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Luta e resistência. Essas foram as
palavras que nortearam os discursos
do evento “Mariana 4 anos: Plantando
a resistência”, realizado nos dias 03 e
04 de novembro, em alusão aos quatro anos do rompimento da barragem
do Fundão, em novembro de 2015. O
evento foi realizado pela Comissão de
Atingidos pela Barragem de Fundão |
Mariana/MG e pela Cáritas Brasileira,
responsável pela assessoria técnica
dos atingidos de Mariana.
Além de oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais e atos
simbólicos em territórios atingidos,
também foi realizada a mesa “Em defesa da Matriz de Danos dos Atingidos”. A mesa foi composta por representantes dos atingidos, da Cáritas, do
Ministério Público de Minas Gerais e
pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
e da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), responsáveis pelas
análises técnicas e metodológicas necessárias para construção da matriz.
Maria do Carmo, ex-moradora de
Paracatu de Cima e representante da
Comissão de Atingidos, questionou,
durante a mesa, a sistematização de
danos realizada pela Fundação Renova e defendeu a matriz contratada pela
Cáritas. “Quanto valem as vidas perdidas? Quanto vale ficar sem produzir

por 4 anos? No início, a Renova queria
nos pagar R$0,30 por moita de cana,
por exemplo, com uns 12 pés em cada
moita. Se um caldo de cana na rua custa R$ 2,00, como isso pode ser justo?
Para a Renova, o medo de morrer não
vale nada. [A matriz de danos] é um
meio de a gente se sentir reparado justamente”, argumentou Maria.
Para a pesquisadora Dra. Flávia
Braga Vieira, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais da UFRRJ, o rompimento
da barragem é um crime ambiental
combinado com uma grave violação
de direitos humanos. “No caso do
desastre da Samarco você tem uma
dupla infração. Por um lado, uma grave violação de direitos humanos. Por
outro, um crime ambiental de grandes
proporções. Essa combinação faz com
que o caso possa ser claramente discutido, por exemplo, no âmbito da Corte
Interamericana de Direitos Humanos,
como o conceito de reparação integral,
por exemplo. Então, a indenização é
de outra ordem de grandeza, pois a
violação também é de outra ordem de
grandeza. Estamos falando de outra
proporção entre a parte que viola e a
que é violada e, fundamentalmente,
uma alteração total da vida dessas pessoas”, explicou a professora Flávia.
Gladston Figueiredo, coordena-

dor operacional da Cáritas Brasileira
em Mariana, defendeu o processo
de construção coletiva da matriz de
danos contratada pela assessoria técnica. “A gente parte de um processo
de construção junto com os atingidos.
A reelaboração do cadastro partiu de
quais eram os danos que as famílias
haviam sofrido. A partir disso, a gente foi reconstruindo todo o processo
de recadastramento e depois a matriz
de danos. Nós não falamos pelo atingido. É o atingido que fala de si. Nós
procuramos criar espaços para que o
atingido tenha voz e vez na sua fala”,
esclareceu Gladston.
O coordenador também questionou a sistematização apresentada pela
Fundação Renova. “A questão principal da matriz apresentada pela Renova
é que ela não foi construída com os
atingidos. Os atingidos não foram ouvidos para poder avaliar essa matriz.
Nesse sentido, a matriz não representa
uma capacidade de cobrir todos os danos que os atingidos sofreram. Além
disso, essa matriz não contempla danos que são muito importantes, os
danos imateriais. A Fundação Renova
não conhece os danos morais que as
famílias sofreram. O dano é acumulado e tem uma série de outros danos
imbricados na perda de um bem”, finalizou Gladston. Por Marcelo Sena

Prefeitura de Itabirito e Serra Verde definem melhorias para o transporte coletivo
Acompanhamento on-line e nova frota foram alguns dos pontos tratados em reunião no Gabinete

Melhorias no transporte coletivo estão sendo providenciadas pela Prefeitura de Itabirito e a empresa Serra
Verde. E um dos primeiros passos para esse trabalho aconteceu no último dia 30, quando representantes da
gestão municipal e da empresa se reuniram no Gabinete para acordar as alterações que os usuários precisam.
“Nossa cidade merece que o transporte coletivo seja mais moderno e eficiente, por isso tivemos uma conversa
aberta para ajustar o que está errado e determinar mudanças que façam com que a população seja mais bem
atendida”, explica Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito.
Entre as ações definidas está a implantação de um sistema de acompanhamento on-line da frota. Nos
pontos de ônibus, estará disponível um aplicativo que aponta onde está o veículo e seu tempo estimado de
chegada. “Essa é uma tecnologia que funciona muito bem em vários lugares e será muito importante para a
qualidade de vida em Itabirito”, destaca o prefeito.
Outro assunto tratado foi sobre a frota que circula em Itabirito. A empresa se comprometeu a renovar os
veículos que prestam serviço para o município e destacou que já adquiriu dois ônibus novos. Assim, a Prefeitura deve receber um relatório semanal indicando número de substituição de veículos e, ainda, terá autonomia
para acompanhar os planos de manutenção. “O prefeito Orlando fez o que estamos tentando há tempos com
o poder público: reunir para mostrar as dificuldades. Nós, da Serra Verde, temos o maior interesse em atender
aos pedidos do prefeito e vamos atender, pois o maior beneficiado é a população”, destaca Marcelo Furtado
Araújo, gerente da Serra Verde. Na ocasião, também ficou acordado que a empresa deve continuar realizando reuniões de bairros, levando para a comunidade informações atualizadas e recolhendo as demandas dos
usuários. “Ouvir a população é importante para a boa prestação dos serviços. E foi ouvindo as pessoas que
conversei com a Serra Verde para que disponibilizem um ônibus para tirar atrasos nas demais linhas e acordamos que todos os elevadores dos cadeirantes devem estar funcionando sempre”, acrescenta Orlando Caldeira.

Transporte coletivo em Itabirito deve ficar mais moderno e eficiente
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PROCLAMAS
DE CASAMENTO
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:
CRISTIANO PONCIANO DA
SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de
recepção, natural de Ouro Preto/MG,
nascido a 13/08/89, filho de Antônio José da Silva e Cristina de Fátima Martins
e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileira, solteira, cozinheira, natural de Mariana/MG, nascida a 23/01/80,
filha de Araci da Silva; Ambos residentes neste subdistrito;
DOUGLAS UBALDO RESENDE
FERREIRA, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ponte Nova/MG, nascido a 30/04/85, filho de José Carlos Pereira e Eliana Fátima de Resende Pereira
e LUANA CAIMY DE SOUZA, brasileira, solteira, administradora pública,
natural de Ouro Preto/MG, nascida a
26/03/84, filha de João Batista de Souza
e Rosemara de Cássia Mendes de Souza; ambos residentes neste subdistrito;
WELLINGTON EGÍDIO CAMILO, brasileiro, divorciado, gerente de
TI, natural de Ouro Preto/MG, nascido a 12/10/84, filho de José Procópio
Camilo e Márcia de Fátima Camilo
e AMANDA DE ALMEIDA DIAS,
brasileira, solteira, fisioterapeuta, natural de São Paulo/SP, nascida a 06/04/82,
filha de Jose de Almeida Dias e Valderez Fernandes; 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, 6 de novembro de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

99666-5997
(31)98606-9297

(31)
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Colisão entre carreta e bicicleta resulta
em um ferido, em Cachoeira do Campo
Na manhã desta quinta-feira (7) um acidente entre
uma carreta e um ciclista deixou um homem ferido. O
atropelamento ocorreu na BR-356, próximo ao Supermercado Farid, em Cachoeira do Campo. De acordo
com informações da Polícia Militar, o homem que conduzia a bicicleta chegou a ficar entre as rodas da carreta,
mas por sorte não teve ferimentos muito graves, e passa
bem.
O acidente ocorreu por volta das 8h da manhã. Policiais Militares foram acionados para ajudar na ocorrência. O Sargento Erbenito contou que a carreta estava passando pelo acostamento para entrar no estacionamento
do supermercado. “O condutor da carreta nos informou
que ouviu um barulho e em seguida a população gritou
para ele, que parou o veículo imediatamente. Ao descer
ele viu o ciclista que estava trafegando provavelmente
na contramão de direção da via e entrou no ponto cego
da carreta, sendo atingido”.
A vítima foi socorrida pelo SAMU, e ainda segundo
o sargento, teve ferimentos leves e foi levado para Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. “Vale destacar a
perícia do condutor da carreta, pois poderia ter sido fatal”, destacou. A ocorrência ficou a cargo
da Polícia Rodoviária Estadual. O condutor da carreta passou pelo teste do bafômetro, que é
medida de praxe. O resultado deu negativo e ele foi liberado. A investigação a partir de agora
fica à cargo da Polícia Civil.
				
