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Orlando Caldeira e Elio da Mata vencem
eleição suplementar de Itabirito

Íris Zanetti

Orquestra
Ouro Preto se apresenta na
Casa da
Ópera

PÁG. 12
Desafio Brou presente à inauguração
do Centro de Eventos de Ouro Preto
Paula Karacy

Na eleição suplementar de Itabirito, ocorrida no domingo (4) a
chapa vencedora, composta por Orlando Amorim Caldeira e Elio da
Mata Santos, foi eleita com 14.421
votos (53,87%). Já os candidatos Arnaldo Pereira dos Santos e Rodrigo
do Porco, receberam 11.568 votos
(43,22%); e Luiz Niquini e Marina
Pedrosa, tiveram 779 votos (2,91%).
Os eleitos deverão ser diplomados
pela Justiça Eleitoral até o próximo
dia 23.
Em entrevista ao Jornal O LIBERAL, Orlando Caldeira falou
dos desafios de governar em tão pouco tempo, um ano e quatro meses, e
destacou como será sua gestão. “Sabemos que é um prazo curto, mas nós
temos muita vontade e capacidade
de trabalhar. De início queremos dar
sequência, com todos os funcionários que estão na prefeitura - e queiram continuar - junto com o nosso
secretariado, dar continuidade aos
trabalhos normalmente, de forma que
nenhum serviço público seja interrompido”, pontua. Espero que todos
entendam isso, pois é importante para
a população, importante para cidade.
Quero como gestor conclamar a todos funcionários a terem essa visão,
uma visão progressista, que eles estão
na prefeitura para servir o povo”, ressalta Orlando.
Durante a campanha, Orlando
destacou que a população pede o básico, necessidades mais simples de
atender. “Eles querem que não falte
remédios, que tenha emprego, que as
ruas estejam em boas condições. Alguns gestores ignoram essas necessidades, mas nossa equipe vai para
as ruas, cuidar dos detalhes de cada
bairro, com pequenas obras nós vamos fazer a população mais feliz. Vamos governar para o povo, fazer para
quem mais precisa”, garante o eleito.
Sobre a perseguição política, um
tema muito debatido na cidade, Orlando reafirmou que na sua gestão

isso não irá ocorrer. “Essa é uma das
bandeiras que levantamos na nossa
campanha, e motivador para entrar na
política de Itabirito. Isso precisa acabar. Nós não podemos permitir mais
essa perseguição na nossa cidade. Temos que administrar para todos, mesmo que você saiba que aquele não
apostou no seu projeto. Se é cidadão,
tem que receber o mesmo trabalho da
prefeitura. Com relação aos funcionários, será meritocracia, o que não
queremos é cabide de emprego. Queremos pessoas empenhadas em fazer
o melhor para cidade. Queremos que
todos trabalhem alegres e satisfeitos e
em harmonia”, declarou.
Ao final, Orlando destacou que
a escolha da população pelo novo
prefeito e vice não será em vão. “Nós
vamos estar muito atentos aos detalhes da administração. Eu e o Elio
combinamos que vamos ser dois
prefeitos, trabalhar juntos, para que
possamos, além de sermos eficientes,
ser rápidos, pois um ano e quatro meses passa muito rápido. Vamos fazer
com que tudo funcione na prefeitura
de maneira correta, com lisura, tirando gastos desnecessários. Queremos
implantar uma engenharia de valor,
avaliando os custos reais de produtos
e serviços. Vamos trabalhar com eficiência”, garante.
Os eleitos deverão ser diplomados pela Justiça Eleitoral até o próximo dia 23.
TSE mantém cassação
A eleição suplementar ocorreu
após o ex-prefeito de Itabirito, Alex
Salvador, e o vice dele, Wolney Pinto
de Oliveira, serem cassados no início
do ano pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
Um dia após a eleição, na terça-feira (6) sete ministros do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) negaram
por unanimidade uma ação em que a
chapa cassada requereu o retorno aos
cargos.
Por Michelle Borges

Mais segurança nas Escolas
Municipais de Mariana PÁG. 9

Festival de
Turismo
promove
o turismo
regional e
lança site

PÁG. 4

PÁG. 6

Rafael Nolasco

Adriano
Cerqueira,
nosso novo
colunista,
desvenda a
política nacional e regional

PÁG. 10

-feira, 9 de agosto/2019
O LIBERAL Ed.1351 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net

2

Vereador Geraldo Mendes cobra melhorias
para famílias na região de Saramenha
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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:
JÚLIO CÉSAR SOARES MARTINS, brasileiro, solteiro, motoboy,
natural de Manhuaçu-MG, nascido
a 01/09/1988, filho de Nicodemos
Martins de Matos e Maria Elza Soares Martins e SELMA DE ARAÚJO
GOMES, brasileira, solteira, gerente
comercial, natural de Itabirito-MG, nascida a 21/05/81, filha de Samuel Gomes
Vaz e Maria Aparecida Araújo Vaz; Ambos residentes neste subdistrito;
REGINALDO DA SILVA CAMPOS, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de Ouro Preto-MG, nascido
a 29/11/73, filho de Irton da Silva
Campos e Expedita Ferreira Campos
e PAOLA CAROLINE BARBOSA,
brasileira, divorciada, auxiliar administrativo, natural de Contagem-MG, nascida a 13/11/88, filha de Dirceu Vilar
Guastaferro e Nanci Barbosa; Ambos
residentes neste subdistrito;
WALLISON DOS PASSOS PIO,
brasileiro, solteiro, professor, natural
de Belo Horizonte-MG, nascido a
17/06/91, filho de Geraldo Salvador Pio
e Marise Imaculada Dias dos Passos
Pio e TAYNARA FERNANDES DA
SILVA, brasileira, solteira, cabeleireira,
natural de Ouro Preto-MG a 21/08/97,
filha de Wander Luiz da Silva e Lucimar
das Graças Fernandes Silva; 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, 7 de agosto de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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HDTV É ISSO!
Todos os pacotes em
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Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos
Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges
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R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

vereador Geraldo
Mendes, apresentou
a Indicação 287/2019,
durante a reunião ordinária da Câmara Municipal
de Ouro Preto, onde
questiona a prefeitura
sobre as obras que precisam serem feitas na
região da “antiga” Vila
Santa Isabel, que fica
em frente à portaria de
veículos da Hindalco, no
bairro Saramenha.
Para Geraldo Mendes, a prefeitura precisa
fazer o levantamento das
demandas dos moradores
que moram na referida
região, uma vez que o
Programa da Prefeitura
Itinerante realizou obras
nos bairros: Saramenha
de Cima, Tavares, Vila
Santa Isabel e Maria
Soares, deixando a região de fora.
O vereador explica
que “há várias famílias
que residem naquele
lugar,e precisam da atenção do Poder Público. Já
agendei uma vista ao local
com o secretário adjunto
da secretaria municipal de
obras, para que seja feito
levantamento do que poderá ser realizado”.
Perguntado sobre o
porquê a região é conhecida como “antiga Vila
Santa Isabel”, o vereador
Geraldo Mendes esclareceu que “a Vila Santa Isabel ficava naquela região,
mas com as chuvas do
fim de ano, sempre ocorriam enchentes, que traziam prejuízos e grande
apreensão aos moradores.
Numa parceria entre
Prefeitura Municipal de
Ouro Preto e a Alcan,
foi disponibilizado nova
área para que fossem
construídas as casas dos
moradores da Vila Santa
Isabel, que hoje fica em
frente ao Bairro Tavares.
No entanto, algumas
famílias ainda residem
no local, mas carecem de
melhorias por parte do
Poder Público”.
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Incúria cultural II
Ficou registrado, no texto anterior, que Cachoeira do Campo sofreu profunda decadência cultural, na segunda metade do
século vinte, mais precisamente a partir dos anos sessenta. Até
o cinema, os cachoeirenses de época anterior tiveram oportunidade de conhecer, primeiro no Oratório Festivo, posteriormente,
noutra sala improvisada, na Rua Padre Afonso de Lemos. Nenhum confortohavia, mas a diversão era garantida com bons filmes, a exemplo de “Cantando na Chuva”, “Casablanca” e outros.
Quanto à toponímia local, muitas denominações foram trocadas, propositalmente como as antigas ruas “do Rego” e “Fonte
Fora, ou esquecidas, como “Jardim”. Jardim era a região, desde
o Oratório até a ponte do “Vai-e-Vem”, outra denominação pouco
lembrada, em referência àquela região, onde à montante da ponte existia razoável poço ao fim de um tobogã natural. Tal local se
constituía, para desespero dos pais, no balneário da meninada!
Felizmente “jardim” ainda se lembra por meio de um dos condomínios, nas proximidades, e do complexo comercial formado
junto com o novo supermercado, ali instalado. Das mais antigas
denominações cite-se o “Alto do Beleza”, bairro no caminho de
Glaura, que conservou o nome da região, anteriormente povoada por cobras, lagartos e gafanhotos. Apesar da implicância de
alguns, por ignorância, contra o suposto erro de concordância, a
própria associação do bairro manteve-o. Até prefeito foi corrigido,
em público, por se referir ao bairro como Alto da Beleza. Beleza,
no caso do citado bairro, nada tem a ver com a qualidade do
belo descortinado lá de cima! Teria sido nome ou apelido de um
homem! Só por isso não é “alto da beleza”!
Interessante é que mesmo à frente do Alto do Beleza, porém
no extremo oposto da localidade, situa-se outro bairro que conserva o nome original: Vila do Cruzeiro. Aqui é bom informar aos
desavisados que Vila do Cruzeiro não deve este nome ao clube
de futebol, ali localizado. A realidade é justamente oposta. Antes
que se fundasse o clube (em 1922), aquela região era também
morada de cobras, lagartos e gafanhotos, pois nenhuma edificação lá havia. No entanto, a dominar toda a paisagem vista daquele alto, havia um cruzeiro de madeira, aos pés do qual um grupo
de garotos improvisou campo de peladas, que se converteu no
atual campo de futebol. Mas isso é outra história para outro momento. Pois bem, o clube se inspirou no cruzeiro para se batizar
e, seguindo o exemplo, o pedaço de Cachoeira, ali surgido, fez
o mesmo. Portanto, a Vila do Cruzeiro deve seu nome ao antigo
cruzeiro de madeira.
Até início dos anos sessenta, subindo pela Rua São Francisco, o perímetro urbano tinha como marco demarcatório a capela
de São Francisco. Logo atrás dela estava o mato a margear a antiga estradinha em direção a Santo Antônio do Leite, Engenheiro
Corrêa, etc. Dali para cima, as construções mais próximas eram
a capelinha de São Sebastião, à direita, e uma casa residência,
ao seu lado, porém â esquerda da mesma estrada; era o local
conhecido por todos como Cruz dos Monges. De acordo com a
tradição oral, local, o nome se deve a uma cruz, ali erigida por
monges, que estiveram de passagem, durante os primórdios de
Cachoeira. Algum tempo depois, a cruz foi substituída pela capela que, com a casa ao lado, formou um conjunto perdido naquele
alto, à beira da antiga estradinha.
No início dos anos sessenta, edificaram-se as primeiras casas, ainda cá em baixo, pouco acima de onde se situa, atualmente, a estação de tratamento d’água. Com o movimento migratório
provocado pela então Companhia Vale do Rio Doce, outras casas foram sendo edificadas em direção ao alto, surgindo então
a Vila Alegre que, no início, os residentes do centro apelidaram
de vila “Vai-Quem-Qué”. A Vila Alegre subiu, subiu, alcançou o
altiplano da Cruz dos Monges e abafou este nome. Estava claro, pois não sendo cachoeirenses natos, os moradores daquele
bairro não tinham conhecimento do antigo nome. Felizmente,
surge agora um projeto, na área educacional, que visa resgatar
o nome histórico “Cruz dos Monges”, para o bairro com início na
antena de celular e a englobar toda a região onde está o CAIC
Filipe dos Santos, da antiga estrada para cima, incluindo-se o novo conjunto residencial do “Minha Casa Minha Vida”. O projeto é
parte dos estudos de uma universitária, mas que envolve alunos
do último ano, na Escola Municipal Professora Haydée Antunes
(CAIC Filipe dos Santos) que, ao defender o resgate do nome
histórico, está a cumprir sua função de educar.
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Sobre a presente crise teológica da Igreja
Em primeiríssimo lugar, a tese
de que há dois papas, simultâneos
e genuínos, é intrinsicamente herética.
Do ponto de vista histórico,
resumo os gravíssimos efeitos teológicos suscitados, a um só tempo,
por Francisco I e Bento XVI.
1. Afirma-se que Francisco
I – herege devido principalmente
à referida bicefalia petrina – destituiu a si mesmo da Cátedra de São
Pedro.
2. Assim sendo, Bento XVI é

