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Minas Gerais está em situação de alerta
para a possibilidade de surto da dengue

Ouro Preto já tem dez notificações e dois casos confirmados. De acordo com a
Secretaria Municipal de Saúde, o vírus foi contraído em Belo Horizonte.
Nessa semana (18) a secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG) divulgou que subiu para cinco o números de mortes em decorrência da dengue, neste ano, em Minas Gerais. Outros 18 óbitos seguem sendo
investigados e os casos prováveis, que englobam os confirmados e os suspeitos, chegam a 54.606.
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira
(18), “os óbitos em questão foram notificados ao longo de 2019 e não são,
necessariamente, óbitos recentes. Ainda neste ano, 18 óbitos permanecem
em investigação para dengue. Mais da metade do estado está em situação de
risco ou em alerta para a possibilidade de surto”. Foram mais de 10 mil novos
casos em uma semana, uma vez que no último informe eram aproximadamente 44.230 casos. Mais da metade do Estado está em situação de risco ou
em alerta para a possibilidade de surto.
Em Ouro Preto, até o momento, de acordo com a secretaria de Saúde, foram notificados 10 casos de dengue, mas por enquanto apenas duas pessoas
foram diagnosticadas com a doença. A coordenadora de vigilância epidemiológica da pasta, Mercês Aparecida dos Santos, ressalta que nos dois casos, os
indivíduos foram contaminados em outra cidade. “Pelos relatos dos pacientes, em ambos os casos a doença foi contraída quando estavam em Belo Horizonte. Na cidade, em todos os bairros, existe a presença do Aedes Aegypti,
o que significa que temos que reservar a nossa atenção.”, reforça Mercês.
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Pedido de instauração de CPI na
Câmara gera polêmica entre vereadores
O Partido dos Trabalhadores de
Ouro Preto (PT) e o Partido Comunista
do Brasil (PC do B) organizaram um
abaixo assinado para pedido de instauração de Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para investigar possíveis irregularidades nas prestações de
conta dos exercícios dos presidentes
da Câmara de Ouro Preto nos anos
de 2013 a 2016, Leo Feijoada e Thiago Mapa, respectivamente. O assunto
causou muita polêmica na reunião da
terça-feira (19), com a participação de
representantes dos partidos na Tribuna
Livre para falar sobre o tema.
Whelton Pimentel, conhecido como Leleco, representando os partidos
que entraram com o pedido da CPI,
participou da Tribuna Livre para falar

sobre a solicitação e na ocasião questionou o porquê dos vereadores não
solicitarem essa CPI antes. “Com a
publicação da consultoria, realizada a
pedido do então presidente vereador
Wander Albuquerque na época, foram
apontados os indícios de irregularidades na prestação de contas e também
outros crimes. Até mesmo a imprensa indagou porque os vereadores não
tiveram a iniciativa de instalar uma
CPI. Eles pensaram apenas em uma
comissão processante, que é limitada,
não podendo dar encaminhamentos.
A CPI sim é um instrumento da Casa,
que permite que os envolvidos se defendam”, ressaltou Leleco. Ele também destacou que ficou surpreso ao
ver que alguns vereadores negaram sua
natureza política. “Nos causou espécie
perceber que os vereadores negam sua
natureza política ‘lavando as mãos’,
dizendo que entregaram ao Ministério
Público, os indícios e crimes apontados
no relatório”, se referindo aos edis que
não assinaram o pedido.
Alguns vereadores se justificaram
em não assinar, dizendo que não são
advogados capacitados para julgar
quem é ou não culpado.
Há na Câmara de Ouro Preto três
pedidos de CPI: um sobre as barragens
no município, outro sobre as prestações
de contas das presidências e por último
sobre as terras da Novelis. Por regimento interno, a Casa só pode analisar
duas CPI’s concomitantes. O vereador
Chiquinho questionou se seria um acaso. “Coincidentemente, a CPI sobre a
questão das terras da Novelis, que foi
protocolada por último, foi assinada
pelos vereadores que não assinaram