Por Michelle Borges

ANM libera atividades na
Mina de Alegria da Vale

Mineradora foi autorizada pela ANM a produzir,
a seco, até 8 milhões de toneladas de
minério de ferro da Mina Alegria

A Vale informou na sexta-feira (1) a retomada de operação
na Mina de Alegria, no Complexo Germano, em Mariana. A
notícia foi divulgada um dia após a mineradora acionar protocolo de emergência em Nível 1 da barragem Forquilha IV,
localizada na Mina Fábrica, em Ouro Preto.
A Agência Nacional de Mineração (ANM) liberou o Termo de Desinterdição das operações da Mina de Alegria, que
estava com as operações paralisadas desde março deste ano.
A liberação autoriza a produção a seco com capacidade de
cerca 8 milhões de toneladas por ano (Mtpa) das aproximadamente 50 Mtpa, o que vai possibilitar a retomada parcial
das atividades, conforme apresentado no Relatório de Desempenho da Vale do 3T19. “Com o objetivo de promover
um retorno seguro da operação, espera-se que o incremento
do volume de produção se limite a 1 Mt em 2019, sem impacto no volume esperado de vendas deste ano. Para os anos
seguintes a produção retornará gradualmente observando-se
adicionalmente a estratégia de margem sobre volume”, reforça em nota a mineradora.
Um dia antes deste anúncio, na quinta-feira (31) a mineradora elevou para 1 o nível de segurança da barragem Forquilha IV, que faz parte do complexo da Mina Fábrica, em
Ouro Preto. De acordo com a empresa, a ação é preventiva e
foi tomada após a identificação de uma “anomalia” durante
inspeção de rotina. “Com os fatos novos observados, a expectativa é que se torne negativa a Declaração de Condição de
Estabilidade da estrutura”, diz a Vale.
As outras barragens do complexo Forquilha I e III passaram para o nível três em risco de rompimento no início deste
ano. Já a barragem de Forquilha 2 está em nível 2 de risco.
Todas as barragens foram construídas a montante, o mesmo
sistema que se rompeu em Brumadinho. Por Michelle Borges
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Incontinência verborrágica
da família presidencial
O país dos tupiniquins é grande, um gigante, que continua bobo,
deitado eternamente, parece que embriagado, não se sabe se pelos
eflúvios da mania de grandeza, pela irresponsabilidade dos que o
governam ou pelas duas situações combinadas. O fato é que tenta se levantar e avançar em direção ao futuro, sempre prometido e
sempre procrastinado, por conveniências de uns e outros. Por isso,
por estar amarrado aos interesses de grupos, continua uma republiqueta, uma república de bananas, neste caso não a fruta, mas todos
nós dependentes deste sistema político-partidário.
Nas eleições do ano passado, depois de uma campanha marcada pela virulência, comum nessas ocasiões, porém exacerbada
naquelas, o eleitorado escolheu o candidato que prometia dar rumo
diferente ao país, em atendimento aos reclamos que chegaram às
ruas, provindos de todos os setores da sociedade. O clima radical,
entre as duas correntes predominantes entre candidaturas diversas, chegou a um atentado a faca (coisa primitiva, própria de republiqueta), que quase tirou a vida do candidato oposicionista, futuro
vencedor na disputa pela presidência da República. Fruto de um
complô engendrado pelos que tentavam manter o status quo, ou da
paranoia de um débil mental, conforme se insinuou, a tentativa de
assassinato pode ter ajudado a alçar o candidato à cadeira presidencial, a partir dos braços dos seus seguidores, de onde quiseram
derrubá-lo.
Entretanto, o partido que o acolheu não estava preparado para
a façanha. De nanico, saltou para as primeiras colocações, carregado de todos os vícios inerentes ao sistema mais a instabilidade de
uma agremiação desconhecida do grande público. Assim, do desconhecido, viu-se, de repente, com a responsabilidade de sustentar,
politicamente, um governo sob a mira de uma oposição experiente nas manhas, antes de assumir e se situar como dominante por
anos seguidos. A descoberta de que teria se valido de candidaturas
fraudulentas nas mesmas eleições, para manipulação do fundo partidário, abriu, desde então, um clima de constrangimento no lado
do governo e de desequilíbrio no partido, tudo alimentado por muito
diz-que-me-diz e factoides. Enquanto isso ocorre no partido meio
governista, a família presidencial se perde, confunde-se e confunde
a nação com muita fala inadequada e em momentos impróprios,
uma incontinência verborrágica, que não fica bem para ninguém,
muito menos para uma pessoa na condição de estadista. Na fala,
outros pecaram por ignorância, mas este peca por incontinência!
O país se ressente com tanta briga desnecessária, em detrimento do muito que é preciso ser feito para se colocar em condições de
atender as reais necessidades da população. E por parte do povo,
nada há que possa ser feito em sentido contrário. Não há porque, ao
contrário de “o povo no poder” ou “regime em que o poder é exercido pelo povo”, conforme expresso pelo conceito de democracia,
no sistema político-partidário vigente, o poder é exercido, de fato,
pelos partidos políticos. O povo apenas assiste ao jogo do poder. A
democracia instalada é, portanto, uma farsa!
Para haver democracia, de fato, é preciso não haver partido político. Partidos políticos existem para abrigar, proteger grupos com
pretensões ao domínio do todo, bem como, para dividir o povo. Os
partidos dividem o povo, implantam a animosidade e insuflam o atrito entre os grupos deles derivados, com o objetivo alcançar o poder
que buscam. Resumindo, os partidos políticos não defendem o povo, mas o usam na consecução dos seus propósitos. O povo, por
sua vez, é uno em necessidades na busca do bem-estar comum,
pensa de variadas formas e assim deveria ser respeitado pelos governos que, por sua vez, não deveriam ser eleitos por grupos e para
eles governar.
Com a supressão dos partidos, eliminar-se-ia o jogo da predominância de grupos, diluir-se-iam pensamentos e ideias em toda a coletividade, proporcionando a cada cidadão a expressão de sua própria vontade e não mais de determinado grupo. Seria a democracia
aberta, a verdadeira, na qual os candidatos seriam escolhidos pelo
próprio eleitorado, e, os eleitos e empossados teriam os respectivos
mandatos monitorados pelos eleitores com o poder de destituí-los,
quando a atuação política não correspondesse às expectativas do
cargo. Novas tecnologias estão aí e deveriam ser utilizadas em prol
da democracia, da governabilidade e do bem-estar geral. A internet
então bem aproveitada, fazendo a ligação entre o eleitorado e os
agentes políticos, poderia deixar de ser mero veículo de disseminação da discórdia.
Partidos Políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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Estudantes do IFMG Itabirito ganham
medalhas em competição nacional
Alunos do Instituto Federal de Minas Gerais conquistam
medalhas de bronze e de prata
Três estudantes do Instituto
Federal de Minas Gerais (IFMG)
campus Itabirito conquistaram
medalhas de bronze e de prata
na 22ª Olimpíada de Astronomia
e Astronáutica (OBA). O evento aconteceu em maio de 2019
e quase 1 milhão de alunos das
escolas públicas e privadas, do
Ensino Fundamental e Médio de
todo país, participaram da competição. “A oportunidade e o reconhecimento são pontos muito
importantes sobre a participação
dos estudantes na competição. As
olimpíadas estimulam o desejo pelo aprendizado das ciências; e ter
estudantes medalhistas no campus
incentiva ainda mais a participação dos demais”, destaca Daniel
Fonseca, diretor do IFMG Campus Itabirito.
Para o diretor, a parceria da
Prefeitura com o IFMG é de suma
importância para que os alunos e
professores sejam cada dia mais valorizados. “Temos um grande convênio com setor de Educação da
Prefeitura, que nos dá muito apoio
em tudo, uma das parcerias que nos
disponibilizam sempre é meios de
transporte para levar nossos professores e alunos para as premiações
de olimpíadas, isso contribui bastante para fomentar a vontade de
adquirir conhecimentos”, enfatiza.
A secretária de Educação de
Itabirito, Iracema Mapa, destaca
que é muito importante a parceria
da Prefeitura para fomentar a educação de Itabirito. “A colaboração
em ações que permitem aos jovens de nosso município construir
conhecimentos é extremamente
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João Henrique Marques ganhou medalha de prata.
Giovana Alcântara e Pedro Henrique de Almeida Silva, bronze

necessária para se desenvolver integralmente o conhecimento, assim
estamos colaborando para prepará-los para o mercado de trabalho”,
enfatiza.
A competição foi realizada na
própria instituição, em uma única fase, com 22 alunos do IFMG.
João Henrique Costa Pedrosa Vimieiro Marques ganhou medalha
de prata. Giovana Alcântara Marçal Lourenço e Pedro Henrique de
Almeida Silva conquistaram a medalha de bronze; todos estudam no
Ensino Médio da instituição. Durante o processo preparatório para
a olimpíada, os próprios alunos
montaram um grupo de estudos para reforçar os conhecimentos, além
disso, contaram com a colaboração do professor de Física, Bruno
Gonçalves. “Eu estava à disposição
deles para esclarecer as dúvidas e
responder todos os questionamentos, esse apoio é essencial para que

o aluno adquira mais confiança”,
enfatiza o professor.
Ainda segundo o professor, a
instituição sempre incentiva a participação dos alunos em competições. “No início do ano letivo, nós
fazemos o convite, instruímos em
relação aos materiais de estudos,
apontamos as possibilidades que a
competição apresenta, tudo isso para mostrar que estudar sempre vale
a pena”, afirma.
Segundo o diretor Daniel Fonseca, participar desses eventos
abre diversas portas para a educação de qualidade. “Outro ponto
importante são as oportunidades
que se abrem. Algumas instituições, como a Universidade de São
Paulo, uma das instituições de ensino superiores mais importantes
do Brasil, já começaram a permitir
a entrada em seus cursos através
das medalhas em olimpíadas de
conhecimento”, destaca.
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Vereadores de Ouro Preto apontam morosidade
em compor comissão de CPI das barragens
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A segurança das barragens na região voltou a ser assunto
novamente quando a Vale acionou o protocolo de emergência
na barragem de Forquilha IV, na quinta-feira (31). Em Ouro
Preto, o vereador Geraldo Mendes (PC do B) solicitou em
março deste ano, uma Comissão Processante de Inquérito
(CPI) para apurar a ausência de transparência das mineradoras
sobre a segurança de suas barragens. Esse assunto voltou a ser
pauta na cidade na última semana após apresentação do requerimento do vereador Thiago Mapa (PMN) à Vale.
Moradores de Ouro Preto têm questionado o silêncio e
morosidade sobre a CPI. O autor do requerimento que solicita a CPI, vereador Geraldo Mendes, disse que ainda falta
um parlamentar de oposição para compor a comissão. “Nós
já vamos para um ano e não conseguimos iniciar os trabalhos,
pois são três membros titulares e até o momento temos apenas
eu e o vereador Chiquinho de Assis (PV). Do terceiro bloco
partidário falta a indicação de um nome, que é da oposição. Eu
acho vergonhoso para a Câmara Municipal de Ouro Preto”,
opina Mendes.
O vereador Chiquinho de Assis falou sobre a importância
da CPI. “A CPI não vem apenas investigar o que está errado, mas achar caminhos. Tradicionalmente em Ouro Preto só
se pensava em Defesa Civil quando havia deslizamento em
época de chuvas. Com as tragédias de Bento Rodrigues e Brumadinho nós vimos que é preciso ampliar o olhar da Defesa
Civil, o que é inclusive um pedido do coordenador do órgão
em Ouro Preto. Precisamos ferramentar esse tipo de ação, e
ouvindo todas as pessoas que trabalham com rejeito, nós vamos entender esse universo e tentar achar caminhos”, ressaltou Chiquinho.
O tema da CPI tomou maior notoriedade com o requerimento do vereador Thiago Mapa (PMN) apresentado na

