralos: devem ser limpos e
vedados com tela; * Bandeja de ar condicionado e/ou de geladeira: devem ser limpas; * Plantas que acumulam água
(bambu, bananeira, bromélia, gravatá, babosa, espada de
São Jorge): evite-as – caso não seja possível, coloque uma
colher de café de cloro; * Piscinas: mantenha limpas e tratadas com produtos químicos adequados; * Vasos sanitários
em desuso: devem ser tampados e verificados toda semana; *
Fontes ornamentais: mantenha limpas e tratadas com produtos químicos adequados; * Baldes: devem sempre estar virados com a boca para baixo; * Lonas: estique-as para que não
acumulem água.
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Região dos
Inconfidentes sedia
1º simpósio sobre
AUTISMO

A Região dos Inconfidentes sediou o primeiro simpósio "Autismo e suas diversidades: A inserção do autista na educação básica e no convívio social" de 27 a 29
de abril. Nos três encontros, Itabirito, Mariana e Ouro
Preto sediaram palestras que abordaram as informações
que são pouco conhecidas sobre o Transtorno do Espectro Autista (ETA).
Os eventos contaram com a presença do jornalista
Victor Mendonça, diagnosticado com TEA aos 11 anos
e Selma Silva, também jornalista e diagnosticada com
TEA em 2016. “Foi um momento muito especial. Nós
conseguimos apresentar o fascinante mundo do autismo,
mostrar que todo ser humano é fascinante e essas características particulares do autista o tornam mais fascinante
ainda”, destacou Selma. A palestrante destacou os importantes passos com a convivência de quem tem TEA.
“É muito interessante essa descoberta conjunta; que os
educadores saibam como lidar e o que esperar de quem
é portador do autismo. É preciso que os familiares entendam o que está acontecendo, pois na realidade, além da
informação ser muito necessária, é fundamental a aceitação. O autismo não é uma doença a ser curada, é uma
neurodiversidade, de um cérebro neuro divergente, que
processa e se comunica de uma forma diferente”, pontua
a jornalista.
O simpósio foi uma iniciativa da Fernanda Dias, mãe
de Lucas, de 5 anos e diagnosticado com autismo, do
Projeto Semeando a Cidadania, coordenado por Lilian
França; da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, Prefeitura Municipal de Itabirito, Associação
dos Deficientes de Itabirito (ADI), ADEM, Prefeitura
Municipal de Mariana, Escola de Farmácia da UFOP, do
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e Câmara
Municipal de Ouro Preto.

Diretor do SAAE de Itabirito
presta contas na Câmara

O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) de Itabirito, Wagner Melillo, compareceu a reunião de vereadores da segunda-feira (29) para falar sobre as
principais ações da autarquia nos últimos anos.
Entre as principais ações, o diretor ressaltou a Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), segundo
ele, uma das obras mais importantes para a história do município. “É um marco histórico. A ETE estava praticamente
pronta quando deixamos a Prefeitura em 2009. Contudo,
em 2011, veio a enchente e a obra parou. Em 2013, quando
voltamos à Prefeitura, as obras da ETE continuaram. De-