a CPI que pedia a investigação das
gestões de 2013 a 2016 na Casa. Pode até ser uma coincidência, às vezes,
mas o fato é que tem que se respeitar
a ordem que o pedido foi protocolado
pela Casa. Agora cabe a Comissão de
Constituição e Justiça avaliar se vai ou
não ser instaurada uma CPI”, explicou
Chiquinho.
O ex-vereador Léo Feijoada afirmou ser favorável a investigação e que,
caso encontrem alguma irregularidade,
os responsáveis têm que ser punidos.
Léo Feijoada afirmou, ainda, que vai
requerer, no momento certo, uma nova auditoria, de 2009 a 2018, a título
de comparação dos valores gastos
pela Câmara Municipal e os valores
devolvidos. Segundo ele, a empresa
citada na CPI esteve no município por
duas vezes e ele não esteve presente
em nenhuma delas para prestar esclarecimento, já que não foi convidado a
participar.
Já o vereador Thiago Mapa disse
que se tiver que se defender, que seja na
justiça. E justificou dizendo que a CPI,
caso aconteça, irá investigar a equipe
que ocupava a presidência na época, e
não somente o presidente da Casa.
O pedido de instauração da CPI
contou com a assinatura de cinco vereadores, o necessário para que fosse
aceito pela Câmara. Assinaram os
documentos os vereadores Chiquinho
de Assis, Geraldo Mendes, Alysson
Gugu, Vander Leitoa e Luiz Gonzaga.
Agora o pedido será avaliado pela comissão de Constituição e Justiça, que
é composta pelos vereadores Wander
Albuquerque, como presidente, Chiquinho de Assis e Regina Braga.
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“Eu, Ecir Augusto de Lemos, venho a publico retratar de um compartilhamento que fiz em um grupo de
Whatsapp, onde feri a honra do senhor Eli, proprietário
da Lotérica de Cachoeira do Campo, e que desconheço qualquer informação que desabone o mesmo de
modo que não endosso, tampouco concordo com as
afirmações proferidas contra o Senhor Eli”.

COMUNICADO de
Abandono de Emprego
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em
vista encontrar-se em local não sabido, convidamos LISYARA MARIA GOMES, portador da CTPS 4645246 série0040-MG a comparecer na empresa CARVALHO COSTA
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 28.953.242/000119, Endereço Rua Senador Rocha Lagoa, 183 – Centro – Ouro Preto – MG CEP 35.400-000, a fim de retornar ao emprego
ou justificar as faltas desde 16/02/2019, dentro do prazo de
72hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido,
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos da letra
“i” do art. 482 da CLT.
Ouro Preto, 18 de março de 2019.
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Paragem do Tripuí
VENDO CASA
nova, de esquina,
187,10m², com
3 quartos, suíte,
aquecimento solar,
sauna e churrasqueira.
Tel: (31) 99762-3892.
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Lembremo-nos
“Je suis Charlie”