quinta-feira (31) que solicitou informações atualizadas da Vale
sobre a situação das suas barragens. No dia da apresentação do
requerimento (31) nenhum vereador detalhou sobre a CPI. O
edil, que é de oposição, falou sobre o requerimento e também
da falta de um representante da oposição na CPI. “Falta mais
transparência da mineradora com relação a suas barragens e
é o que pedimos a seus representantes. Além disso, é preciso
que a empresa explique que, em caso de rompimento da Forquilha IV, Ouro Preto não será atingida, não afetando assim o
turismo local. Sobre a CPI, no que eu sei, o terceiro indicado
não foi aceito na época por questões particulares, pedindo para
que fosse indicado um novo nome. Está em estudo e acredito
que o mais breve possível essa indicação aconteça e se não
ocorrer, o presidente da Casa tem o poder de nomear a terceira pessoa e assim, dando tudo certo para essa investigação”,
explicou Mapa. Nossa reportagem procurou o presidente da
Casa, Vereador Juliano Ferreira (MDB) mas ele não quis se
pronunciar sobre o assunto. 		
Por Michelle Borges

Professores de BH homenageiam cachoeirense ilustre
Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto

No dia 1º de novembro, Nylton Batista, colunista e ex-redator do O LIBERAL, recebeu em sua residência a visita da
diretora e grupo de professores da Escola Estadual Lúcio dos
Santos, de Belo Horizonte. Esse encontro foi possível graças a
apresentação feita por Hermelinda Gomes Dias, também ex-funcionária do O LIBERAL De acordo com a diretora da
E.E. Lúcio dos Santos, Maria Guilhermina Coimbra Bueno,
a escola está a completar 90 anos e, para comemorar, deverá
inaugurar, dia 19 próximo, um museu em memória do fundador, que dá nome àquele estabelecimento de ensino. Em trabalho de pesquisa, o grupo fez parada em Cachoeira do Campo
para obter informações sobre o homenageado, Lúcio dos Santos, antes de prosseguir para Ouro Preto, onde faria contato na
prefeitura municipal com o mesmo propósito. O contato em
Cachoeira deve-se ao fato de Lúcio José dos Santos ter aqui
nascido, em 1875, filho Do coronel da Força Policial João
Inácio da Costa Santos e de Blandina Josefina dos Santos.
Concluiu a escola primária em 1888 e, em seguida, matriculou-se no seminário de Mariana onde cursou os preparatórios
para ensino superior, que ele
fez na Escola de Minas, de
Ouro Preto, onde se formou
em Engenharia, Civil e de
Minas, em 1900. Enquanto
cursava engenharia, iniciou-se como professor no Ginásio Mineiro, Antes mesmo
de se formar na Escola de
Minas, foi eleito vereador
Acompanhe o Jornalismo, às
e exerceu mandato de 1896
a 1901. Posteriormente cur7h30 e 12h, c/Michelle Borges
sou Direito em São Paulo,
onde se formou advogado.
Novamente em Ouro Preto,
voltou à Câmara, da qual foi
eleito presidente. Naquela
época, não havia a figura

do prefeito como hoje. O governo do município era exercido
pelo Agente Executivo, que era o mesmo presidente da Câmara. Assim, Lúcio dos Santos foi Agente Executivo de 1908
a 1911, tendo lhe cabido presidir as celebrações alusivas ao
bicentenário da criação de Vila Rica. Em 1913, mudou-se para
Belo Horizonte, passando a lecionar em escola de engenharia e outros estabelecimentos do ensino secundário, iniciando
sua trajetória na área do ensino, na qual exerceu a função de
diretor da Instrução Pública de Minas Gerais, reitor da Universidade de Minas Gerais de 1931 a 1933 e diretor da Escola
de Aperfeiçoamento, criada para a formação de uma liderança intelectual de Minas Gerais. Lúcio dos Santos foi também
proeminente líder laico católico, cujos conhecimentos acumulados desde os tempos de seminarista foram aplicados em
proveito da educação. Lúcio dos Santos faleceu em 1944, mas
a família Santos manteve contato com Cachoeira do Campo
durante muitos anos.

Em pé, da esquerda para a direita: William Fernandes Boteri, professor de História; Rev. Felipe Abreu, pastor da 3ª
Igreja Presbiteriana de BH. Sentadas, na mesma ordem:
Vivien Gonzaga e Silva, professora de Língua Portuguesa; Anne de Oliveira Cruz, professora de Língua Portuguesa; e Maria Guilhermina Coimbra Bueno, diretora da
E.E. Lúcio dos Santos e professora de Geografia

O

grupo NU'ZS apresenta uma releitura da
obra do gênio da MPB, Chico Buarque, em
versões que mesclam a música sintética com a
orgânica, a tradição e a contemporaneidade. O
espetáculo desconstrói a obra de Buarque sem
perder a sofisticação com poesias e melodias de
clássicos como “Geni e o Zepelim”, “João e Maria”, “Cotidiano”, entre outras. Os clássicos se
juntam a sintetizadores, batidas eletrônicas e guitarras mostrando o quanto a obra e a genialidade
de Chico são atemporais. A apresentação será na
sexta-feira (8), às 20h, no teatro Casa da Ópera.
A classificação etária é a partir dos 16 anos e os
ingressos podem ser adquiridos pelo site: https://
bit.ly/2CcvQmR

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Exposição “Lama”
Esta semana visitei a exposição “Lama”, do escultor Roberto
Sussuca, que acontece na Casa dos Contos. Se tivesse de escolher
uma única palavra para definir como me senti, seria “impactada”.
Não sou nenhuma entendida sobre artes, quem me dera, mas
é impossível não se emocionar no ambiente. Assim que entrei, na
primeira escultura, já senti o impacto. “Aqui são as causas e aqui as
conseqüências”, explicou-me o autor das peças, e deixou-me “com
as minhas sensações”.
Caminhando entre o relato do triste acontecimento, em forma
de esculturas e quadros, percebi que meus olhos estavam úmidos.
Surpreendeu-me como um fato tão triste e avassalador pode ser retratado com tamanha delicadeza.
Os animais, as vidas humanas, a primeira criança resgatada, os
objetos encontrados, frutos de uma tragédia que causou, e causa
ainda, tanta dor, estavam ali presentes, entre outros, nos reportando ao fato e nos alertando para a gravidade do mesmo, mas de
uma forma sensível, delicada, sem agressividade, raiva ou revolta.
O sentimento era de pura emoção, mas uma emoção que não era
negativa, por mais negativo que tenha sido o fato.
Dentre tanto que foi dito e feito desde o acontecido até hoje, nunca a questão havia sido retratada desta forma, sem acusações, ainda que justas, sem politicagem, que nunca são justas, sem nenhum
tipo de reação por interesse. Pelo menos, eu nunca havia visto e,
diga-se de passagem, algo tão triste, sério e grave não justifica nenhum tipo de interesse, seja de quem ou pelo que for.
Perderam-se bens materiais, perderam-se vidas, perdeu-se uma
história. Bento Rodrigues foi “varrido” do mapa e da História, e, lembro-me bem, na época, não foram poucos a darem opinião, alguns
sérios, outros sensacionalistas, pelos mais diversos motivos.
A exposição “Lama” não dá opinião. Não julga. Não faz discursos inflamados nem politiqueiros. Ela retrata os fatos com sutileza,
delicadeza, e o mais importante, respeito aos envolvidos. Prova disto
foi uma coisa que me chamou a atenção. Não existem textos nas esculturas ou nos quadros. Eles deixam ao visitante sua interpretação,
sem nenhum tipo de indução ou mesmo sugestão.
Talvez por isto, mesmo não sendo entendida em artes, eu tenha
me emocionado tanto. Talvez o verdadeiro sentido da arte seja este:
emocionar, impactar, e quando isto é feito de forma positiva, quando
lágrimas nos chegam aos olhos sem trazer com elas sentimentos
negativos, aí, creio eu, o artista conseguiu o seu objetivo.

A

primeira edição do Fórum
Tiradentes será um evento no
formato de ciclo de palestras com
abordagens nos temas: política,
economia, comportamento, tecnologia e empreendedorismo, pautados no viés da liberdade individual.
Sua primeira edição, em 2019, tem
por objetivo rebuscar os princípios
da liberdade na região berço da
Inconfidência Mineira. Estão confirmados os palestrantes: Rafael
Mattos (Coordenador estadual do
SFL - Students For Liberty Brasil
em Minas Gerais), Guilherme da
Cunha (Deputado Estadual de Minas Gerais pelo partido NOVO 30),
Marcela Trópia (Coordenadora estadual do Livres em Minas Gerais),
Narcélio Filho (Representante da
BlockchainBH e sócio na MiningMath) e Dr. Adriano Cerqueira
(Professor da UFOP e do IBMEC).
As apresentações apresentarão os
títulos subsequentes: (1) Ativismo
liberal nas universidades. (2) Liberalismo na política e na prática:
Liberta Minas. (3) Educação sem
estado: análise do modelo atual.
(4) A evolução do dinheiro: do
escambo aos criptoativos. (5) As
redes sociais e as novas formas de
comunicação e de articulação política. Cada qual apresentada pelo
palestrante anteriormente mencio-
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Morro Santana ganha nova quadra
de esportes totalmente revitalizada
Prefeitura fará inauguração nesta sexta-feira

A inauguração da nova quadra
de esportes no Morro Santana é
mais uma ação da Prefeitura que
irá trazer novos rumos para o lazer
em um bairro do município. Além
disso, o nome da espaço, "Quadra
Geraldo Rocha", irá homenagear
uma importante personalidade,
que foi muito marcante no bairro e
em toda Ouro Preto. Ele foi membro efetivo da comunidade do
bairro a partir dos anos 1970 e fez
parte da revitalização da Irmandade de Nossa Senhora dos Prazeres
de Lavras Novas.
A quadra do Morro Santana
era uma quadra de areia que ficou abandonada por muitos anos
devido à falta de manutenção dos
governos anteriores. Após uma
emenda parlamentar, a quadra foi
incluída no programa Mais Eventos, do Ministério dos Esportes.
A partir disso, foi elaborado um
projeto de uma quadra de grama
sintética, por meio de uma parceria
com a Secretaria de Obras.
O material de grama sintética
é propício ao local, pois serve de
impermeabilizante, não deixando
a água se infiltrar no solo da quadra. Também foi feito um dreno
lateral para direcionar a água para
fora da quadra.