o papa porque ainda continua se
apresentando como tal especificamente ao mundo católico.
3. Mas, em sentido contrário,
alega-se que ele efetivamente renunciou ao papado e, por razões
nebulosas, aceitou o polêmico rótulo de “papa emérito”.
4. Com base nos argumentos
figurados anteriormente, fala-se
também que ambos são, hoje, falsos papas.
Bem entendido, registro imparcialmente essas contraditórias e

até apocalípticas opiniões, de altos
escalões do clero, dentro e fora do
Vaticano.
Isto posto, qual será a solução
final da crise focalizada e capaz de
esfacelar a Estrutura Eclesiásticas?
Antes, a Igreja sofrerá uma
sexta-feira da paixão, semelhante
à do Divino Redentor.
Dias excessivamente duros
lhe aguardam e, note-se bem, com
reflexos inevitáveis na sociedade
temporal.
Quem viver, verá.

Agosto de cultura! - Prefeitura de
Ouro Preto prepara diversas atividades
para o mês do patrimônio cultural
No dia 17 de agosto o Brasil
comemora o dia do patrimônio cultural – uma homenagem ao nascimento de Rodrigo Melo Franco de
Andrade, primeiro presidente do
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan/MinC).
Mas em Ouro Preto – a primeira
cidade brasileira patrimônio mundial; um dos primeiros conjuntos
urbanos tombados no Brasil; considerada por muitos como o maior
conjunto arquitetônico barroco do
mundo - um dia é muito pouco para
falar de tanta história! Então vamos
comemorar o mês inteiro – desde o
dia primeiro até 31.
Serão dezenas de atividades
culturais para todos os gostos. Vai
ter programação na Casa da Ópera
– o teatro mais antigo das Américas em funcionamento, visita ao
Arquivo Público Municipal, comemoração dos 10 anos de registro
como patrimônio imaterial da Festa
de Nossa Senhora dos Remédios
e valorização de outras festas tradicionais, Jornada do Patrimônio
Cultural de Minas Gerais, seminá-

rio, exposição, lançamento do Plano Municipal de Cultura, e muito
mais.
Confira a programação:
De 1º a 4 - Festa de Nossa
Senhora dos Remédios e Santo
Antônio (Fundão do Cintra, Santo
Antônio do Salto).
10 anos como patrimônio
imaterial de Ouro Preto
Dia 7 - Exposição da Planta
Geral da Cidade (1808) e dos
Acórdãos de Vereança, restaurados
pela FAOP (Arquivo Público Municipal).
Dia 10 - 16h - Espetáculo Infantil (Casa da Ópera); Enquanto
Isso em Ouro Preto apresenta
“BABY SHARK”, Ingresso R$20 reais.
Dia 14 - 13h - Seminário “Patrimônio Cultural, Políticas de
Preservação locais” (Anexo do
Museu da Inconfidência).
De 15 a 17 - às 20h30 - Academia Orquestra Ouro Preto
apresenta o entremez “O Grande
Governador da Ilha dos Lagartos”
(Casa da Ópera), Entrada Franca:

distribuição de senhas a partir do
dia 12 na Casa da Ópera.
De 16 a 18 - Festa de Nossa
Senhora da Lapa (Antônio Pereira)
Dia 17 - Dia do patrimônio
cultural.
De 19 a 31 - Exposição “Doces Tradições”, parte integrante da
7ª Jornada do Patrimônio Cultural
de Minas Gerais - “Culinária e
Patrimônio” – 2019 (São Bartolomeu, Casa da Festa).
Dias 19, 20, 23, 26, 27 e 29
- Apresentação: “O imaterial em
Ouro Preto - A Produção Artesanal
de Doces de São Bartolomeu” para
alunos das escolas municipais integrantes do Projeto Piloto do Programa de Educação Patrimonial,
“Ouro Preto, Meu Lugar”. (Parte
integrante da 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais “Culinária e Patrimônio” – 2019)
Dia 21 - Cerimônia de Lançamento do Plano Municipal de
Cultura.
De 23 a 25 - Festa do Divino
Espírito Santo e São Bartolomeu
(Distrito de São Bartolomeu).

Quinteto Ouropretano de Metais
divulga cidade através da música
Com o objetivo de divulgar
a cidade de Ouro Preto através
da música, um grupo de amigos
decidiu criar o Quinteto Ouropretano de Metais. “A nossa cidade
é rica culturalmente. E falando
de música, são numerosos os
compositores que viveram em
Ouro Preto e muitos deles são
muito conhecidos no meio da
música erudita, como José Joaquim Emerico Lobo Mesquita. O
nosso objetivo é pesquisar esses
compositores, suas obras e fazer
um arranjado para Quintetos de
Metais”, ressalta Tiago Viana,
um dos integrantes do grupo.
Um Quinteto de Metais é
tradicionalmente formado por
dois trompetes, uma trompa, um
trombone e uma tuba. O de Ouro
Preto é formado pelos músicos
profissionais: Tiago Viana, José
Vitor, Gustavo Trindade, Wesley
Procópio, Isaque Macedo.
Mais sobre o Quinteto no
facebook ou instagram Quinteto
Ouropretano de Metais.
Por Michelle Borges