O carnaval ou, pelo menos, o que resta dele historicamente,
ficou para trás e estaríamos agora, seguindo pela mesma linha
profana, na fase da ‘mula-sem-cabeça”. Mas, também ela desapareceu do panteão dos mitos populares tupiniquins, ocupado seu
lugar por alienígenas culturais. Daí conclui-se que, também nesse
aspecto, cada geração tem a “mula-sem-cabeça” que merece. Da
ingenuidade, quase angelical, a cultura popular salta aos píncaros do pseudoconhecimento, novidadeiro por si só e causador
de confusões, sem que nem pra quê. Não mais se fala na “mula-sem-cabeça”, esquecida, que ficou no passado, porém outras
“mulas-cabeça-sem-cabeça”, sequelas do carnaval, ainda ficam a
confundir cacholas; são as “mulas-sem-cabeça” da má informação, do medíocre transubstanciado em arte, da ridicularização da
fé, da dessacralização do divino.
Do último reinado de Momo, primeiro e único, sobrou a confusão em torno da esdrúxula comissão de frente de uma escola
de samba paulistana; logo São Paulo, cuja tradição de carnaval
soma poucos anos. Pelo menos até os últimos anos setenta, com
exceção de pequena manifestação do gênero, num bairro afastado da Zona Leste, a capital paulista não tinha carnaval de rua. Enquanto o Brasil foliava, São Paulo trabalhava! São Paulo não podia
parar! O carnaval estava restrito a espaços fechados e, quanto a
isso, aproveitava-se tudo. Retiravam-se cadeiras até das salas de
cinema e os foliões eram postos a sambar naqueles tobogãs! O
carnaval de rua paulistano ainda se constituía de resquícios do
entrudo, o carnaval primitivo, que alguém já quis trazer de volta a
Ouro Preto! Quá, quá, quá, quá, quá!
Quando o paulistano descobriu o carnaval, este já estava em
franca decadência. Bem, vamos aos fatos do momento. Causou
um choque, impactou a religiosidade do povo e entre cristãos foi
um escândalo a composição e coreografia de uma escola de samba, que pretendeu representar a luta entre o bem e o mal, simbolizada num confronto entre as figuras de Jesus e do demônio.
Crê-se ter sido essa ideia do coreógrafo. Entretanto, para o povo
em geral, a maioria simples e sem formação adequada, pareceu
tratar-se de luta de satanás contra Jesus, no sentido religioso e
com resultado favorável ao primeiro. Como manifestação artística
foi um belo espetáculo, que caberia bem num palco teatral mas,
nunca num desfile carnavalesco! Em sendo carnaval, organizadores deveriam ter evitado tema, que pudesse causar mal estar dentro de grupos religiosos. – Assim, não! E a liberdade de expressão
como é que fica? – Já se ouvem os protestos. – Assim, sim! pois a
liberdade de expressão é direito garantido desde que não entre em
choque com direito de terceiros, no caso, o direito a ter sua crença
religiosa respeitada. Ninguém está obrigado a professar uma fé, e,
se professa é-lhe garantida a liberdade de escolha. Quanto ao respeito, a qualquer uma delas, é obrigação de todos, desde o beato
radical ao ateu convicto.
Liberdade de expressão não significa falar ou fazer tudo que
queira, em todo lugar, a qualquer momento e circunstância. Quem
pensa o contrário que experimente repetir num tribunal os mesmos
impropérios gritados num botequim! Quando se planejava a citada
manifestação carnavalesca, faltou a pergunta: isso poderá chocar
algum grupo religioso? Positiva a resposta, melhor teria sido mais
atenção ao “desconfiômetro”! Por muito menos, houve uma carnificina em Paris, em janeiro 2015, quando se tentou ridicularizar
o Islã! Por isso mesmo, nem tudo que este velho escriba pensa é
dito aqui ou em qualquer outro lugar! O pensamento é livre, mas
sua expressão deve ser limitada pelo bom senso!
Interessante observar que entre a dita comissão de frente e o
enredo não havia nenhuma correlação; a coreografia estava completamente fora do contexto! Por que então se escolheu tal tema?
Com tanto assunto a ser explorado no carnaval, melhor seria aos
carnavalescos o não envolvimento de assuntos religiosos nos folguedos momescos. Carnaval é para divertir, não para polemizar e,
muito menos, para escandalizar. Muito sensatas as portarias normativas do carnaval, antigamente promulgadas pelos juizados das
comarcas. Entre outras coisas eram expressamente proibidas as
fantasias, máscaras, alegorias ou qualquer manifestação alusivas
à religião; e tudo se cumpria fielmente. Os mais afoitos, que da história só sabem por ouvir dizer, dirão que era a censura do regime
militar. É mais uma conversa fiada, forjada para torcer a história a
seu favor, pois tais proibições foram bem anteriores ao período por
eles renegado.
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Mais uma mina na região de Ouro Preto
e Mariana têm operações suspensas

Minas de Timbopeba e Alegria estão com atividades suspensas.
A primeira por decisão da justiça e a outra por medida de prevenção da Vale
Avener Prado/Folhapress

Fronte da mina Alegria, da Vale

Mais uma mina na Região dos
Inconfidentes teve as operações suspensas preventivamente. Depois de
Mina de Fábrica, de Vargem Grande
e Mina de Timbopeba, em Antônio
Pereira, no distrito de Ouro Preto, a
Vale suspendeu as atividades na Mina de Alegria, em Mariana.
A informação foi divulgada pela
mineradora na noite da quarta-feira
(20) quando a empresa garantiu que
todas as estruturas se encontram estáveis, mas que em caso de condições de estresse, a mineradora não
teria como certificar a estabilidade
da estrutura. De acordo com a Vale,
os resultados foram obtidos em análises preliminares. “Os estudos serão
aprofundados e, tão logo concluídos
com garantia das condições de estabilidade sob condição de stress, as operações serão retomadas”, reforçou a
mineradora em nota divulgada em
seu site. Ainda segundo a empresa, o
impacto da suspensão na produção é
de, aproximadamente, 10 milhões de
toneladas ao ano.
A mineradora não deu mais detalhes sobre a situação, como o número
de trabalhadores que serão impactados e nem a quantidade de rejeitos
que seria despejada em caso de rompimento da estrutura em questão. Segundo o Ministério Público Federal
(MPF) em 2014, 28% dos efluentes
líquidos lançados em Fundão, barragem da Samarco que se rompeu em
novembro de 2015, eram fruto da
atividade da Vale na Mina da Alegria.
Mina de Fábrica e
Vargem Grande
Em 20 de fevereiro, a regional da
ANM determinou a suspensão imediata das atividades dos complexos de
Fábrica e de Vargem Grande, também
da Vale. A medida teve como objetivo
evitar "eventuais gatilhos para modos
de falha por liquefação" das barragens