Confira a programação do dia
da inauguração:
19h – Futebol Sub-13
19h30 – Futebol Sub 17
20h – Futebol Veterano
20h30 – Estrelinha x América
21h – Fluminense x Penharol
21h30 – River Plate x Coração
Cansado
A homenagem
A localidade em que a quadra
foi construída recebe o nome de
"a pedra" ou,"o Geraldo Rocha".
O nome é uma homenagem a Geraldo Rocha, nascido no dia 17 de
março de 1922, no então Arraial
de Lavras Novas, distrito do município de Ouro Preto. Passou boa
parte da vida no distrito, trabalhando com um pequeno comércio e
como agricultor, na produção do
famoso Chá Edelweiss (na Fazenda de São José do Manso, no
Itacolomi). Trabalhou mais tarde
exercendo a função de Fiscal de
Posturas da Prefeitura de Ouro
Preto, onde se aposentou.
Entre suas ações de destaque,
está a revitalização da Irmandade
de Nossa Senhora dos Prazeres de

Lavras Novas, junto a outros companheiros, como o Padre Barroso, Vigário Paroquial do Antônio
Dias.
Mudou-se para o bairro Morro Santana em meados da década
de 1970, aonde foi membro efetivo da comunidade. Ele e sua casa
acabaram se tornando pontos de
referência no bairro. Faleceu no
dia 31 de julho de 1999, aos 77
anos, na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto.

PANORAMA
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
O Halloween solidário da Escola Estadual Dom Pedro II conseguiu
arrecadar 388 caixas de leite, que foram doadas ao Lar São Vicente
de Paula, em Ouro Preto. A
direção da escola agradece a
nado, respectivamente. Contaretodos que contribuíram com
mos com coffee break e certificado
essa bela ação.
de participação, para aqueles que se

inscreverem no evento através do
Sympla: bit.ly/Sympla_ForumTiradentes. A realização desse evento
será um marco histórico na difusão
da liberdade nesta cidade que tanto
a inspira. Não perca a oportunidade
de ver um novo ponto de vista!

A

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

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda, banca responsável pelo concurso público da Câmara de Ouro Preto, divulgou
a relação geral de candidatos inscritos no concurso público que vai selecionar 15 profissionais de nível médio e superior
para provimento imediato, mais cadastro reserva, para o Legislativo. A listagem pode ser conferida no site da organizadora do
certame – www.eloassessoriaeservicos.com.br, clicando na aba “Anexos”.

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

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

Clínica “Gabriela Bastos” de fisioterapia e pilates, em Cachoeira do Campo, promoveu no dia 23 de outubro, “Um Café com pRosa”. O evento contou com uma programação durante o dia com palestras sobre a
importância da mulher se cuidar ao longo do ano e não só no mês de prevenção. A nutricionista, Josiane Diniz, e
Wisnner, do Stilo Maromba, abordaram a importância da alimentação saudável e como os suplementos podem
auxiliar. Também teve a participação das representantes da Mary Kay, Nilcinéia e Wanilza, falando dos cuidados
com a pele e maquiagem. A programação contou ainda com sorteios de brindes dos colaboradores: Academia
Time 4 Fitness, Studio Belíssima, Anderson César Personal, Stylo Marinha e Farmácia Harmonia.
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Prefeitura de Ouro Preto valoriza Antônio Pereira
com obras esperadas há décadas
“Antes aqui era terra vermelha, com muitos buracos, esgoto
a céu aberto”. Fala emocionado
Amintas Gonçalves Filho, que
completa: “Hoje está igual um
tapete. Acabou o pé vermelho. Eu
lutei muito com a minha esposa
por causa da poeira”.
Diante de anos em dificuldade, a também moradora do distrito Marlete Barros relata a sua
esperança renovada: “é um sonho
realizado para toda a comunidade.
Para quem vive aqui há 45 anos
pisando no chão cheio de poeira.
A obra é excelente”.
A poeira era um grande tormento no dia a dia do distrito,
onde também faltava boa parte da
infraestrutura básica, como rede
de esgoto, água e calçamento.
Mas, a administração atual tem
mudado essa realidade. No dia 6
de novembro, a Prefeitura de Ouro

Preto se reuniu com os moradores. Um momento de diálogo para
ajustar detalhes das intervenções e
trazer mais dignidade às pessoas.
As ações da Prefeitura de Ouro
Preto no distrito incluem a construção de 38 casas e instalação do
poço artesiano. Isso foi possível
devido ao resgate do convênio
para o loteamento Dom Luciano.
O processo de licitação e revisão
do projeto foi retomado a, agora, a
região conta com drenagem, rede
de água e esgoto, asfalto, meio-fio
e passeio. Ou seja, um bairro planejado, amplo, urbanizado e com
toda a estrutura necessária.
O Prefeito, Júlio Pimenta, finaliza dizendo: “é um sonho da comunidade e também nosso. Fazemos justiça com Antônio Pereira,
um distrito que tanto arrecadou para o município e a nossa administração valoriza, apoia e investe”.
Ane Souz

Evento contou com a participação de pais e alunos da Escola Estadual Daura de Carvalho Neto

Ane Souz

Asfalto no Loteamento

Ane Souz

Instalação de meio-fio com canaletas de drenagem

O Transporte Turístico de Passageiros é de
suma importância - precisamos defendê-lo
O vereador Chiquinho de Assis (PV) presidente da Comissão
de Participação Popular e Defesa
do Consumidor, convocou Audiência Pública para discutir um
Projeto de Lei enviado pela prefeitura de Ouro Preto que pretende
regulamentar a questão do Transporte Turístico de Passageiros na
sede e nos distritos da cidade. A
audiência, aberta ao público, será
na próxima quarta-feira, 13/11, às
18 horas, na Câmara Municipal.
Segundo o vereador: “é muito
importante trazer essa discussão
para a Câmara. Com a participação de todos é que podemos construir uma lei para todos. Estamos
convidando representantes dos taxistas, das vans, de micro-ônibus e
das jardineiras. Queremos ouvir a
todos, garantir oportunidade para
todos, SEM PRIVILÉGIOS.

O “city tour” (passeio turístico motorizado pela cidade) é uma
realidade e merece ser regulamentado. Vimos com a crise da mineração o quanto o Turismo pode
ajudar no desenvolvimento econômico de Ouro Preto. Nas férias de
julho e no último feriado percebemos a cidade usando muito desses
serviços.
Não podemos permitir que trabalhadores, pais e mães de família,
sigam trabalhando ameaçados de
serem detidos e sendo qualificados como meio de transporte clandestino. Essas pessoas trabalham é
com transporte turístico dentro de
Ouro Preto e distritos e merecem
nosso reconhecimento.
Vamos defender uma Lei justa e que não traga empecilhos a
quem quer trabalhar corretamente.
Sempre fomos do lado do Turis-

mo e vamos seguir lutando pelo
desenvolvimento do Turismo para
todos”.

, 8 de novembro/2019
O LIBERAL Ed.1364 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

7

Seminário sobre Plano de Ação de Saúde ressalta a
importância da comunicação entre Gestão e População
Gestores de saúde de 32 municípios foram convidados pela Prefeitura para participar do
Seminário de Mobilização dos
Municípios Mineiros Atingidos
pelo Rompimento da Barragem
de Fundão, que foi realizado pela
segunda vez em Mariana, nessa
quarta-feira, 6 de novembro, no
Centro de Convenções. O objetivo
do evento foi desenvolver, avaliar
e discutir Planos de Ação de Saúde, a fim de garantir o bem estar
e a qualidade de vida dos afetados
pelo rompimento. Sete municípios
se comprometeram a produzi-lo
no prazo de 80 dias, sendo eles:
Aimorés, Bom Jesus do Galho,
Galileia, Governador Valadares,
Ponte Nova, Resplendor e Tumiritinga.
As discussões do Seminário
foram pautadas pelo Plano de

Ação de Saúde desenvolvido pela Prefeitura de Mariana. Na sua
segunda versão, o texto é referência para os demais municípios em
consequência do êxito das ações
descritas nele. Segundo o secretário municipal de Mariana, Danilo
Brito, os bons resultados do Plano
são frutos da integração da pasta
com os atingidos. "Precisamos
cuidar dos nossos marianeses. Alguns moram perto das áreas afetadas e é importante monitorá-los.
Não sabemos as consequência
dessa proximidade nem a influência do rompimento na água e nos
alimentos consumidos por essa
população", comenta Danilo.
O procurador da República,
Edmundo Antonio Dias, ressaltou
a importância de enxergar o Plano
de Ação de Saúde como aberto,
sempre em construção, para que
Marcelo Cardoso

ele seja eficaz. "Planejar é estabelecer prioridades. As prioridades
aparecem a cada dia, o administrador público se coloca à frente dos
dias para que, no tempo certo, ofereça as respostas adequadas. Novos tratamentos podem vir a ser
buscados pela população atingida. Novas medidas de prevenção
de adoecimentos precisaram ser
implementadas", pontua o procurador que definiu o Plano de Mariana como essencial para a saúde
pública.
A integrante da coordenação
regional dos Atingidos pelo Rompimento da Barragem de Fundão
do Vale do Aço, Rafaela Pereira,
parabenizou a atual gestão municipal pelo Plano de Ação de Saúde
e pela realização do Seminário. "É
uma forma de trocar experiências
e tirar dúvidas. Os debates nos auMarcelo Cardoso

xilam no desenvolvimento de outros planos de saúde", parabeniza
Rafaela.
Estiveram presentes no Seminário: o prefeito do município,
Duarte Junior; o vereador, Juliano Duarte; a assessora técnica de
coordenação socioeconômica do
Rio Doce, Cristiany Dias das Chagas; o procurador da República,
Edmundo Antonio Dias; a representante dos atingidos de Barra
Longa, Simone Silva; o secretário

de saúde do Rio Doce, Rodrigo
Leite; a secretária de saúde de Barra Longa, Raquel Gonçalves.
O seminário - Foi idealizado e
desenvolvido pela Câmara Técnica de Saúde de Mariana em 2017.
O evento é realizado mensalmente
e, em cada edição, um município
mineiro atingido pelo rompimento
o sedia. Até o momento, o objeto
do Seminário é auxiliar os gestores de saúde municipais a desenvolver Planos de Ação de Saúde.