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

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Vida e morte
de trapaceiro

LEMBRO-ME dos anos idos de minha juventude, na Universidade de São João Del Rei, primeira faculdade a ser aberta, no
Colégio São João Bosco, e, a alegria dos alunos para participar das
aulas de Letras Neolatinas. Corria o ano de 1955! Eu fi-la até o 3º
ano, completada e adaptada ao Curso de Letras Anglo-germânicas,
em Divinópolis, nos anos de 1969/1970.
Naquela época, como aluno universitário, fiquei conhecendo,
por informações jornalísticas, um extraordinário homem de negócios internacionais chamado “Serge Rubinstein, um dos maiores
líderes financeiros do mundo. Mas, ao invés disto, se tornou um
dos escroques do seu tempo. Na ânsia de fazer fortuna, teve até o
elogio de uma das autoridades mais eminentes do mundo, especialmente da Inglaterra, que foi John Maynard Keynes, com estas palavras proféticas: “Você, Serge Rubinstein, será uma das grandes,
das maiores figuras financeiras do mundo”.
O jovem avançou de alma e corpo no campo dos negócios, de
maneira tão imoral e falta de ética – com a venda de sua consciência para os crimes financeiros de ordem internacional – que acusado de todos os crimes conhecidos no mundo dos negócios terminou
estrangulado aos 27/01/1955, em seu quarto, em Nova York.
ESTA DOLOROSA história está contada em “As Melhores Histórias Reais de Crime, Mistério e Suspense” da Seleção do Reader’s Digest. Esta história real, dolorosa, insensata, quis narrá-la,
não para depreciar ninguém, porque não tenho este direito, nem
esta formação humana. Mas, para mostrar aos nossos(as) leitores(as) que, na vida política, comercial, financeira, o fim não justifica
os meios, jamais!
Na vida pública, a honestidade, o princípio moral, o comportamento ético, são normas fundamentais do sucesso do comportamento humano, com honra e dignidade. Vale a pena lutar pelo
poder, sem jamais subestimar os mais fracos, os mais pobres, os
mais humildes, os mais deserdados da sorte, pela insanidade política pretenciosa e desonesta de pessoas desqualificadas.
O mundo hoje, através de sua população alimentada pela internet, pelas redes sociais, através do celular, está mais consciente de
seus direitos e suas vontades, amplamente esclarecidas e atualizadas. Itabirito deu prova disto.
PREFIRO TERMINAR com a mensagem secular do mais sábio jurista do último século, Ruy Barbosa de Oliveira, quando assim
escreveu, para nós todos, sem exceção: “De tanto ver triunfar as
nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer
a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos
maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra
e a ter vergonha de ser honesto.”
Nas disputas, em cidades do interior, nem sempre atuam pessoas honestas e éticas na política. O povo está esclarecido e age,
com mais conhecimento e decisão, na escolha de dirigentes políticos mais afinados com suas ideias e necessidades sociais. Estamos no século XXI.
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Infiltração causa desabamento
de teto da creche de Amarantina
Pais e responsáveis de crianças
da Creche Municipal Cantinho da
Criança, do distrito de Amarantina,
levaram um susto na segunda-feira
(5) quando chegaram no local para
deixarem seus filhos. A aula foi suspensa após uma funcionária da instituição identificar que parte do teto
de uma das salas tinha desabado.
Segundo a direção da creche, o
incidente deve ter ocorrido no final
de semana, pois quando chegaram
para trabalhar encontraram os entulhos. “Uma das funcionárias, que
chegou primeiro, relatou que ao
abrir a sala, parte do teto já estava
no chão. Foi muita sorte, graças a
Deus, ter ocorrido no período em
que as crianças não estavam aqui”,
conta Nilma, diretora da creche. “O
corpo até arrepia só de imaginar
o que poderia ter acontecido se as
crianças estivessem em aula. Graça a Deus, tão misericordioso que
livrou todas as crianças”, disse aliviada Andreza Marina Matias, mãe
de um aluno de 3 anos.
De acordo com Nilma, a estrutura apresentou uma pequena
rachadura, mas que não aparentou
nada perigoso. A equipe da prefeitura foi acionada no dia, e não
podendo comparecer, a direção da
instituição chamou um profissional
para fazer um reparo.
Servidores e técnicos da prefeitura de Ouro Preto estiveram no
local para averiguar o que poderia
ter ocasionado a queda de parte
do teto. As aulas foram suspensas.
A Defesa Civil também esteve no
local e solicitou algumas medidas.

Michelle Borges

Michelle Borges

Na manhã da quinta-feira (8) emitiu um relatório informando o problema e assegurando que as aulas
podem ser retomadas na segunda-feira (12). “Uma infiltração no
teto ocasionou a queda de parte da
estrutura. Observados que as madeiras de suporte da laje não foram
retiradas e absorviam a umidade.

Retiramos todo o material, impermeabilizamos e finalizamos com
argamassa. É uma obra paliativa,
mas garante a segurança da estrutura até podermos licitar uma intervenção completa”, explicou Neri
Moutinho, Coordenador da Defesa
Civil de Ouro Preto.
Por Michelle Borges

Ouro Preto sedia Festival de Turismo
com programação diversificada
Ouro Preto sedia o Festival de
Turismo de Ouro Preto com a participação de várias cidades e circuitos turísticos representados, além
de empresas do ramo. Durante a
programação foi lançado oficialmente o novo portal do turismo de
Ouro Preto. O objetivo do evento
é fomentar a geração de negócios,
fortalecer e divulgar o turismo na
região do Circuito do Ouro e no
estado de Minas Gerais. O evento
teve início na quarta-feira (7) e segue até o sábado (10), com entrada
gratuita.
Com o tema “Turismo, Educação e Negócios”, o festival conta
com feira expositiva, workshops,
oficinas, debates, painéis, rodadas
de negócios, experiências gastronômicas, além de shows culturais
e entretenimento. O lançamento
do evento ocorreu na quarta-feira,
no Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), onde acontece toda programação. Em sua fala, o prefeito Júlio Pimenta, destacou que o
momento é uma oportunidade de
discutir ideias para potencializar o
turismo em todo estado. “Ao longo
do festival vamos discutir deias para promover ainda mais o turismo,
não só na cidade, como também
no estado. É uma oportunidade de
investirmos em questões de infraestrutura para melhorar a cidade. Pois

estamos investindo no saneamento
básico, usina de lixo, taxímetro,
ações que vão auxiliar ainda mais
no fomento ao turismo na cidade.
São inúmeras questões que podemos discutir aqui, por isso é um
momento tão importante.”, destaca
Júlio.
Site de Turismo
O site foi desenvolvido pelo
setor de Superintendência de Tecnologia da Informação da Prefeitura e conta com um banco de dados que resguarda o Inventário da
Oferta Turística do Município, com
todas as atratividades que a cidade
oferece. A iniciativa é uma parceira com a Completur Jr., empresa
júnior da UFOP e a secretaria de
Turismo, Industria e Comércio de
Ouro Preto. O Invitur, que consiste
em um inventário da oferta turística
em Ouro Preto, abrange também os
distritos da cidade. De acordo com
o secretário da pasta, Felipe Guerra,
este é um importante passo para a
cidade entrar para a rede de cidades
inteligentes, que destaca o município que faz uso da tecnologia em
seu processo de planejamento com
a participação dos cidadãos. “Com
todos os levantamentos, nós vamos
ter informações da dimensão do turismo como diversificador da economia, de geração de renda, de emprego. É uma importante ferramenta para cidade”, ressalta Guerra.

“O projeto é constituído por
duas partes, com o inventário turístico e a parte do site propriamente,
que é aberto ao público. Todas as
informações do turismo de Ouro Preto estão disponíveis no site
tanto para o cidadão, quanto para
o turistas”, destaca Rafael Gomes,
gerente da superintendência de tecnologia da prefeitura.
O Festival é uma realização da
ONG de marketing de destino e
promoção do turismo, Ouro Preto
e Circuito do Ouro Convention &
Visitors Bureau (CVB), da empresa C:M Marketing e Eventos e tem
correalização da Prefeitura de Ouro
Preto e da Universidade Federal de
Ouro Preto – UFOP.
Por Michelle Borges

Josilaine Costa

A turismóloga Fabiana
Giorgine fala da importância do
site como ferramente de guia
de dados para a mídia

Quer
anunciar
envie um
whatsapp
para

1890
1
9
4
8
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Prefeitura formaliza convênio e
destina recursos do FIA para obras
sociais em Cachoeira do Campo

Entidade também recebeu donativos arrecadados durante 1° Copa
Cachoeirão de Futsal, que contou com apoio da Prefeitura

PANORAMA
Filipe Barboza

A Fundação de Arte de Ouro Preto | FAOP encerra no dia 12 de
agosto as inscrições para o processo seletivo do Curso Técnico
em Conservação e Restauro, com ingresso no segundo semestre
de 2019. São oferecidas 36 vagas, sendo 18 para o período da manhã e 18 para o turno da noite. As inscrições são online, com taxa
no valor de R$60,00, e devem ser feitas no site www.faop.mg.gov.
br. O início das aulas está previsto para 2 de setembro.

O

Sebrae Minas promove na sexta-feira (9) Rodada de Negócios durante o Festival de Turismo de Ouro Preto. No evento, que tem início a
partir das 14h, 20 receptivos locais irão negociar com 19 âncoras, sendo
7 operadoras e 12 influenciadores digitais de turismo de São Paulo, Rio
de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. O
objetivo é comercializar pacotes e roteiros de destinos turísticos de Minas
Gerais. O evento acontecerá no Centro de Artes e Convenções da UFOP.
Informações e a programação completa em: www.ouropreto.mg.gov.br.

A

Câmara de Ouro Preto divulgou em seu site (www.cmop.mg.gov.br)
as Leis exigidas no edital de Concurso Público para preenchimento
de 15 vagas de nível médio e superior da Casa. As vagas são para provimento imediato mais cadastro reserva. No site está disponível também o
edital completo, anexos e o cronograma do certame. As inscrições devem
ser realizadas de 24 de setembro a 24 de outubro. Além do site, mais informações também pelo telefone 3552 - 8500.

Nesta segunda-feira, 5 de
agosto, a Prefeitura de Ouro Preto
firmou convênio formalizando o
repasse de recursos do Fundo da
Infância e Adolescência (FIA) para
as obras sociais do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, da Rede
Salesiana, instituição que atende
atualmente, em Cachoeira do Campo, cerca de 120 crianças entre 7 e
13 anos em situação de vulnerabilidade social.
Por indicação da Secretaria
de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, e conforme
resolução do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA Ouro Preto) serão destinados 16 mil reais a serem
aplicados na realização do projeto
“Comunicação é Vida”, que, de
acordo com a Irmã Maria Helena de Resende, coordenadora das
obras sociais do Instituto, prevê a
aquisição de equipamentos básicos
de informática e comunicação “que
irão suprir necessidades urgentes
para o bom funcionamento das
obras”.
Na solenidade, o prefeito Júlio
Pimenta declarou que “o objetivo
do convênio é valorizar e fortalecer
as ações do Instituto Nossa Senhora
Auxiliadora em favor das crianças
da região” e destacou a dedicação
e competência de todos que trabalham na entidade. Já o vice, Tico
Miranda, reafirmou a admiração
e o desejo do município em con-

Ane Souz

Alunos do Instituto agradeceram pelo convênio

tribuir cada vez mais para o bom
andamento das obras sociais do
Instituto.
A secretária de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania,
Luciene Ribeiro, ressaltou a importância da atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente no processo de análise
e aprovação dos projetos que são
contemplados com os recursos captados pelo Fundo Especial para a
Infância e Adolescência. “Os conselheiros analisam criteriosamente
cada projeto e selecionam aqueles
que, efetivamente, irão contribuir
para a promoção, garantia, defesa,
e atendimento de crianças e adolescentes”, explica.
O Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) é um instrumento

criado em 1994 que funciona como
um suporte ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). São
várias as receitas que compõem o
fundo, desde multas aplicadas pela Justiça em procedimentos para
apuração de infração às normas de
proteção à criança e ao adolescente,
até recursos do próprio orçamento
público municipal.
Qualquer um pode ajudar
projetos sociais, projetos de pesquisa ou ações de apoio e defesa
a crianças e jovens em situação de
risco. Empresas e pessoas físicas
que contribuem com o FIA podem
descontar as doações do imposto
de renda, de acordo com os limites
estipulados pela legislação vigente.
Para contribuir, informe-se no CMDCA Ouro Preto: (31) 3552-4021.