pois de três meses, começou a funcionar. No início, era tratado somente 20% do esgoto. Agora, já são cerca de 90%”,
destacou Melillo.
Outras ações pontuadas por Wagner foram a criação do
Centro de Controle Operacional (CCO), com a informatização do sistema, e a criação da Unidade de Tratamento de
Resíduos, (UTR). Com essa unidade, todo lodo que sai da
Estação de Tratamento da Água (ETA) é tratado. Segundo
Wagner, antes esse material era lançado no Rio Itabirito,
sem tratamento.
Após a apresentação do diretor, os vereadores fizeram
alguns questionamentos, o principal deles foi o recente reajuste da tarifa de água no município. Melillo destacou que
mesmo com o reajuste, o valor continua abaixo da média,
comparado com a maioria das cidades mineiras. “Atualmente, o valor pago em Itabirito é cerca de três vezes menor
que o da Copasa, em Belo Horizonte. O nosso serviço continua com preço abaixo de outras cidades de Minas, e nosso
serviço é bem melhor que a média”, afirmou o diretor.
Incentivo
A Câmara de Vereadores de Itabirito iniciou um projeto
que visa incentivar os artistas locais. A ideia é que haja uma
apresentação artística toda última segunda-feira do mês no
Plenário da Casa Legislativa. No dia 29, a vez foi de Marcelo Martins, ministro da Comunidade Shalon, que apresentou três canções e foi aplaudido de pé.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Música: A música não somente é a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante o
som, ela, quando ensinada a crianças de todas
as idades auxilia no raciocínio, atenção, capacidade auditiva, fala e linguagem, habilidade emocionais e sociais,
destreza corporal, pensamento criativo, desenvolvimento visual, auto
estima, gosto musical, ritmo e coordenação. Vale a pena você matricular seu filho numa escola de música.
Fim de tarde: Com um trabalho relevante em nossa sociedade o
grupo Fim de Tarde está de cara nova com a eleição e posse da nova
diretoria para o biênio 2019- 2021 assim constituída: presidente Sara
Teixeira Braga, secretário João Bosco Vaz, tesoureiro Welby Gurgel
e social Maria das Graças Ferreira. Aos domingos, no Verdão acontece o encontro dos amantes da boa música. As quarta-feira é tempo
de entretinimento, sorteio de brindes etc. confira!
50 anos: Nos preparativos para comemorar as bodas de Ouro do
Lions Club de Itabirito, conta com uma equipe de restruturações
como o Paulo Xavier, orientador, e Luciano Guimaraes. Welby Gurgel na preparação dos novos sócios. No último dia 25 o governador
Leandro Rafael viu e gostou dos trabalhos que aqui estão sendo feitos. O objetivo principal é empossar 20 novos associados dando um
brilho maior à festa dos 50 anos. Afinal o Lions Club de Itabirito
possui uma folha de relevantes serviços prestados ao município nestas cinco décadas
Bombeiros: Completou 20 anos no último dia 1º de maio da implantação dos Bombeiros Municipal de Itabirito, o primeiro agrupamento
a ser criado no Estado de Minas Gerais. O trabalho da comandante
Leidiane e sua equipe é elogiado por outros centros. Bombeiros municipal é referência e orgulho de nossa gente.
Viação gastronômica: Termina no próximo dia 05 a apresentação
dos melhores pratos de nossos restaurantes. Os itabiritenses e os turistas, neste período, puderam conhecer o que há de melhor em nossa
gastronomia. São pratos de dar água na boca, nossa cidade sempre
faz bem feito extrapolando na qualidade e criatividade.
Por onde anda? Celina Rodrigues de Oliveira, viúva do saudoso
advogado e vereador Francisco Carlos Bernardes Oliveira. Ela é mulher de destaque em nossa sociedade como advogada e líder política. Celina Oliveira tem uma folha de relevantes serviços prestados a
OAB – sub seção Itabirito, parlamento municipal e à nossa sociedade. Ela é gente querida e admirada na região dos Inconfidentes.
Eleições: O PDT sai na frente em termos de pré-candidatura lançando o nome de Ilacy Simões para prefeito. Ele tem afinidade com
o grupo, sempre conciliador, conta com experiência e credibilidade
perante a opinião pública. Como vereador foi destaque no combate
a corrupção e na defesa dos menos favorecidos, filho de tradicional
família itabiritense, a pré-candidatura de Ilacy Simões é vista como o
prenúncio de uma Itabirito cheia e oportunidades.
Para Refletir: Auto confiança é a melhor roupa. Use-a e desfile
com ela.
Luto: A
cidade perdeu esta
semana a
professora Darcy
Efigênia da
Cruz Pereira. Sempre
querida e
admirada
em seu
trabalho
em prol da
educação. Aos
familiares,
nossos
pêsames.

Matrículas
Abertas

, 3 de maio/2019
O LIBERAL Ed.1337 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

Saúde em 1º lugar: frota
de Itabirito é reforçada
com sete ambulâncias

M

ais agilidade e conforto para a população na área da Saúde. Trabalhando com essa proposta, a Prefeitura de Itabirito reforçou a frota municipal com sete ambulâncias. Cinco delas já estão na cidade, trabalhando diretamente no atendimento. Por meio de uma parceria com a Prefeitura, quatro veículos foram alugados pela Vale para atender
às demandas do município. A empresa também é responsável pelos honorários dos motoristas, cabendo ao poder
público apenas custear combustível para os veículos e alimentação dos profissionais. Outras duas ambulâncias, equipadas com UTI móvel, foram alugadas pela própria Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Transportes. A
Prefeitura ainda adquiriu uma ambulância adaptada para portadores de necessidades especiais.

PANORAMA
3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073
R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO

N

o dia 8 de maio, os Bombeiros Municipais de Itabirito completam 20 anos. A
instituição é a primeira e única corporação
municipal de Minas Gerais. Para comemorar,
a no dia 8 será celebrado um culto ecumênico
na sede dos bombeiros, às 19h. Atualmente
a equipe é composta por 28 bombeiros, dois
atendentes, dois auxiliares de serviços gerais,
possui duas ambulâncias, uma caminhonete,
uma moto e um caminhão de combate
a incêndio. Só este
ano, a corporação,
que tem comandante
Leidiana de Fátima
Gonçalves, primeira
mulher a comandar o
Bombeiro de Itabirito, já atendeu mais de
900 ocorrências.