Mariana comemora 300 anos
da Companhia dos Dragões

A Prefeitura de Mariana e o Comando do Exército Brasileiro
convidam para a cerimônia em comemoração aos 300 anos da
Companhia dos Dragões. Para marcar a data, será realizado um
concerto com a banda do Exército nesta quarta-feira, 6, na Praça da
Sé, às 19h30, com participação do coral Tom Maior. Na quinta-feira,
7, às 9h30, será o descerramento da placa alusiva ao evento no
pátio da Câmara Municipal, onde foi a sede do Quartel da Companhia. Em seguida, a tropa fará um desfile até a Praça da Sé, para a
formatura comemorativa. O evento é aberto!
Quartel dos Dragões – Após a instituição da primeira casa de
Câmara e como forma de manter a ordem, cria-se na Vila de Nossa
Senhora do Ribeirão do Carmo duas Companhias de Cavalaria e
o Primeiro quartel de Dragões da Capitania de Minas Gerais que
abrigaria essas Companhias de Cavalaria.
O quartel de Dragões guardava as saídas da vila, bem como
vigiava o rio, fonte de riqueza na época, sendo ele instalado onde
hoje se encontra o mais belo conjunto arquitetônico de Mariana,
a Praça Minas Gerais, composta pelas igrejas de São Francisco,
Nossa Senhora do Carmo e pelo prédio da atual Câmara Municipal.

PANORAMA
O Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE)
Mariana está com inscrições abertas para o
processo seletivo simplificado para cargos
de diversos níveis. Os
interessados podem se
inscrever até o dia 18 de
novembro na Central de
Atendimentos do SAAE,
no Centro de Convenções Alphonsus de Guimarães. Mais informações e o edital completo
em: www.saaemariana.
mg.gov.br

A

partir do dia 18 de novembro, o SAAE Mariana vai
passar a promover o cloração (desinfecção) da água
distribuída à população nos distritos e subdistritos de Águas
Claras, Bandeirantes, Barro Branco, Barroca, Cachoeira do
Brumado, Camargos, Cláudio Manoel, Furquim, Mainart
e Monsenhor Horta. O objetivo da desinfecção é assegurar
que a água não tenha micro-organismos e prevenindo assim
o seu crescimento ao longo das redes de distribuição. Esta
ação resulta em grandes benefícios à saúde da comunidade,
minimizando o risco de transmissão de doenças.
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Ação de Atenção ao Diagnóstico
Precoce de Câncer de Mama e de
Colo do Útero é realizada no dia 9
Saúde, bem estar e longevidade exigem cuidado e atenção. O diagnóstico precoce aumenta as chances de eficácia
dos tratamentos contra o câncer de mama e o de colo do útero.
Pensando nisso, a Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Saúde, realizará um mutirão para a solicitação de mamografia e para a coleta de exames ginecológico preventivo.
Haverá também uma palestra educativa sobre a importância
do diagnóstico precoce, dos exames periódicos e do autoexame, ministrada pelo enfermeiro da unidade, Victor Bordini. O
evento acontece hoje, 9 de novembro, das 8h às 16h, no Previne, localizado na rua Wenceslau Braz, nº 445, centro.
O público-alvo são mulheres de 50 a 69 anos, as pessoas
mais afetadas por essas doenças. Para realizar os exames e
as solicitações é necessário apresentar o cartão do SUS e a
carteira de identidade. O Instituto Nacional de Câncer (Inca)
recomenda que os testes preventivos sejam feitos a cada dois
anos, a periodicidade também auxilia na redução da mortalidade dos casos de câncer. Segundo o palestrante do evento,
Victor, a ação tem como objetivo conscientizar a população
sobre a importância da prevenção. "O mutirão é uma das muitas ações da pasta que visam ampliar as pessoas contempladas
pelos exames preventivos. É uma forma de relembrar que o
cuidado e a atenção devem ser constantes", pontua Victor, enfermeiro há 9 anos.

T

O secretário de Saúde, Danilo Brito, reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. "O câncer de
mama, quando não diagnosticado precocemente, pode ocasionar inúmeros problemas na saúde da mulher, além da retirada da própria mama. A atual gestão preza pelo prevenir!
É um cuidado que precisa estar no dia a dia. A saúde não tem
mês", destaca Danilo.

Mariana repassará 89 mil para
desenvolvimento da produção de leite
Em parceria com a Emater-MG, a Prefeitura de Mariana,
por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, irá
repassar a Associação de Produtores de Leite de Águas Claras,
através de um termo de fomento, cerca de 89 mil reais para
a construção de abrigos para os novos tanque de leite comprados pela Associação. Com o investimento, a administração
está catalisando o desenvolvimento da maior bacia leiteira da
região, melhorando a qualidade e o preço do leite, e também
mantendo o ritmo de produção dos mais de 115 associados.
Segundo o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, a ideia da
gestão é investir cada vez mais nas associações rurais. “Reconhecemos que essa é uma de nossas obrigações e vamos
permanecer buscando parcerias para melhorar ainda mais as
condições de trabalho de todos os associados, desenvolvendo
ainda mais o meio rural do município”, disse.
Para o presidente da Associação de Águas Claras, Marco
Mol, o repasse irá fazer com que os associados consigam produzir o leito, além de aumentar a qualidade, uma vez que agora os leites serão transportados já gelados, diminuindo o risco
de proliferação de bactérias. "Agradecemos principalmente
porque nossa associação é formada quase que integralmente

Prefeitura de
Mariana entrega
o Vale Transporte

erminou na última sexta-feira (1), a fase das Oficinas
de Leitura Comunitária do Plano Diretor e do Plano de
Mobilidade de Mariana. Os cidadãos dos dez distritos e de
cinco regiões da sede municipal se reuniram com a equipe
do projeto para expor e avaliar a realidade dos locais onde
vivem, destacando aspectos positivos e outros que precisam
ser melhorados. As propostas seguem para análise da equipe
responsável. Outros detalhes em: mariana.mg.gov.br.
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A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Educação, informa que a entrega dos vales para alunos do Ensino
Médio, Técnico, IFMG e EJA ocorre nos dias 6 e 7 de novembro, próxima quinta e sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h15
às 16h. É necessário a apresentação de um documento com foto. A retirada irá acontecer na própria Secretaria de Educação,
localizada na Avenida João Ramos Filho, nº298, Barro Preto.

Lucas Mantovani

por produtores familiares, essa ajuda vai fazer com eles possam continuar a produzir. É um grande benefício social". A
Associação terá que prestar conta sobre todo o dinheiro repassado. Caso o valor final das obras seja menor do que o repasse,
esse dinheiro voltará para o caixa da Prefeitura.

, 8 de novembro/2019
O LIBERAL Ed.1364 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net
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Quatro anos depois da tragédia de Bento Rodrigues, Renova
é acusada de omitir dados sobre riscos à saúde de atingidos

Terça-feira (5) a tragédia de
Bento Rodrigues, com o rompimento da barragem de Fundão,
completou quatro anos. Uma reportagem da Pública, Agência de
Jornalismo Investigativo, revelou

novas informações sobre o fato. De
acordo com a publicação, a Fundação Renova e o governo do Estado
estão cientes dos riscos à saúde que
os rejeitos de minério, que ficaram
impregnados na terra e poluíram as

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

águas do Rio Doce, podem causar a
saúde dos atingidos.
A Fundação encomendou a pesquisa “Estudo de avaliação de risco
à Saúde humana em localidades
Atingidas pelo rompimento da Barragem de fundão” à empresa Ambios Engenharia e Processos, que
realizou o trabalho ao longo de 2018
em oito distritos pertencentes à Mariana: Bento Rodrigues, Camargos,
Ponte do Gama, Paracatu de Baixo,
Paracatu de Cima, Pedras, Borba e
Campinas; e também em quatro distritos de Barra Longa, além do centro da cidade: Barretos, Mandioca,
Gesteira e Volta da Capela.
De acordo com os resultados,
essas cidades foram classificadas
como “Local de Perigo Categoria
A: Perigo urgente para a Saúde Pública”. Segundo o relatório, “existe
um perigo para a saúde das populações expostas aos contaminantes
definidos através da ingestão, inalação ou absorção dérmica das partículas de solo superficial e/ou da
poeira domiciliar contaminadas”.
Conforme a pesquisa da Ambios, a exposição aos metais pesados na poeira pode causar alergias
de vários tipos que se manifestam
nas pessoas através dos sintomas
relatados pelos atingidos: coceira e
vermelhidão na pele, irritação e lacrimejo nos olhos, tosse, congestão
nasal, entre outros.
A pesquisa ainda aponta que
estes metais têm “diferentes graus

de potencial tóxico, ou lesivo, à
saúde humana e que ações de saúde
específicas devem ser implementadas para a prevenção, diagnóstico e
tratamento dos possíveis agravos à
saúde”.
As informações oficiais não
foram publicadas e a Renova
justificou, dizendo em nota, que
“em cumprimento à Nota Técnica
11/2017, todos os dados, informações e relatórios produzidos pelo
estudo são proibidos de serem
publicados pelas instituições contratadas e pela Fundação Renova,
sem autorização das autoridades
públicas”.
A reportagem de O Liberal entrou em contato com Antônio Pereira Gonçalves, conhecido como
Da Lua, da comissão dos atingidos,
e ele disse que os atingidos já desconfiavam dessa afirmação, mas
não imaginam que os envolvidos
tinham ciência do assunto há mais
tempo. “Da Renova esperamos tudo, mas o governo do Estado deixar
acontecer o que está acontecendo?
Eles que tinham que nos dar suporte. Infelizmente temos que cobrar e
pedir justiça”, desabafou.
O estudo foi solicitado pela Câmara Técnica da Saúde (CT-Saúde) e contratado pela Fundação
Renova. A pesquisa foi concluída
em 22 de março deste ano, quando
foi enviada à Renova. A entidade
encaminhou o estudo à Secretaria
de Estado de Saúde de Minas, que
Michelle Borges