Santa Casa de Ouro Preto incentiva
doação de leite materno durante
campanha Agosto Dourado
A primeira semana de agosto é
celebrada como a Semana Mundial
de Aleitamento Materno, movimento estabelecido pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e pelo
Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF). Para fortalecer
a campanha, este mês também é
dedicado ao tema, conhecido como
Agosto Dourado. A Santa Casa de
Misericórdia de Ouro Preto também
adere a ação com campanhas de incentivo à doação de leite materno e
realização de palestra.
No dia 16, a Santa Casa vai
promover um encontro com funcionários e mães doadores ressaltando
a importância da amamentação.
“Mundialmente são realizadas ações
de incentivo, promoção e proteção
ao aleitamento materno. Nossa maternidade tem o título de hospital
amigo da criança e diariamente a
gente trabalha com o aleitamento
materno, juntamente com o banco
de leite, que é o único da região”,
destaca Julia Ibrahim, enfermeira
responsável pela Maternidade e banco de leite do hospital.
Já Wânia Maria da Silva, nutricionista, técnica responsável pelo
banco de leite do hospital, ressalta
a importância nutricional da alimentação do bebê. “O leite fornece
nutrientes necessários para o desenvolvimento e crescimento do
bebê, contem carboidrato, proteína,
gordura e água. É uma alimentação
completa até os seis meses de idade,

sem a necessidade de qualquer outro
alimento. São vários benefícios para
o bebê: fortalece o sistema imunoló-

Nádia Lage

gico, porque é rico em anticorpos,
previne de várias doenças como gripe, asma bronquite e dor de ouvido.
Além de fortalecer também o sistema nervoso e favorecer a memória,
o aprendizado e atenção”, reforça a
nutricionista.
O banco de leite materno da
Santa Casa de Misericórdia é referência neste setor e conta com uma
equipe especializada em amamentação. Hoje o hospital conta com
14 mães doadoras e quem tiver interesse ou tenha uma indicação de
doadora, entre contato com o setor
responsável da Santa Casa pelo número 3350-1129. O hospital conta
com uma equipe vai até a residência
buscar a doação, sem nenhum custo.

Ouro-pretanos conquistam
o 1° lugar na Copa de
Sete Lagoas de karatê

Na manhã do dia 28 julho aconteceu na cidade de Sete Lagoas a 25°
edição da Copa Interclube de Karatê. O evento contou com a participação
de várias cidades mineiras e dois atletas ouro-pretanos garantiram o 1°
lugar em suas categorias.
O torneio contou com mais de 100 categorias, divididas em masculino
e feminino, por faixas, idade e peso. Segundo o organizador do evento,
Rainério Costa, participaram da Copa mais de 200 competidores.
A Academia karatê Dô Nova Geração Ouro Preto foi quem representou o município no evento deste ano. Fundado em 2016 pelo ouro-pretano
Ronaldo Faria, o projeto tem o intuito de reduzir a exposição de crianças,
jovens e adultos aos riscos sociais como drogas, marginalização e criminalidade, além promover o exercício da cidadania. Atualmente, a academia é
formada por 34 alunos com idade entre 6 a 20 anos.
Essa é a segunda vez que a equipe participa da Copa de Sete Lagoas
e novamente alcança bons resultados. Neste ano, foram conquistadas
14 medalhas, sendo duas de ouro na Categoria Júnior; duas de prata na
Categoria Adulto; uma de prata na Categoria Júnior; três de bronze na
Categoria Infantil e outras seis de bronze na Categoria Adulto e Juvenil.
Destaque para os jovens atletas Gustavo Henrique de Oliveira, de 17 anos
e Emanuel Victor, de 15, que garantiram o 1° lugar e levaram para casa a
medalha de ouro.
O treinador da equipe, Ronaldo Faria, falou do bom desempenho dos
alunos durante a Copa. “Graças ao empenho e dedicação de toda a equipe,
atingimos um excelente resultado. Nós enfrentamos muitas dificuldades
para manter o projeto: no início, não tínhamos sequer um local onde pudéssemos nos reunir, hoje, com o apoio da Prefeitura, conseguimos usar
o espaço do CRAS Alto da Cruz onde ministramos as aulas. Mas ainda
necessitamos muito de apoio”, declarou.
Quem tiver interesse em fazer parte ou ajudar a Academia karatê Dô
Nova Geração Ouro Preto, basta se dirigir ao CRAS Alto da Cruz, localizado na rua Nossa Senhora do Bom Parto, 245, no bairro Padre Faria. O
horário de atendimento é de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

-feira, 9 de agosto/2019
O LIBERAL Ed.1351 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net

6

Cidadãos marcam presença
na inauguração do Centro de
Eventos da Cidade
“Chorei quando passei por aqui
depois do trabalho e vi tudo isso
arrumado. Toda minha família já
trabalhou aqui. Só tenho a agradecer à Prefeitura por ter reavivado
este lugar, que só nos traz boas lembranças”. Dona Sebastiana, moradora do bairro Caminho da Fábrica,
se emocionou ao ver o espaço da
antiga Fábrica de Tecidos de Ouro
Preto completamente restaurado.
Após passar por um período
de reforma, o imóvel da antiga
Fábrica de Tecidos se tornou o novo Centro de Eventos da cidade.
Com isso, Ouro Preto ganhou um
novo espaço onde poderão ser realizadas diferentes atrações como
shows, feiras, formaturas, festivais
e outros. A transferência desses
eventos para este novo espaço permitirá desafogar o Centro Histórico e estimulará a participação de
toda a comunidade ouro-pretana,
principalmente dos moradores das

Desafio Brou foi o primeiro evento realizado no espaço

áreas próximas ao local.
Para comemorar essa importante conquista, foi realizada no
último sábado (03) uma cerimônia
de inauguração que contou com
a participação do prefeito Júlio
Pimenta, o vice Tico Miranda,
equipe de secretários e vereadoAne Souz

Na luta para inserir Ouro Preto nos Programas
da Fundação Renova
A pedido do vereador Chiquinho de Assis (PV) a Fundação Renova participou da reunião da Câmara de Ouro Preto nessa terça feira, dia 06 de agosto. A intenção do vereador era entender os motivos de Ouro Preto continuar
não sendo contemplada pelos programas sócio econômicos previstos no
TTAC (Termo de Transação e Ajustamento de Conduta entre União/Estados
de MG e ES/Samarco/Vale/BHP) uma vez que existe Nota Técnica publicada assegurando que a cidade seja atendida pelos Programas de Recuperação
e Diversificação da Economia Regional e de Estímulo à Contratação Local.
Infelizmente a Fundação não trouxe respostas efetivas e solicitou o prazo de
30 dias para responder os questionamentos.
“Gostaria de dizer que a cidade de Ouro Preto continua engasgada com
a Fundação Renova, nos sentimos totalmente desprestigiados, em um momento difícil economicamente para a região, que também não se mostra
satisfeita. Pudemos ver, por exemplo, recentemente, atingidos em ato de
manifestação ocupando as instalações da Renova e a Câmara de Mariana
manifestando repudio à fundação.
Estou muito feliz pelas conquistas para o distrito de Antônio Pereira junto à Fundação, mas, Ouro Preto são 1.500 quilômetros quadrados atingidos
pelo rompimento da barragem, atingidos economicamente, atingidos socialmente, numa depressão tanto do ponto de vista da salubridade, quanto da
economia. Hoje os nossos empresários estão com pires nas mãos sem poder
ofertar seus serviços, vemos nosso trabalhador se humilhando, até mesmo
forjando endereço em Mariana para tentar uma vaga de trabalho. Se a Renova surge para reparação, ela deveria ser instrumento para perceber o que
aconteceu de fato e colaborar para reparar todos os danos causados.
Ouro Preto tem o direito de ser reparada, nessa história as atividades
aconteciam em solo ouropretano e nós não vimos nada até agora em nosso
benefício. A Renova, às vezes, tem servido é para entrarmos em divisão com
os irmãos de Mariana, isso não pode acontecer.
Desde 2016 que venho lutando pela inclusão de Ouro Preto no rol das
cidades atingidas pela tragédia em Bento Rodrigues e pelo cumprimento
das determinações que destinam obrigações com nossa cidade e população.
Em 2017 o Comitê Interfederativo-CIF incluiu Ouro Preto, esse mesmo
Comitê precisou publicar outro documento, esse ano, pedindo novamente
que seja respeitada e cumprida a nota técnica de 2017, mas a Renova prefere
parecer ignorar as publicações.

Ane Souz

É isso que estamos cobrando, as determinações contidas no documento
de novembro de 2017. Lamento a instituição não ter trazido, mais uma vez,
às respostas dos nossos questionamentos, mas ao menos foi assumido um
prazo de 30 dias para formalizar a resposta. Podem ter certeza que a frente
do meu mandato é a do diálogo mas eu tenho que agir com a força necessária do que eu represento na Câmara, que é a população ouro-pretana com
seus empresários e trabalhadores. De forma diplomática e republicana eu
vou lutar para tentar garantir esses espaços e seus direitos.