Condomínio
Paragem do Tripuí
VENDO CASA
nova, de esquina,
187,10m², com
3 quartos, suíte,
aquecimento solar,
sauna
e churrasqueira.
Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
Tel: (31) 99762-3892.
- ITABIRITO
(31)3561.7814
(próximo ao Banco Santander)
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O BERRO DO
BODE ZÉ

“Sujismundos”
continuam a incomodar
Não se entende porque pessoas comportam-se no sentido contrário à das conquistas proporcionadas pelo desenvolvimento humano-social, quando se trata da convivência em
comunidade, utilização dos espaços e serviços públicos que,
por serem públicos, são de todos, igualmente, sem que uns
se julguem com mais direitos que outros. A cada avanço de
um lado, retrocede-se de outro! No tempo em que as ruas
não eram calçadas e nem havia serviço de limpeza urbana,
tudo era mais limpo. Parecia até que lixo não se produzia,
pois ele não se mostrava, nem no mato que crescia em cada
canto. A localidade era mais pobre, porém se apresentava
mais limpa; reflexo do conceito de que o indivíduo pode ser
pobre, mas não necessariamente emporcalhado e mal educado. Nesse aspecto, percebe-se que houve retrocesso, em
comparação com o conquistado, ao longo do tempo. Embora equipe de limpeza se dedique a ela, lixeiras se coloquem
em pontos estratégicos e coleta se faça regularmente, o lixo
se faz presente, graças a espíritos-de-porco que insistem na
preservação da sujeira. Além da depredação e má utilização
das lixeiras – colocação de entulho, por exemplo – lançam lixo fora delas, em pontos próximos, à semelhança de desafio,
dirigido não se sabe a quem. O mais recente comportamento
anormal desses indivíduos anormais é “esconder” o lixo em
local destinado a outro fim, como pequenas reentrâncias em
muro, destinadas a medidores do consumo de energia elétrica. Além da sujeira, em si, que tanto incomoda e prejudica a
tantos, tal fato atrapalha o trabalho do leiturista.

O LIBERAL Ed.1337 - Sexta-feira, 3 de maio/2019
www.jornaloliberal.net

12

Itabirito recebe neste final de semana
“Festival da Canção - Todos os Sons”
Shows de bandas e artistas como Pato Fu e Paulinho Pedra Azul
fazem parte da programação, que promete revelar novos talentos
e trazer de volta a magia dos festivais da canção

Durante os dias 3, 4 e 5 de maio
de 2019, Itabirito receberá a 2ª edição do Todos os Sons - Festival da
Canção. Novos talentos da música
terão a chance de apresentar seus
trabalhos autorais para três dos
principais produtores e articuladores da música do país - Alexandre
Kassin, Barral Lima e Iuri Freiberger -, e ainda terão suas apresentações seguidas de nomes como Pato
Fu e Paulinho Pedra Azul. Com o
intuito de reconhecer e premiar as
melhores canções inéditas, Todos
os Sons é um resgate dos antigos
festivais da canção, muito tradicionais nos anos 60 e 70 no Brasil.
Serão distribuídos R$18 mil em
prêmios divididos nas seguintes categorias: Melhor Canção (1º, 2º e 3º
lugar), Melhor Intérprete e Melhor
Letra. Nesta sexta-feira, 3 de maio,
o evento terá início com os shows
dos cantores Felipe de Oliveira e
Paulinho Pedra Azul. No sábado
(04) os shows da banda Congadar
e do artista Luan Noba farão parte
do festival. Nestes dois dias serão
apresentadas 20 canções inéditas e
o júri especializado selecionará as
10 canções finalistas que se apresentarão no domingo (05), quando
serão anunciadas as vencedoras de
cada categoria. A grande noite con-

tará com shows de Mariana Cavanellas e da banda Pato Fu.
Todos os Sons
O Festival da Canção é uma
iniciativa da Ultra, produtora e gravadora do grupo UN Music, em
parceria com a Holofote Cultural e
apoio da Prefeitura de Itabirito. Para Barral Lima, jurado do festival e
CEO da UN Music, “os festivais da
canção tem uma grande importância no Brasil, não só cultural, mas
também política. É um espaço democrático para que os artistas possam expor as suas ideias e se posicionarem por meio da música. Foi

assim desde a década de 1960 e ainda perpetua. Também é uma grande oportunidade para o intercâmbio
entre artistas de todo o país.”
Ouro Preto
A cidade de Ouro Preto/MG
também receberá uma edição do
Festival da Canção este ano. Nos
dias 7, 8 e 9 de junho os artistas e
bandas terão nova chance de impressionar os jurados. Nesta edição o público presente terá ainda a
oportunidade de assistir os shows
de Lô Borges, Bernardo Bauer e
Luan Nobat. As duas edições terão
entrada gratuita para o público.