Michelle Borges

Michelle Borges

Atingidos de
Bento Rodrigues
em visita ao
distrito em
fevereiro de 2016

confirmou o recebimento em 07 de
agosto. A Renova informou que os
estudos estão sendo complementados para se tornarem conclusivos
e avaliados juntamente com o governo do estado e as prefeituras de
Mariana e Barra Longa. Ao Jornal
O Liberal, a Secretaria Estadual de
Saúde (SES/MG) informou que o
relatório encontra-se em análise por
uma equipe multisetorial da pasta,
que “vem elaborando um Plano de
Ação que contemple a adoção de
todas as medidas de curto, médio
e longo prazo necessárias para minorar os danos causados. Ambos os
materiais serão publicizados assim
que as análises sobre eles forem
concluídas”.
A SES ainda informou que na
última sexta-feira (1) foram debatidos e acordados eixos prioritários
contendo ações de reparação de
curto prazo. Participaram da reunião a Advocacia-Geral da União,
Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Governo de
Minas Gerais e Governo do Espírito Santo.
Agora, a Renova, segundo a
SES, tem até a sexta-feira (8), para se pronunciar sobre os prazos
apresentados para implementação
das ações.
A matéria da Pública e o estudo na íntegra você confere no site:
www.apublica.org
Entre as ações que integram
o eixo referente ao risco à saúde
humana, estão:
- Apresentação de plano para
a contratação de profissionais para
atuar no programa de atenção e vigilância a saúde nos municípios de
Mariana e Barra Longa.
- Contratação e execução de
estudo toxicológico para análise da
exposição humana e de efeitos para
os compostos determinados como
contaminantes de interesse para
os municípios de Mariana e Barra
Longa.
- Ampliação da rede de assistência para Saúde Mental, respeitada a metodologia prevista na política de saúde mental do Ministério
da Saúde e as diretrizes apresentadas pelos gestores municipais.
- Adoção de medidas para redução de poeiras com ênfase na
higienização das residências situadas nas localidades atingidas pela
lama de rejeitos e equipamentos
públicos.
- Estruturação das equipes para
fortalecimento dos sistemas de informação dos municípios atingidos.
- Realização de estudo epidemiológico de morbimortalidade
para os municípios atingidos.
- Estruturação dos laboratórios
de análise de qualidade da água para consumo humano dos 36 municípios mineiros atingidos.

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

Edital de Abandono
de Emprego
A Rede Montagens
Eletromecânicas S/A, solicita o comparecimento em no
máximo 72 horas, de Antônio
da Conceição Filho, CTPS nº
071294, Série 322/SP no escritório administrativo, canteiro
de obras, situado na Rua Fazenda Rio de Peixe, S/N, Zona
Rural – CEP: 34.000-000 –
Nova Lima - MG. O não comparecimento será considerado
abandono de emprego nos
termos do artigo 482 da CLT.

, 8 de novembro/2019
O LIBERAL Ed.1364 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

Setor de
licitação
sendo
preparado
para operar
com o Pregão
Eletrônico

Esse avanço é mais
uma ação da gestão
municipal, que entende
que Itabirito necessita
tornar suas demandas de
compras e serviços mais
transparentes

Servidores participaram
de capacitação importante para a economia
da cidade

Até o final de novembro,
o setor de Licitação da
Prefeitura de Itabirito começará a operar com o Pregão
Eletrônico. O Acordo de
Cooperação Técnica está
sendo firmado com a Caixa
Econômica Federal, que disponibilizará sua plataforma
de licitação. O secretário de
Administração, José Bernardo de Paula,
informou que as
João de
ações necessáCarvalho
rias estão sendo
adotadas e que
drjoaodecarvalho@yahoo.com.br
as empresas que
ainda não estão
adequadas a participar do Pregão
Eletrônico devem
O MAIS VERSÁTIL e completo advogado do Império Romano,
procurar auxílio
após assumir, ainda jovem, a defesa de Sexto Rócio, acusado de
da Secretaria de
parricídio (assassino do próprio pai!), e tendo absolvido seu cliente,
Desenvolvimensofreu perseguições, tendo de deixar Roma porque os derrotados
to Econômico.
queriam vingança.
Os interessados
Entre outras contendas jurídicas nas quais envolveu profissioem participar dos
nalmente, denunciou Lúcio Sérgio Catilina, por seus atos de corruppregões eletrônição. Daí surgiram na literatura romana, as “Catilinárias”, pronunciacos da Prefeitura
das com veemência, sabedoria e destemor (63 a.C.), verdadeiras
de Itabirito depérolas de retórica parlamentar.
vem se capacitar,
NÃO POSSO saltar as memoráveis palavras deste orador, conprincipalmente
siderado “A voz da república”, quando, da tribuna assim desafiou
sobre as orientaseu oponente alinhado com os interesses dos inimigos de Roma:
ções divulgadas
“Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanno portal da Caito tempo a tua loucura há de zombar de nós? A que extremos se há
xa para cadastro
de precipitar a tua desenfreada audácia? Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem o temor do povo, nem a
de fornecedores.
afluência de todos os homens de bem, nem este local tão protegido
Esse avanço é
para a reunião do Senado, nem a expressão do voto destas pesmais uma ação
soas, nada disso conseguiu perturbar-te? Não te dás conta que os
da gestão muniteus planos foram descobertos? Não vês que a tua conspiração a
cipal, que ententêm já dominada todos estes que a conhecem? Quem, dentre nós,
de que Itabirito
pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precenecessita tornar
dente, onde estiveste, com quem te encontraste, que decisão tosuas demandas
maste? Oh tempos, oh costumes”. Cícero, após desentender com
de compras e serMarco Antônio, Otaviano e Lépido, selou seu destino de advogado,
viços mais transdesafiando-os sem medo, e, por isso foi capturado, tendo sido deparentes; além
capitado, vergonhosamente. Suas mãos foram decepadas porque
de fomentar a
haviam escrito as “Filípicas” contra eles.
competitividade
Hoje, nós vemos o espetáculo da corrupção que quase enterrou
e a vantajosidade
o Brasil no abismo dos crimes monetários, com furtos e roubos de
dentro de uma
valores monetários astronômicos. A Bandidagem dos homens do
economia de
“colarinho branco” saqueando os cofres da Nação, sem vergonha,
escala. A necessisem pejo, sem remorso, doesse a quem doesse, principalmente a
dade de mudanclasse mais pobre e humilde.
ças é ainda mais
A Lava Jato está aí para apontar os responsáveis pela corrupevidente após
ção desenfreada. Por isso mesmo está sendo combatida, injustamente, de todas as formas. Lembre-se da PEC 7.596/17, abuso de
a determinação
poder, verdadeiro álibi para corruptos e corruptores.
do Governo FeENFIM, a máfia que roubou o Brasil tem muito da “Camorra”, da
deral de obrigar
“Cosa Nostra” e da “Nolrangheta” que quase riscou a Itália do Mapa
todos os entes
da Europa, pelos saques aos cofres públicos italianos, há anos! Aina usar o Pregão
da bem que a “Operação Mãos Limpas” italiana, acordou a tempo
Eletrônico como
de frear a roubalheira.
ferramenta para
No Brasil, também vítima da bandidagem, celebramos a atuaaquisições e serção salvadora da “Lava Jato”, através da intrepidez do jovem e
viços que façam
destemido Juiz Sérgio Moro, assessorado por jovens promotores e
uso de recurso
policiais conscientes de seus deveres pátrios.
federal.