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

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

res. Centenas de ouro-pretanos
também foram prestigiar o evento
e aproveitaram para participar das
diferentes atividades promovidas
pelo Desafio Brou de Trail Run e
Mountain Bike, um dos maiores
eventos outdoor do Brasil, com
cerca de 1.500 competidores.
O novo Centro de Eventos
possui dois amplos galpões para
eventos, workshops e shows, banheiros reformados e adaptados
para pessoas com deficiência, além
de um projeto bem sinalizado contra incêndio. O ouro-pretano João
Benicio contou ter trabalhado na
antiga Fábrica de Tecidos quando
tinha apenas 15 anos de idade e se
emocionou ao vê-la reformada. “O
meu primeiro emprego foi nesta
Fábrica, quando ainda era menor
de idade. Hoje, ao ver esse lugar
sendo bem aproveitado como está,
é um imenso prazer. Nossa cidade
precisava de um espaço como este
onde toda comunidade pudesse se
reunir para prestigiar os eventos. A
prefeitura está de parabéns”, concluiu.
A cerimônia de inauguração
contou também com a participação da Fanfarra da Escola Estadual
Horácio Andrade que com muita
afinação e maestria abrilhantou a
solenidade. O secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe
Guerra, elogiou toda a organização do evento e destacou a importância do Centro como meio de
geração de emprego e renda para
cidade. “O evento foi sensacional,
uma vez que houve a significativa participação do povo de Ouro
Preto. Essa Fábrica, que durante
muitos tempo gerou emprego para
cidade, agora, por meio do Centro
de Eventos, voltará a movimentar
a economia do município. Isso é
muito bom”, pontuou.
Tico Miranda, vice-prefeito de
Ouro Preto, relembrou as dificuldades enfrentadas para conseguir
regatar o espaço e destacou a importância dessa conquista. “No início da nossa administração estivemos aqui visitando a Fábrica que
estava abandona. Conseguimos
resgatar um importante Convênio
junto ao Ministério do Turismo, o
que nos possibilitou revitalizar esta área”, pontuou.
“Depois de muita luta conseguimos revitalizar este espaço.
Daqui em diante o que nós desejamos é que toda população Ouro-pretana venha e desfrute dessa
conquista que é de todos nós”,
lembrou o prefeito Júlio Pimenta.
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Curso de “Classificação
de Risco em Protocolo
de Manchester” é
realizado em Mariana
Com o objetivo de melhorar o atendimento médico na unidade de
Pronto Atendimento do município, foi realizado nos dias 31 de julho e 1º
de agosto o curso “Classificador do Sistema Manchester”, realizado pelo
Grupo Brasileiro de Classificação de Risco.
No total nove enfermeiros e uma médica foram capacitados e obtiveram o certificado de conclusão do curso que será implementando no serviço de Urgência e Emergência do Sistema Único de Saúde de Mariana.
Para o secretário de saúde, Danilo Brito, esse é um importante passo
para a melhoria da qualidade do serviço que é ofertado a população. "A
partir de agora os pacientes serão priorizados de acordo com o grau de
urgência do sintoma e serão classificados dentro do que preconiza o Protocolo de Manchester. Esse é um avanço significativo para a saúde dos
marianenses e demonstra a preocupação da administração pública com o
bem estar dos pacientes", reforça o secretário.
Com a implantação da classificação de risco, todos os pacientes que
entrarem na unidade de Pronto Atendimento serão triados e atendidos de
acordo com o tempo de espera referente a cada cor. São elas: vermelho
- atendimento imediato; laranja - até 10 minutos; amarelo - 60 minutos;
verde - 120 minutos e azul - 240 minutos.

OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, comemora no dia 11 de agosto o Dia do Advogado e dedica o mês à Advocacia. A 172ª Subseção
OAB-MG-Mariana, neste ano também comemora 12 Anos da sua criação e instalação contando atualmente com 217 inscritos. Para participar
ativamente de ações em favor da comunidade e cidadãos, a Ordem criou
Comissão Especial para o Caso Mariana e o Comitê de Cidadania e Conciliação para Solução de Conflitos e Reparação de Danos, especificamente
para o Caso Samarco. Por meio de outras Comissões Municipais (Educação e Desportos, Cultura, Ação Social, Proteção ao Consumidor), em
parcerias com a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de Mariana e
Associações procura cumprir ainda a sua missão de OAB Cidadã. Como
destaque das suas atividades, no dia 05 de agosto, em Belo Horizonte, a
OAB-MG foi a primeira Seccional do Brasil a receber a Caravana de Prerrogativas com a presença do Conselho Federal, com a finalidade de conscientizar e dar efetividade às prerrogativas da advocacia previstas em Lei.

Arquidiocese de Mariana
está com inscrições abertas
para o 7° Fórum Social pela Vida,
que acontecerá nos dias 26 a 29 de
setembro, no Ginásio Poliesportivo, em Barão de Cocais. A taxa de
inscrição para ajudar nos gastos do
Fórum é de R$30,00. Nesta edição
o encontro tem como tema: “A
terra clama por justiça e os pobres,
por direitos” e lema “Eu ouvi o
clamor do meu povo e desci para
libertá-lo” (Ex 3,7-8). Mais informações pelo telefone 3557-3167.

N
No domingo (4), aconteceu a grande final do Campeonato Juniores
2019, realizado pela Liga Esportiva de Mariana (LEMA). Foram 24
jogos, mais de 90 atletas envolvidos e cinco equipes participantes:
Morro Santana, Olimpic, Meninos da Vila, São Caetanense, como o
grande campeão, e o Ideal de Águas Claras, como vice.

O

Lar Comunitário Santa Mariana (Asilo de Mariana) está necessitando
de leite para consumo dos idosos. Pode ser leite de qualquer marca
e qualquer tipo: integral, desnatado, semi desnatado ou em pós. Qualquer
quantidade é bem vinda. As doações podem ser entregues no Lar de 2ª a domingo, das 7h às 19h. O Lar Santa Mariana funciona na Praça Dom Oscar,
31, São Pedro, ao lado do Hospital Mons. Horta. Informações 3557-1650.

os finais de semana entre os
dias 26 de julho a 3 de agosto,
aconteceu no Ginásio Poliesportivo
Gerson Cirilo Batista, em Passagem de Mariana, o torneio Sinhá
Olímpia. O campeonato é organizado por Betinho Pombo e contou
com três categorias. No feminino
livre, a equipe campeã foi a Fênix,
de Ouro Preto. Depois de empatar
por 2x2 com a equipe Style, de Mariana, em uma partida emocionante, a equipe Fênix sagrou-se campeã em uma disputa de pênaltis por
4x3. Na categoria masculino livre,
a equipe CTX levou o primeiro lugar. No masculino sub 17, o OPTC
conquistou o primeiro troféu.

Moradores do Nossa Senhora Aparecida, em Mariana, puderam sanar suas dúvidas sobre intervenções
na infraestrutura das ruas, realizadas pelo Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Mariana
(Saae), em parceira com a secretária Municipal de Obras.
O encontro aconteceu na segunda-feira (5) com o Diretor
Executivo do SAAE, Amarildo
Júnior. No primeiro momento,
o bairro passa por obras de
redes de esgoto para que ainda
não possui a infraestrutura. O
prazo para execução da primeira etapa é de dois meses. Logo
após, serão instaladas as infraestruturas de rede elétrica. A
partir daí o SAAE Mariana fará
a instalação de novas redes de
distribuição de água.

Mais segurança nas
escolas municipais

Buscando potencializar a segurança nas escolas do município, a Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Educação, junto à Guarda
Municipal e a Polícia Militar, promoveu o lançamento da Rede de Escolas
Protegidas nesta quinta-feira (1).
A solenidade contou com a presença de diretores, pedagogos e alunos
das escolas participantes. O projeto, que visa levar estratégias de prevenção às instituições de ensino do município, com orientações da Polícia
Militar, terá como porta de entrada as escolas Dom Luciano, Monsenhor
José Cota, Dom Oscar e CEMPA.
Para a secretária de Educação, Aline Oliveira, a iniciativa possibilita
um ambiente mais seguro. “Nossos alunos e profissionais, que diariamente ali estão, precisam se sentir acolhidos, seguros em tranquilidade, para
que o processo de ensino e aprendizagem aconteça de forma efetiva e prazerosa”, afirmou.
Presente também no evento, a Capitã da Polícia Militar de Mariana,
Marta Guido, reforçou o fortalecimento das relações entre PM e escolas.
“A Polícia se sente muito honrada em fazer parte de um projeto tão especial. Uma parceria que já é sucesso e temos muito a ganhar”, disse.
Pedro Ferreira

Shows e rodeios
prometem animar
fim de semana em
Monsenhor Horta
Monsenhor Horta estará em
festa neste final de semana. A comunidade realiza a festa do distrito, entre os dias 9 e 11 de agosto,
com shows e rodeios. O evento
acontece na Área de Eventos
Campo Jadir Macedo, localizado
na Rua das Formigas.
A festa é realizada pela Comissão Monsenhor Horta, em parceria
com a Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Cultura. Além
de ser aberto ao público, o evento
tem caráter solidário, pois a organização estará recolhendo 1kg de
alimento não perecível para ser
doado para instituições da cidade.
Confira a programação
e prestigie!

Dia 9 de agosto (sexta-feira):
20h30 – Rodeio
22h30 – DJ Lukas
23h – Show com Martiniz
(participação de Néia Fernandes)
DJ Lukas após o show
Dia 10 (sábado):
21h – Rodeio
22h30 – DJ Dinho
00h – Show com Thiago e
Graciano
Dia 11 (domingo):
14h – Amigos do Samba
16h – Rodeio
17h15– Grupo de Dança no
Swing; 18h – DJ Dinho
19h – Boteco Sertanejo (Bruno Martiniz, Marcelo Oliveira e
Convidados)

Semana Nacional de
Trânsito é comemorada com
1º concurso de desenho

A Secretaria de Defesa Social, através do DEMUTRAN, promove do
dia 18 à 24 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito. Com o tema: “No
trânsito, o sentido é a vida”, o evento traz a importância da conscientização
dos motoristas e pedestres sobre o nosso comportamento no trânsito.
Além das atividades como blitz educativa e palestras em escolas, esse
ano acontecerá o 1º concurso de desenho, em parceria com a Secretaria
de Educação. O concurso tem por objetivo despertar nos estudantes do
5º ao 9º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas e privadas do
município o interesse pelos temas relacionados à educação, segurança e
prevenção no trânsito.
As inscrições já estão abertas, podem ser realizadas nas escolas, através de um formulário, ou pelo site da Prefeitura de Mariana. A ficha de
inscrição é disponibilizada também pela Secretaria de Educação e pelo
DEMUTRAN. Para mais informações: 3558-1709.
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Prefeitura promove Semana da Inclusão
Durante toda a semana, professores e monitores do município participaram da Semana da
Inclusão. O evento foi proposto
pela Secretaria de Educação para
aperfeiçoar as formas de integração dos profissionais das escolas
com os alunos que precisam de
atendimento especializado, trazendo maior embasamento aos
profissionais da educação e garantindo que os alunos com deficiência tenham um melhor acesso ao
ensino, colaborando assim com o
desenvolvimento sócio-emocional
e psicológico deles.
A semana contou com palestras ministradas por especialistas,
atividades de integração entre os
participantes e, o mais importante,
um espaço de reflexão para tornar
as escolas municipais, cada vez
mais, um espaço para todos. De
acordo com a professora do 3º ano
da Escola Municipal de Passagem,
Aline Ana da Silva, o evento mudou a forma como ela enxergava o
tema da inclusão. "Esses dias estão servindo para nos mostrar um
novo olhar para o tema, uma nova forma de pensar a inclusão dos
alunos. Me sinto agora muito mais
preparada e amparada para receber
as crianças que precisam de coisas
específicas. É muito importante
ver que a Secretaria está preocupada em nos preparar", afirmou.
Segundo a coordenadora de
educação inclusiva, Patrícia Souza,
a semana foi proposta para que os
profissionais pudessem dialogar
sobre o tema, além de ampliar os
debates sobre a inclusão para toda a comunidade escolar. "Faltava

Lucas Mantovani

Lucas Mantovani

um espaço para que pudéssemos
nos reunir e traçar objetivos semelhantes para os alunos. Com este
evento, foi possível pensar em planos conjuntos, o que vai melhorar
nossa recepção aos alunos", disse.
Além de estar prevista em lei,
e portanto, garantir que alunos
com deficiência tenham direito

a educação, a inclusão escolar é
uma importante ferramenta de
modificação do próprio ambiente
estudantil, uma vez que, ao transformar a escola em um espaço
inclusivo, faz com que as demais
crianças cresçam respeitando as
diferenças e contribuindo para
uma sociedade menos excludente.

Dilsinho substitui Sorriso Maroto
no Viva Mariana Rodeio show
O artista Dilsinho está confirmado para o último
dia do Viva Mariana Rodeio Show, 25 de agosto. A
substituição aconteceu na tarde desta quinta-feira, 08,
após o cancelamento anunciado pelo empresário do
Sorriso Maroto, por problemas de saúde apresentado
pelo vocalista Bruno Cardoso.
Com trajetória iniciada em 2006, com apenas 13
anos, Dilsinho está conquistando cada vez mais fãs e
prestígio no mercado musical, com uma média de 20
show por mês. Foi como compositor que começou a
ganhar espaço no mundo do samba e do pagode, escrevendo para nomes como Thiaguinho, Bom Gosto
e Alexandre Pires. No domingo, o público presente
poderá curtir os seus maiores sucessos, como Péssimo Negócio, Pouco a Pouco, Controle Remoto e 12
Horas.
Ressarcimento - A equipe técnica da organização informou também que o interessado no ressarcimento do ingresso de domingo poderá solicitar através do site de compra ou nos pontos fixos de venda.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda da Loucura
e do Amor

Reza a lenda que a Loucura resolveu convidar os amigos para
tomar um café em sua casa. Todos os convidados foram. Após o
café, a Loucura propôs:
- Vamos brincar de esconde-esconde?
- Esconde-esconde? O que é isso? - perguntou a Curiosidade.
- Esconde-esconde é uma brincadeira. Eu conto até cem e
vocês se escondem. Ao terminar de contar, eu vou procurar, e o
primeiro a ser encontrado será o próximo a contar.
Todos aceitaram, menos o Medo e a Preguiça.
- 1, 2, 3,... - a Loucura começou a contar.
A Pressa escondeu-se primeiro, em um lugar qualquer. A Timidez, tímida como sempre, escondeu-se na copa de uma árvore.
A Alegria correu para o meio do jardim. Já a Tristeza começou a
chorar, pois não encontrava um local apropriado para se esconder.
A Inveja acompanhou o Triunfo e se escondeu perto dele debaixo
de uma pedra. A Loucura continuava a contar e os seus amigos
iam se escondendo. O Desespero ficou desesperado ao ver que a
Loucura já estava no noventa e nove.
- Cem! - gritou a Loucura. - Vou começar a procurar.
A primeira a aparecer foi a Curiosidade, já que não aguentava
mais, querendo saber quem seria o próximo a contar. Ao olhar
para o lado, a Loucura viu a Dúvida em cima de uma cerca sem
saber em qual dos lados ficar, para melhor se esconder. E assim
foram aparecendo a Alegria, a Tristeza, a Timidez... Quando estavam todos reunidos, a Curiosidade perguntou:
- Onde está o Amor?
Ninguém o tinha visto. A Loucura começou a procurá-lo. Procurou em cima da montanha, nos rios, debaixo das pedras e nada
do Amor aparecer. Procurando por todos os lados, a Loucura viu
uma roseira, pegou um pauzinho e começou a procurar entre os
galhos, quando de repente ouviu um grito. Era o Amor, gritando
por ter furado o olho com um espinho!
A Loucura não sabia o que fazer. Pediu desculpas, implorou
pelo perdão do Amor e até prometeu segui-lo para sempre. O
Amor aceitou as desculpas... Hoje, o Amor é cego e a Loucura o
acompanha sempre.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

Meios de informação e
avaliação do Governo Federal

As redes sociais estão se transformando em um dos principais
meios de comunicação para o governante, é o que se conclui da
pesquisa realizada por GIGA Instituto de Pesquisa, em Belo Horizonte, nos dias 13 e 14 de abril de 2019. Na pesquisa se investigou
a avaliação do governo Bolsonaro que tem 37% de aprovação, 47%
de desaprovação e 9% de nem aprova, nem desaprova. Como a
margem de erro é de cinco pontos percentuais, os índices de aprovação e desaprovação estão em empate técnico. O relatório da pesquisa pode ser visto em: https://adrianocerqueira.com/2019/04/26/
pesquisa-politica-em-belo-horizonte-abril-2019/).
Também foi investigado o principal meio de informação utilizado
para a obtenção de informações políticas, e foi apurado que 60%
utilizam os meios tradicionais (televisão, rádio e jornal impresso),
19% as redes sociais (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e
Youtube), 18% através de conversas com amigos e parentes, enquanto 3% não souberam responder. Assim, os meios tradicionais
têm importância como fonte de informação, mas um terço já prioriza
as redes sociais e as conversas com amigos e parentes.
Outra investigação foi a frequência que o belorizontino discute
as notícias políticas nas redes sociais: 12% discutem com muita frequência, 13% discutem de vez em quando, 32% discutem raramente,
40% nunca discutem, enquanto 3% não souberam responder. Logo,
temos um polo de 25% que discute com alguma frequência o noticiário nas redes sociais, e um outro polo de 40% que não discute. Há
um terceiro que funciona como um curinga, pois raramente discute e
representa 32%. Pode-se afirmar que um quarto dos belorizontinos
tem um comportamento mais ativo politicamente nas redes sociais,
enquanto 40% se mantém afastados desse comportamento.
O interessante é quando se cruza as variáveis índice de aprovação do presidente Bolsonaro com as variáveis dos meios de informação sobre política e a frequência com se discute o noticiário
político nas redes sociais. Assim, entre os que aprovam o presidente, 54% se informam sobre política pela mídia tradicional, 23% se
informam pelas redes sociais e 20% nas conversas com amigos e
parentes. No grupo dos que desaprovam, 61% se informam sobre
política pela mídia tradicional, 16% se informam nas redes sociais
e 21% nas conversas com amigos e parentes. E no grupo dos que
aprovam o presidente, entre os que discutem com muita frequência o noticiário político, 77% o fazem quando usam as redes sociais
como principal meio de informação, enquanto 8% o fazem quando
usam a mídia tradicional. Por outro lado, no grupo dos que desaprovam, entre os que discutem com muita frequência o noticiário
político, 48% o fazem quando usam a mídia tradicional como principal meio de informação, enquanto 30% o fazem quando usam as
redes sociais.
Ou seja, a pesquisa comprovou que há um distinto comportamento nos dois grupos, com predominância das redes sociais como
meio de informação entre os que aprovam o presidente, e predominância da mídia tradicional como meio de informação entre os que
desaprovam o presidente. E os que aprovam discutem as notícias
com mais frequência nas redes sociais. Ou seja, as redes sociais
são fundamentais para o apoio ao presidente Bolsonaro e explicam
sua militância cotidiana nas mesmas. *Cientista Político, Diretor do
GIGA Instituto de Pesquisa, Professor de Relações Internacionais
do IBMEC-MG, Professor de Administração Pública da UFOP
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deputado Estadual Thiago Cota, atendendo a pedidos da população ouro-pretana, que estava preocupada com os boatos sobre o fechamento
da agência da Cemig no município, participou, na quarta-feira (31/7), de uma
reunião com a diretoria da Cemig, em Belo Horizonte, para evitar essa perda
no município. Ao longo da reunião, o parlamentar foi informado que não existe nenhum estudo para o fechamento da agência, tão pouco para a retirada de
empregados próprios de Ouro Preto. Segundo Thiago Cota, no momento, há
apenas um estudo conduzido pela Cemig para otimização do imóvel de Ouro
Preto, que considera a mudança de local da Agência de Atendimento e da base
operativa de eletricista e a alienação do imóvel atual. Thiago Cota tranquilizou
a população e os empregados da Cemig afirmando que a Agência de Atendimento e a equipe própria de eletricistas serão mantidas.
GRAPISA PARTICIPAÇÕES E INVEST S/A				Contabilidade Ferreira Ltda.
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018				
Diário: 2 Folha: 21
Descrição					Classificação			Exercício Atual
Ativo (1)
Ativo Circulante (2)
Disponível (3)
Caixa (4)
Caixa (5)					
1.1.01.01.0001			
215.289,14D
=Caixa							
****215.289,14D
=Disponível							
****215.289,14D
=Total – Ativo Circulante					
****215.289,14D
Ativo Não-Circulante (113)
Imobilizado (127)
Bens em Operação (128)
Imóveis (10443)				
1.2.03.01.0021			
555.000,00D
=Bens em Operação								 ****555.000,00D
=Imobilizado							
****555.000,00D
=Total – Ativo Não-Circulante						
****555.000,00D
=Total – Ativo								 ****770.289,14D