A CIDADE
E EU

Oh Tempos,
Oh Corrupção

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº120/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº067/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de processo seletivo simplificado
para contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, incluindo
cadastro reserva de candidatos que serão
cotados no SAAE - Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito/MG,
conforme especificações do anexo I do
edital, Empresa Vencedora e Habilitada:
Elo Assessoria Em Serviços Públicos
LTDA, perfazendo este pregão um valor
total de R$35.000,00 (Trinta e cinco mil
reais), Itabirito / MG, 04/11/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente
do SAAE.
Extrato de Contrato para Prestação de
Serviços Processo Seletivo Simplificado.
Referência: Processo Licitatório nº
120/2019, na modalidade Pregão Presencial nº067/2019, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG. Empresa Contratada: Elo
Assessoria em Serviços Públicos LTDA,
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de processo seletivo
simplificado para contratação por tempo
determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, incluindo cadastro reserva de candidatos que serão cotados no SAAE - Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I do edital, Valor total deste Contrato:
R$35.000,00 (trinta e cinco reais). Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária
Op. Manut. Ações de Gestão Adm. Geral
SAAE. 17 512 1711 4030 33.90.39.00 Data da assinatura do contrato: 04/11/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº129/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº070/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em software
para prestação de serviços de implantação,
suporte e manutenção no programa integrado de controle operacional e de qualidade da Estação de Tratamento de Água
- ETA, situada no bairro Santa Rita, em
Itabirito – MG para o SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito
– MG, conforme especificações do anexo
I, do edital, Empresa Vencedora e Habilitada: Tecla Informática LTDA, perfazendo
este pregão um valor total de R$26.300,00
(Vinte e seis mil e trezentos Reais), Itabirito / MG, 05/11/2019 – Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Software – ETA’S. Referência: Processo Licitatório nº129/2019,
na modalidade Pregão Presencial
nº070/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Tecla Informática LTDA, Objeto: Contratação de
empresa especializada em software para
prestação de serviços de implantação, suporte e manutenção no programa integrado
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de controle operacional e de qualidade da
Estação de Tratamento de Água - ETA,
situada no Bairro Santa Rita, em Itabirito – MG para o SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito
– MG, conforme especificações do anexo
I, do edital, Valor total deste Contrato:
R$26.300,00 (Vinte e seis mil e trezentos
Reais). Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária Op. Manut. Ações de
Gestão Adm. Geral SAAE. 17 512 1711
4.030 33.90.40.00 Data da assinatura do
contrato: 05/11/2019. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de cartão vale
alimentação. Referência: Pregão Presencial nº 013/2017, Contrato 022/2017
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Coopelife Administração de Cartões de
Convênio LTDA. Objeto: prestação de serviço de “CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO”. Valor total Aditivado ao contrato
R$31.000,00(Trinta e um mil reais) Forma
de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: da recargas ate 31/12/2019
Dotação Orçamentária: 17.331.1701 4001
3390.46.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 29/10/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
II - Extrato de contrato para fornecimento de Pneus. Referência: Pregão Presencial nº022/2019, S.R.P. nº010/2019
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
JRS Pneus LTDA ME. Objeto: Registro de
preço para futura e eventual fornecimento de pneus novos a serem utilizados nos
veículos pertencentes á frota do SAAE de
Itabirito - MG, conforme especificações do
anexo I, do edital, Valor total destes contratos: R$8.907,00 (Oito mil novecentos
e sete reais). Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: Fica contratada
até 31/12/2019 Dotação Orçamentária:
17.512.1711.4030-3390.30F712 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições. Data da assinatura: 06/11/2019.
Rogerio Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato para fornecimento de Pneus. Referência: Pregão Presencial nº022/2019, S.R.P. nº 010/2019
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
RG Pneus LTDA. Objeto: Registro de
preço para futura e eventual fornecimento de pneus novos a serem utilizados nos
veículos pertencentes á frota do SAAE de
Itabirito - MG, conforme especificações do
anexo I, do edital, Valor total destes contratos: R$16.410,00 (Dezesseis mil quatrocentos e dez reais). Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: Fica contratada
até 31/12/2019 Dotação Orçamentária:
17.512.1711.4030-3390.30F712 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições. Data da assinatura: 06/11/2019.
Rogerio Eduardo de Oliveira, 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 Pre-

Al. Wolmer de Abreu Matos,160 - Centro ITABIRITO

sencial 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:
Sanehidráulica Representações Hidráulicas EIRELI-EPP, Asperbrás Tubos e Conexões LTDA, 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$11.787,90 (Onze mil setecentos e
oitenta e sete reais e noventa centavos),
Forma de pagamento: conforme edital..
Dotação Orçamentária: Proj. Const. Ampl. Obra Infraest. Esgot. Sanitário 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: 22/10/2019. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Fornecimento de
Tubos e Conexões P.V.C. Referência: Processo Licitatório nº069/2019, na modalidade Pregão Presencial nº035/2019, S.R.P.
nº 015/2019 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, ALC Tubos e Conexões EIRELI e
Unocann Tubos e Conexões LTDA. Objeto: registro de preços para futuro e eventual
fornecimento de tubos em PVC a serem
utilizados 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$40.081,00 (Quarenta mil e oitenta e
um reais), Forma de pagamento: conforme
edital. Dotação Orçamentária: Operação e
Manutenção do Sistema de Esgotamento
Sanitário 4490.51.01.00. Data da assinatura
do contrato: 22/10/2019. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
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. nº 016/2019
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, Unocann Tubos
e Conexões LTDA e Jhonatan Marques da
Silva. 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, perfazendo estes contratos um
valor total de: R$30.252,63 (Trinta mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e
três centavos), Forma de pagamento: conforme edital. Dotação Orçamentária: Operação e Manutenção do Sistema de Água.
Ampliação/ Reforma/ Reaparelhamento do
Sistema de Água. 3390.30.24.00 - 121 e 11.
Data da assinatura do contrato: 22/10/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº131/2019,
na modalidade de Pregão Presencial
nº072/2019. Objeto: aquisição de ferramentas e equipamentos a serem utilizados nos
serviços do SAAE no município e distritos
de Itabirito-MG, conforme especificações
contidas no Anexo I, do edital. Empresa
Vencedora e Habilitada: ITA Ferramentas
LTDA, perfazendo este pregão um valor total de R$4.990,60 (Quatro mil, novecentos e
noventa Reais e sessenta centavos), Itabirito
/ MG, 07/11/2019 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 075/2019 - 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°134/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº075/2019, Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de reagentes, equipamentos e vidraria a serem utilizados nos
processos de análises da UTA - Unidade
de Tratamento de Água do Município de
Itabirito-MG e ETA – Estação de Tratamento de Água, para atender de forma
eficaz a demanda do sistema, conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
25/11/2019 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

Elson
Cruz

NOTAS
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Definições: Tudo indica que nosso carnaval
seguia o mesmo formato do na anterior, não
havendo programação na Praça do JULIFEST.
A certeza também da realização do JULIFEST
em 2020. As afirmações da secretaria e cultura e turismo Júnia Melillo na Câmara municipal na última segunda-feira tranquiliza a comunidade e demonstra competência no planejamento em eventos que
são orgulho de nossa gente.
Preocupados: Estão os torcedores do time do outro lado da lagoa,
que neste domingo enfrenta o cruzeiro Hexa, e segundo previsões
dos maiores pais de santo do país o momento é de céu claro e com
predominância do azul celeste. Na China... Azul é só alegria.
Menino do PA: Foi um dos destaques na apresentação de poemas
no sarau realizado no último sábado, mostrando que o Bairro Pe.
Adelmo conta com jovens de talento e sintonizados com nosso meio
literário. O menino do PA e demais participantes foram aplaudidos
pelo público presente.
Aniversário: Quem comemorou seus 85 anos foi Juarez Teixeira,
gente de destaque em nossa sociedade e um dos fundadores do Lions
Club de Itabirito. Ele comemorou ao lado da esposa Laudelina, filhos, netos e bisnetos, além de amigos que foram levar mensagens
de carinho e admiração.
Por onde anda? Carlos Alberto Nascimento. Atuou como goleiro
nos principais times de futebol da cidade, como musico participou
da primeira gravação do long-play da Banda Nova. Sempre amigo
e participativo, Carlos Alberto é destaque na sociedade itabiritense.
Personagem: Carolina Marques de Carvalho, popularmente conhecida como Sá Carolina, nasceu em 04 de dezembro de 1875 e faleceu
em 23 de setembro de 1960. Subia as ladeiras rumo a igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, equilibrando na cabeça uma lata cheia
de flores de cores variadas para enfeita o altar de Nossa Senhora.
Cumpria esta rotina anos a fio. Voz macia, atenciosa e muito piedosa,
ela exercia as funções religiosas. Essa senhora e suas belas histórias
fazem parte do imaginário coletivo dos itabiritenses como... da flor
de maio, forma de fazer pastel angu. Seu monumento está na ponte
da Açucena, trajeto rotineiro que descia a rua Sete de Setembro em
direção ao Bairro Esmeril. Fonte Patrimônio cultural de Itabirito –
Recordando com Jarbas.
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Projeto conscientiza sobre
Leishmaniose no município
Agentes estão fazendo coletas de sangue dos
animais nas residências da cidade

Uma parceria da Prefeitura de
Itabirito com o projeto Detechta,
Fiocruz e a UFMG está realizando
levantamentos sobre os dados e incidência de Leishmaniose Visceral
Canina no município. O projeto
está em fase inicial. “Nós estamos
realizando estudos, temos uma
estimativa que cerca de 10% dos
cães de Itabirito já estejam contaminados com a doença, mas ainda
estamos analisando tudo, fazendo
levantamentos”, explica Ana Paula
Fernandes, pesquisadora do Detechta.
Estão sendo coletados exames
de sangue da ponta de orelha dos
animais e a equipe está levando
uma amostra do material para realizar a pesquisa de índices da doença
na cidade. Todo o levantamento é
para tentar trazer uma boa notícia
para Itabirito. “Pretendemos testar
um novo medicamento em uma
parte desses animais, que estiverem
com o teste positivo para a enfermidade, para avaliar a eficácia do
tratamento. Um estudo como esse
não tinha sido feito na cidade e ajudará no tratamento certo”, destaca a
pesquisadora.
A equipe com profissionais treinados está fazendo o levantamento
da doença nos bairros Capanema,
Santo Antônio, Vila José Lopes,
Agostinho Rodrigues, Quinta dos
Inconfidentes, Serra Azul e Novo
Horizonte. Eles estão explicando
aos moradores a pesquisa e só en-

Projeto pretende testar um
novo medicamento para
tratar a doença

Equipe com profissionais
treinados está fazendo levantamento da doença em Itabirito

tram nas casas com autorização e
consentimento dos tutores dos animais. Todos os profissionais estão
devidamente uniformizados e identificados com crachás.
O Canil da Prefeitura de Itabirito está sendo reformado para
que uma amostra dos animais infectados possa passar pelo tratamento adequado com veterinários
do projeto e servidores. Ana Paula
Fernandes ainda deixa clara a importância de tratar a doença em Itabirito: “Um cão que está com diagnóstico positivo pode ser a fonte da
enfermidade para outros animais
e humanos. Existe um inseto que
pica os animais infectados e pode
transmitir a doença. O ser humano
pode chegar à morte se desenvolver
a enfermidade”.