GRAPISA PARTICIPAÇÕES E INVEST S/A				Contabilidade Ferreira Ltda.
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018				
Diário: 2 Folha: 22
Descrição					Classificação			Exercício Atual
Passivo (166)
Passivo Circulante (167)
Obrigações Tributárias (184)
Impostos e Contribuições a Recolher (185)
PIS a Recolher (188)				2.1.04.01.0003				0,00C
COFINS a Recolher (189)			2.1.04.01.0004				0,00C
IRPJ a Recolher (194)				2.1.04.01.0009				0,00C
CSLL a Recolher (195)				2.1.04.01.0010				0,00C
=Imposto e Contribuições a Recolher					
**********0,00C
=Obrigações Tributárias						
**********0,00C
=Total – Passivo Circulante						
**********0,00C
Patrimônio Líquido (242)
Capital Social (243)
Capital Social Integralizado (244)
Vicente Pedrosa da Silva (10544)			
2.3.01.01.0028			
277.500,00C
Dalva Xavier Gonçalves Pedrosa (10595)		
2.3.01.01.0039			
277.500,00C
=Capital Social Integralizado					
		
****555.000,00C
=Capital Social							
****555.000,00C
Lucros (254)
Lucros do Período (255)
Lucros do Exercício (257)			
2.3.03.01.0002			
99.611,85C
Lucros a Distribuir (259)			
2.3.03.01.0004		
115.677,29C
=Lucros do Período								****215.289,14C
=Lucros									****215.289,14C
=Total – Patrimônio Líquido							****770.289,14C
=Total – Passivo								****770.289,14C

GRAPISA PARTICIPAÇÕES E INVEST S/A				Contabilidade Ferreira Ltda.
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/12/2018		
Diário: 2 Folha: 23 e 24
Descrição				Classificação		Conta		Exercício Atual
Despesas/Custos
Outras Despesas Operacionais
Despesas Operacionais
Despesas Tributárias
PIS S/Outras Receitas			4.6.01.01.0009		438		142,20D
COFINS S/Outras Receitas		4.6.01.01.0010		439		656,28D
=Despesas Tributárias						
		
********798,48D
Despesas Operacionais							 ********798,48D
=Total – Outras Despesas Operacionais					
********798,48D
Resultados não Operacionais
Receitas Operacionais
Outras Receitas não Operacionais
Receita e Aluguel			4.7.01.02.0002		5112		21.875,91C
=Outras Receitas Não Operacionais						
*****21.875,91C
=Receitas Não Operacionais							 *****21.875,91C
Provisão para IRPJ e CSLL
Impostos S/Lucro
IRPJ					4.7.03.01.0001
474		525,03D
CSLL					4.7.03.01.0002
475		630,03D
=Impostos S/Lucro								 ******1.155,06D
=Provisão para IRPJ e CSLL							 ******1.155,06D
=Total – Resultados não Operacionais						 *****20.720,85C
=Total – Despesas/Custos							 *****19.922,37C
Resultado do Exercício
Receitas 									0,00C
Despesas + Apuração								19.922,37C
Lucro Líquido do Exercício: 							******19.922,37

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA
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Prefeito Orlando: No último domingo os
eleitores itabiritenses foram às urnas para
escolher o novo prefeito e vice. Dos 40.299
compareceram 31.031; votos válidos 26.768;
brancos 1.536; nulos 2.727. Com 53% dos votos válidos foi eleito
Orlando Amorim Caldeira e vice Elio da Mata Santos totalizando
14.421votos. Em 2º lugar Arnaldo Pereira dos Santos, vice Rodrigo Campos Chagas com 11.568 seguidos de Luiz Flávio Niquini,
vice Marina Pedrosa Niquini com 779 votos. A posse de Orlando
Caldeira e Elio da Mata acontece no próximo dia 23 de agosto,
com direito a festa da militância e da população que optou pela
alternância no poder.
Noite italiana: Uma festa de gala preparada para o próximo 14/09,
sexta-feira, na sede do Lions à Rua João Pessoa, 265A. Participam
casais de nossa sociedade, que além das delícias dos pratos italianos, conta com música ao vivo e espírito de confraternização. São o
presidente Welby Gurgel e a domadora Marise fazendo acontecer.
28 anos: Um jornal da capital publicou matéria relatando o sofrimento de cerca de 700 funcionários da ex-Usina Queiroz Júnior,
que ainda aguardam decisão judicial. São 28 anos de espera e estima-se que a dívida chega a 116 milhões. Segundo o jornalista, o
processo está travado na justiça aguardando um relatório do síndico da massa falida. Espera-se que haja entendimento e que os
ex-empregados possam contar com o bom senso dos responsáveis
para receberem seus direitos.
Namoradeira: Elcinho Pimenta, poeta dos mais conceituados em
nossa cidade acaba de lançar mais uma obra intitulada Namoradeira. Este é o 12º livro lançado pelo autor, mas é o primeiro de contos.
Você pode adquirir seu exemplar pelo facebook ou Instagram e se
deliciar com a sensibilidade e o encanto da obra.
Altas horas: Você está convidado para a noite dos caldos e prosa
que acontece dia 29 de agosto no Altas Horas Rock Bar na avenida
dos Inconfidentes, 65 – Santa Efigênia. O evento promete e deve
reunir gente de destaque em nossa sociedade.
Dia do Padre: Dia 4 de agosto foi consagrado como Dia Mundial
do Padre. A eles nosso carinho e admiração. Principalmente este
ano, quando a campanha da fraternidade veio com o tema Políticas
Públicas, eles tiveram papel preponderante no trabalho de conscientização de nossa gente para as eleições extemporâneas. Ela,
eleições suplementares, vieram pela 2ª vez em 10 anos, causando
transtornos, incertezas e descrença por parte da população. Só vivemos este momento de superação graças as ações destes párocos.
Não queremos mais crise política, social financeira e moral. Itabirito merece respeito.
Sindicred: É o nome da nova agencia bancária de Itabirito que será
inaugurada no próximo dia16 e sua agencia instalada à Praça Dr.
Guilherme. Ela é a primeira instituição financeira cooperativa do
Brasil e vem para somar ao nosso desenvolvimento. A cerimônia
de inauguração acontece às 19h 30. Prestigie!
A bíblia o celular: Nela encontramos alguns telefones de emergência: quando estiver triste ligue salmo 14; estão falando mal de
você, salmo 27; nervoso, salmo 51; preocupado Mateus 6.19.34;
em perigo, salmo 91; se Deus parecer distante salmo 63; sua fé
precisa ser ativada, Hebreus 11; solitário e com medo salmo 23; foi
injusto com alguém, salmo 13; triste e sozinho romanos 8.31.39;
paz e descanso Mateus 11.25.30; procura felicidade ligue 3.12.17;
o mundo parece maior que Deus, ligue salmo 90.
Padroeira: O Pe. Miguel Ângelo Fiorillo e sua equipe de festeiros
da paróquia preparam os festejos de mais um jubileu da padroeira
Nossa Senhora da Boa Viagem. A partir do dia 6 momentos de orações e missas pela manhã em todos os dias que antecedem o dia 15
quando acontece também procissão motorizada saindo do Bairro
Novo Horizonte.
Entenda o caso: O itabiritense tem acompanhado a política nos
últimos anos, mas devemos esclarecer aos leitores deste jornal da
região dos Inconfidentes, internautas, etc. que no último dia 04, foi
realizada eleições suplementares em Itabirito para prefeito e vice.
Na terça-feira, por unanimidade o TSE confirmou a sentença mantendo cassados e inelegíveis prefeito e vice por abuso de poder econômico. Assim o novo prefeito, com apoio da maioria da população começa a partir do dia 23 a escrever uma nova história política
e administrativa. A auto-estima e a credibilidade entram definitiva
na pauta de todos os Itabiritenses.
Para refletir: Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o
que ensina (Cora Coralina)

PANORAMA

N

o próximo dia 29 de agosto de 2019, quinta-feira, no Altas Horas Rock Bar, o PCdoB
Itabirito vai realizar uma Noite de Caldos e Prosa. O objetivo é promover a interação entre os
membros do partido de Manuela D’ávila e Flávio
Dino, à esquerda e os progressistas da cidade. A
noite contará com a presença de lideranças, artistas e convidados. A Noite terá entrada franca
e para quem adquirir o ingresso a R$15,00 terá
direito a três caldos incluindo uma opção vegana. Estudantes com carteirinha da UBES, UNE
e ANPG pagam meio entrada. Haverá sorteio de
prêmios na compra de uma rifa a R$5,00. Ingressos à venda na Lanchonete Da Fruta localizada
na Praça São Sebastião ou no Altas Horas Rock
Bar, no bairro Santa Efigênia. Mais informações
no Facebook do PCdoBItabirito.

Matrículas
Abertas

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

Reportagem
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Bell Brasil Engenharia e Locações LTDA,
CNPJ: 13.518.309/0001-10, localizada á Rua
João Pinheiro, 385, Bairro Centro, no Município de Itabirito - MG, torna público que firmou o Termo de Ajustamento de Conduta
01/2017, com vigência até 13 de setembro de
2022, junto à Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Itabirito de
modo a promover a regularização ambiental
da atividade.

Rafael Rodrigues Baeta – Power Car, por
determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do
Ambiente – CODEMA, torna público que
solicitou, através do Processo nº 5520/2019.
LAS – Licença Ambiental Simplificada para atividade NPL 45.20-0-05 – Serviços de
lavagem lubrificação e polimento de veículos
automotores, endereço Rua Arthur Bernardes,
nº 116, Centro – Itabirito/MG.

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

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

Extrato do Contrato de Fornecimento de
Tubos e Conexões P.V.C. Água. Referência: Processo Licitatório nº070/2019,
na modalidade Pregão Presencial nº036/
2019, S.R.P. nº016/2019 nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresas Contratadas: Tigre Materiais e Soluções para Construção LTDA, HG – Comércio de Materiais Hidráulicos EIRELI,
Sanehidráulica Representações Hidráulicas
EIRELI-EPP. Objeto: Registro de Preços
para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de tubos e
conexões em PVC, a serem utilizadas nas
manutenções, operações e novas ligações
do Sistema de Abastecimento de Água do
SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do Edital, perfazendo estes contratos um valor total de: R$5.502,00
(Cinco mil quinhentos e dois reais), Forma
de pagamento: conforme edital. Dotação
Orçamentária: Operação e Manutenção do
Sistema de Água. Ampliação/ Reforma/
Reaparelhamento do Sistema de Água.
121 e 11. Data da assinatura do contrato:
31/07/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Fornecimento de
Tubos e Conexões P.V.C. Esgoto. Referência: Processo Licitatório nº049/2019,
na modalidade Pregão Presencial nº021/
2019, S.R.P. nº 009/2019 nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresas Contratadas: ALC Tubos e
Conexões EIRELI e Pregão Materiais de
Construção LTDA. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual fornecimento de tubos, conexões em P.V.C., a serem

utilizadas nas manutenções, operações e
novas ligações do sistema de esgotamento
sanitário para o SAAE de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I, do
Edital, perfazendo estes contratos um valor total de: R$4.913,80 (quatro mil novecentos e treze reais e oitenta centavos),
Forma de pagamento: conforme edital..
Dotação Orçamentária: Proj. Const. Ampl. Obra Infraest. Esgot. Sanitario Sede
Urbana: 17 512 1702 3.002 44.90.51.00 e
OP. Manutenção Abast. Água Esgotamento Sanitário Regiões: 17 511 1712 4031
33.90.30.00 Data da assinatura do contrato: 31/07/2019. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de Terceiro. Referência: Processo Licitatório nº042/2019,
na modalidade Pregão Presencial nº
016/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Juliana Ponciano Construção
Civil – ME. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços à terceiros com a
finalidade de disponibilizar mão de obra
para executar serviços de saneamento com
ênfase nas ligações de esgoto, preferencialmente nas regiões onde o sistema precisa
de melhoria nas ligações e extensão de
rede coletora de esgoto para as bacias dos
bairros Praia, João Carolino, Jardim das
Acácias, Saudade e Cardoso no Município de Itabirito/MG, conforme descrito no
anexo I, do Edital. Valor total deste aditivo
de R$51.470,01 (Cinquenta e um mil quatrocentos e setenta reais e um centavos).
Forma de pagamento: conforme contrato.
Vigência: Fica aditado até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: Sistema de Água:
Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Esgoto
Sanit. Sede Urbana 17 512 1702 3.002
44.90.51.00. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 06/08/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Em dia com cães e gatos
Até que enfim, no município de Ouro Preto, tomam-se as primeiras providências concernentes à Lei nº 21970 de 15/01/2016, de
corresponsabilidade cidadão/poder público, que dispõe sobre proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos. Compete
ao cidadão tutor do animal dar-lhe proteção e abrigo, alimentação
adequada e cuidados com a saúde, salientando-se que é proibido o
extermínio de cães e gatos para fins de controle populacional. Esse
controle deve ser feito mediante a castração aos cuidados de médico(a) veterinário(a). Quanto ao poder público, compete às prefeituras,
com o apoio do Estado, proteger os animais, prevenindo contra abusos, abandono, e punindo infratores, de acordo com a Lei; identificar
os animais, mediante chip eletrônico subcutâneo, para fins de controle populacional. No início, os animais abandonados deverão ser
recolhidos ao canil público, onde receberão tratamento médico-veterinário, caso necessário, serão esterilizados e disponibilizados para
adoção. Não havendo interessados, os animais serão devolvidos aos
pontos de onde foram recolhidos. Os animais sob controle de seus
tutores também deverão ser identificados e terão suas carteiras de
saúde fiscalizadas com relação ao registro das vacinas obrigatórias
para cães e gatos. Em resumo é o que determina a Lei e o que se
espera da administração pública e da população. Animal de estimação tem quem gosta e tem condições de mantê-lo em condições
saudáveis. Em caso contrário, melhor não tê-lo. Sem sair da área
animal, mas deixando caninos e felinos, outra providência necessária
é anunciada pela prefeitura de Ouro Preto. O problema dos animais
de grande porte, a circular por vias públicas, começa a ser resolvido
com a apreensão dos mesmos, a cargo de profissionais do ramo.
Não é raro, aos caminhantes da madrugada, encontrar verdadeiras
boiadas - até 20 cabeças já foram encontradas - a transitar na rodovia; e os equinos e muares a pastar no complexo Praça do Artesão/
Estação Rodoviária? Finalmente, usuários daquele espaço ficarão
livres dos carrapatos!
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Montagem inédita: Academia Orquestra
Ouro Preto apresenta ópera no teatro mais
antigo em funcionamento no Brasil

Casa da Ópera de Ouro Preto recebe obra escrita em língua portuguesa há mais
de dois séculos, uma raridade, nos dias 15, 16 e 17 de agosto com entrada franca
Na busca constante de valorizar
nosso patrimônio imaterial e aproximar o público da música de concerto,
a Orquestra Ouro Preto apresenta nos
dias 15, 16 e 17 de agosto, seu mais
novo projeto, uma montagem inédita
na Casa da Ópera de Ouro Preto (R.
Brigadeiro Musqueira, 104). A peça
“O Grande Governador da Ilha dos
Lagartos” será encenada pela primeira vez no histórico teatro que completa 249 anos de história em 2019. A
entrada é gratuita e os ingressos serão
distribuídos no próprio teatro, a partir
o dia 12 de agosto, das 14h às 18h.
O texto do compositor Antônio
José da Silva foi selecionado por
duas razões. A primeira delas é o fato
de ser uma das raras óperas escritas
em língua portuguesa, a segunda é
porque, em 2019, completam-se 280
anos da sua morte.
O palco escolhido para receber a
peça foi o histórico prédio que abriga
a Casa da Ópera de Ouro Preto, teatro mais antigo em funcionamento na
América Latina. “Queremos que as
pessoas sintam a história de outro jeito, ao assistir uma ópera no local que
foi feito especialmente para esse tipo
de espetáculo”, explica o Maestro
Rodrigo Toffolo, regente da Orquestra desde sua fundação em 2000.
Os figurinos da montagem vêm
de uma parceria firmada entre Tof-

Click Estúdio

folo e Eliane Parreiras, presidente da
Fundação Clóvis Salgado. Os modelos fazem parte do acervo do Palácio
das Artes e já foram utilizadas em
mais de 80 espetáculos ao longo dos
últimos 45 anos.
A Orquestra promove assim uma
visita à história de forma viva e única,
que permitirá ao espectador conhecer
uma parte da cultura brasileira ligada
à ópera, à literatura e ao teatro em um
único espetáculo.
O novo projeto visa favorecer a
formação de novos públicos a partir
da versatilidade ao mesclar a música
de concerto com o teatro, servindo
como um impulsionador da popula-

rização da arte. “O cenário é perfeito:
a casa de ópera mais antiga do Brasil em funcionamento somado a um
cenário, figurinos e todo um aparato
tecnológico que levará o público a
uma vivência realística do texto de
Antônio José da Silva mesclado à
versatilidade dos arranjos da Academia Orquestra Ouro Preto”, diz o
maestro. Esta integração entre Ópera
e Concerto vem confirmar a possibilidade de viabilização e produção de
projetos musicais em diversos níveis
e de diversas épocas pela Orquestra
Ouro Preto, notadamente capaz de
envolver o público contemporâneo.
A encenação
O projeto operístico será levado a
cena com 32 integrantes entre atores,
atrizes, figurantes e a orquestra, abordando o repertório barroco mesclado
a práticas performáticas de todos os
componentes.
A direção ficará por conta de Julliano Mendes, que destaca questões
contemporâneas na montagem do
espetáculo. Terá a presença dos solistas Carla Rizzi, como a Mulher e
o Meirinho; Alberto Pacheco, como
o cirurgião; Fabrizio Claussen, como
Sancho Pança e Carlos Eduardo Vieira, como o médico. A Academia Orquestra Ouro Preto ficará na plateia,
de forma que a peça será vista pelo
público de forma única.