Pesquisa está sendo realizada para detectar os dados de
Leishmaniose no município

Secretaria de Cultura de Itabirito
promove Audiência Pública
Sarau poético: Itabirito viveu momentos memoráveis na XIV
edição da feira do livro. No último sábado, na praça da estação, o sarau voltou a oferecer aos jovens a oportunidade de
se debruçar sobre o texto poético, lembrando as realizações
do saudoso professor Bastos na década de 70. Numa cerimônia muito bem coordenada pelos idealizadores, foram agraciados com a medalha Alyrio Cavaliere: 1-Dirlhe Maria Lima
Pereira; 2-João Batista de Freitas Carvalho; 3- Ivacy Simões;
4-Zaira Martins; 5-Ada Batista; 6-José da Silva Pires; 7-Ayesca
Branca de Oliveira Faria; 8-Celso de Matos (in memoriam);
9-Jaqueline Farid Tavares; 10- Elson Augusto Cruz.

Evento tem a intenção de mostrar aos artistas locais
o novo modelo de contratação

No próximo dia 12 de novembro, a partir das 19h30, a Prefeitura de Itabirito realiza a Audiência
Pública da Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo, na Casa de
Cultura Maestro Dungas.
O evento tem como objetivo
apresentar o novo modelo de contratação, descrição dos critérios
técnicos a serem considerados,
exposição informativa sobre a regularização da documentação exigida e oitiva dos questionamentos,
sugestões e críticas da população.
As contratações passarão a ser
realizadas por meio de Credenciamento Público. Para a secretária
de Patrimônio Cultural e Turismo de Itabirito, Júnia Melillo, “a medida visa promover a valorização e inclusão da
comunidade artística itabiritense de maneira isonômica e justa”.

O

s vereadores de Itabirito derrubaram, por
unanimidade, o veto do Poder Executivo
ao Projeto de Lei (PL) 43/2019, que “instituiu
o Programa Meu 1º Emprego para a contração
de iniciantes na administração pública”. A lei
foi promulgada pelo presidente Arnaldo dos
Santos (MDB). Assim, passa a valer a partir de
janeiro de 2020, a lei 3.356, de autoria do ex-vereador Veirlâneo Branco (PV) que garante
que 15% dos cargos comissionados já criados e
os que vierem a ser criados, pelo Poder Executivo, têm de empregar jovens (de 18 anos a 25
anos) que estejam, pela primeira vez, devolvendo a atividade para a qual foram nomeados.
Com a colaboração de Romeu Arcanjo

O BERRO DO
BODE ZÉ
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Residentes no
endereço errrado!
Definitivamente, há gente que merece viver no mato, em tocas
ou em galhos de árvores – coitados dos bichos! – e não entre seus
pares, no meio civilizado. Sabendo-se que até entre animais selvagens há normas e regras, instintivamente seguidas por cada indivíduo, não se compreende o porquê de pessoas, ditas civilizadas,
com RG, CPF, conta bancária, às vezes, até Dr. a anteceder-lhe o
nome, não observarem simples normas de convivência em comunidade (grupo de residentes no mesmo local e não favela, conforme alguns definem atualmente). Há um serviço de limpeza pública,
que tem funcionado bem: garis, contêineres para armazenamento
provisório do lixo instalados em pontos estratégicos, serviço regular
de coleta por meio de veículos específicos, mas algumas pessoas
teimam em contrariar tudo isso. As ruas se tornam emporcalhadas
logo após o arrastão feito pelos garis e, pior, lixo continua sendo
descartado em locais indevidos. Agora, a preguiça, não o bicho
mas aquele pecado capital, entra no esquema para bagunçar ainda
mais o setor. Se há contêineres, praticamente, em cada esquina,
por que muitos disponibilizam o lixo nos passeios, e, ainda em hora
imprópria? Pura preguiça de andar alguns metros ou, quiçá, vergonha de carregar um pacote de lixo! Porca miséria!

Vereadores de Itabirito trocam
‘farpas’ durante reunião
As redes sociais têm se tornado
uma ferramenta de divulgação para
os parlamentares. Muitos utilizam
para falar dos requerimentos e da
insatisfação da população com a falta de infraestrutura nas cidades. Em
Itabirito não é diferente. Na reunião
da segunda-feira (4) os parlamentares da cidade trocaram acusações e o
clima ficou exaltado devido a interação nessas publicações.
A discussão teve início com a
palavra livre do vereador Renê Butekus (PSDB) que ao falar de um
requerimento solicitando melhorias
para a estrada e Ponte do Calado,
postado em sua página no Facebook, teve um comentário, segundo
ele, zombeteiro, do colega vereador
Átila Morais (PMN). “Assim como
outros vereadores, apresentei o requerimento pedindo melhorias para
aquela localidade, mas na postagem, alguém comentou que o mérito deveria ser meu. Então recebi um
print de uma postagem do vereador
Átila, onde ele comentou, de forma
zombeteira, se alguém achava que
o prefeito iria atender algum pedido do Renê”, explicou. “Primeiro
que o prefeito tem que atender ao
pedido da população. Eu estou vereador aqui como vossa excelência
levando as demandas para ele. Tem
uma grande diferença sim, pois eu
não fui barganhar com o prefeito.
Não tenho filha ou assessor na prefeitura. Precisamos entender para
não criarmos aqui uma zona de desconforto, uma guerra que não tem
necessidade”, continuou Butekus.
“Eu sou o único vereador de oposição que tive o caráter e hombridade
de declarar apoio à sua campanha e
do Max. Então, as vezes temos que
ficar cautelosos em alguma fala para
não deturpar e criar um ambiente de
rincha”, apontou o parlamentar.
Em sua defesa, Átila disse que
a intenção não era agradar ou desagradar ninguém, mas que só fez
o comentário por interpretar que o
vereador deixa a entender que não
quer ter um bom relacionamento
com o prefeito. “Eu tento ter um
bom relacionamento com todos para
conseguir benefícios para a população. Quando tive com o prefeito ele
prometeu fazer a ponte. Ao meu ver,
o Renê não quer ter uma boa relação
com o prefeito e a minha postagem
foi em tom de questionamento. ‘Você acha que o prefeito, com esse tipo
de relacionamento, vai atender o vereador?’”, explicou Átila. Sobre as
acusações de barganha, o vereador
disse que nunca o fez e que “não devo nada a ninguém. Minha filha tra-

Vereador Átila acusou o vereador Renê de só apoiar a campanha por pensar que seria o vice
na chapa do vereador Max

balha na prefeitura desde a época do
governo Alex. Não são só parentes
meus, mas seus também, que foram
indicações no governo Alex e continuam na prefeitura. Você tem que
ter muita responsabilidade na hora
de falar isso, pois não tenho conchavo com ninguém. Não precisei
de dinheiro de empresa para fazer
minha campanha, que foi uma das
mais baratas”, ressaltou o parlamentar, que também fez questão de falar
sobre o apoio durante as eleições suplementares na cidade. “A questão
de você falar que apoiou o Max, que
foi parceiro, foi porque você seria o
vice da chapa, por isso que foi para
esse lado. Quando você soube que
eu seria o escolhido, como você iria
pular fora naquele momento? Primeiro veja o que já fiz e tenho feito
pela cidade. Tome cuidado antes de
querer falar meu nome”, enfatizou
Átila.
Ao final da reunião os vereadores tentaram retomar o assunto, mas
foram contidos pelo presidente da
Casa, Arnaldo Pereira (MDB) que
pontuou que a ‘roupa suja’ fosse lavada fora da reunião.
Por Michelle Borges

Prefeitura de Itabirito presta contas
da Saúde em Audiência Pública
População pôde conferir como está sendo destinado
cada recurso do dinheiro público destinado à Saúde

A Prefeitura de Itabirito realizou, no dia 29 de outubro, na
Câmara Municipal, a Audiência
Pública Conjunta de Gestão Fiscal
do 1º e 2º quadrimestre de 2019,
Gestão da Saúde do 3º quadrimestre de 2018 e 1º Quadrimestre de
2019. O objetivo foi prestar contas
ao município sobre como a Secretaria de Saúde destinou suas verbas
pela cidade.
Segundo o assessor contábil
da Prefeitura, Luiz Flávio Porfírio
Teddo, a Audiência Pública teve
três perspectivas: “A primeira foi
demonstrar a origem e a destinação
dos recursos da saúde, tanto recurso
próprio quanto recurso vinculado.
No segundo momento, o secretário
de Saúde apresentou a parte da produção e indicadores da saúde. No
terceiro momento foi a gestão fiscal, que envolve todas as despesas e
receitas do município inteiro”.

Renê acusou Átila de fazer barganha com prefeito
para manter cargos no executivo

Cidadãos, órgãos e entidades públicas e civis conferiram o destino
dos recursos aplicados na Saúde de Itabirito

Durante a audiência, foram
explicados o montante e fonte de
recursos aplicados, oferta e produção de serviços públicos na rede
assistencial própria, contratada e
conveniada; e também sobre auditorias realizadas ou que ainda estão
em fase de execução. Além disso,
também foi explicado sobre a gestão fiscal de metas da receita, despesas e resultado primário.
Dois dados foram destaque na
prestação de contas: cerca de 73%
dos recursos utilizados na saúde
são de fonte própria do município.
O mínimo a ser aplicado na saúde,
exigido por Lei Federal, é de 15%;
e Itabirito está aplicando quase o
dobro desse percentual.
Para a conselheira da saúde,
Selma da Silva Clemente, essa for-

ma de esclarecimento é importante
para que haja transparência e aprimoramento do trabalho com a troca
de experiências com a população.
“Somos os olhos da fiscalização do
usuário no SUS e na gestão, toda
verba que chega e sai, todos os procedimentos realizados, nós estamos
aqui para compreender melhor”,
destaca.
A conselheira ainda deixa claro
que apenas o esforço da Prefeitura
e do conselho não basta para que
Itabirito tenha uma saúde cada dia
melhor. “A audiência é pública e
nós estamos aqui sempre, mas seria
importante que todas as pessoas do
município participassem e vissem
de perto onde cada centavo do dinheiro está sendo aplicado”, ressalta a conselheira.