Milton Brigolini

Vista geral do Complexo Timbopeba

Forquilha I, Forquilha II, Forquilha III,
Grupo e Vargem Grande.
A mineradora informou que
atende à determinação, mas vai dar
entrada em recurso junto à diretoria
colegiada da ANM para realizar desmonte mecânico via trator e manter
as operações das usinas de concentração e pelotização. Ainda segundo
a empresa, o desmonte por explosivo
e a introdução de desmonte mecânico
via trator nas minas próximas já faziam parte dos planos de descomissionamento das barragens à montante
e foram antecipadas.
Timbopeba
Outra mina que teve as atividades paralisadas foi a de Timbopeba,
em Antônio Pereira. Na sexta-feira
(15) a justiça de Ouro Preto determinou a suspenção das atividades por
risco na barragem do Doutor, que faz
parte do complexo. O pedido para
suspensão foi determinado pela Juíza
Ana Paula Lobo de Freitas e atendeu
a um pedido do Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG). A empresa terá que adotar uma série de
medidas para que as operações sejam
retomadas, tais como Plano de ação
para garantir estabilidade; Contratação de auditoria externa para vistorias, acompanhamento e fiscalização
das medidas de reparo e reforços nas
estruturas; Fixação de rotas de fuga,
sinalização e identificação de pontos
de encontro nas zonas de auto salvamento; Apresentação da estratégia
para evacuação e resgate de pessoas
com dificuldade de locomoção; Comunicação e informação à população do distrito de Antônio Pereira e
elaboração de um “efetivo plano de
segurança de barragens”.
Em caso de descumprimento, a
minerado terá que pagar uma multa
diária de R$ 500 mil.
A Justiça determinou a suspen-

são das atividades da barragem do
Doutor depois que a TÜV SÜD,
empresa contratada pela Vale para
atestar a segurança da barragem, não
garantiu a estabilidade da estrutura.
“Ressalta-se que a barragem Doutor
possui declaração de estabilidade em
vigor e foi inspecionada no dia 14 de
março de 2019 por técnicos da Agência Nacional de Mineração (ANM),
que constataram que a estrutura não
possui nenhuma anomalia relevante
ou situação que comprometa a segurança da barragem”, ressaltou a Vale
em seu site no dia 15.
A suspensão afeta as operações
da Mina de Timbopeba e representa
um impacto de 12,8 milhões de toneladas de minério de ferro por ano,
segundo a mineradora.
A paralisação das atividades afeta diretamente a situação econômica
de Ouro Preto e Mariana, visto que
a arrecadação de impostos com a
exploração do minério de ferro é a
maior arrecadação dos municípios. O
prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, diz que aguarda com muita expectativa a vistoria dos agentes do ANM,
que continuou ainda nesta quinta
(21). “Esperamos que os técnicos da
agência ANP façam a inspeção e nos
informem sobre a segurança dessa
barragem para que as atividades sejam retomadas o mais breve possível”, reforça.
Já o prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, considera a situação preocupante, pois afeta diretamente a
economia local. Ele informou que,
com a paralisação das atividades da
Samarco no município, depois do
rompimento da barragem de Fundão
em 2015, a cidade teve uma perda
orçamentária de mais de R$200 milhões nos últimos três anos, e que
com a perda de mais receita, serviços
públicos poderiam parar.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda dos
três leões

Reza a lenda que em uma floresta havia três leões.
Um dia, o macaco, representante eleito dos animais, fez uma
reunião com toda a bicharada da floresta e disse:
- Nós sabemos que o leão é o rei dos animais, mas há uma
dúvida no ar: existem três leões fortes e que têm o nosso respeito.
A qual deles nós devemos prestar homenagem? Quem, dentre
eles, deverá ser o nosso rei?
Os três leões souberam da reunião e comentaram entre si:
- A preocupação da bicharada faz sentido, uma floresta não
pode ter três reis, precisamos saber qual de nós será o escolhido.
Mas como descobrir?
De novo, todos os animais se reuniram para discutir uma solução para o caso, e tiveram uma idéia. O macaco informou aos
leões:
- Bem, senhores leões, a solução está na Montanha Difícil.
Decidimos que vocês três deverão escalá-la. O que atingir o pico
primeiro será consagrado o rei dos reis.
A Montanha Difícil era a mais alta entre todas naquela imensa
floresta e o desafio foi aceito.
No dia combinado, milhares de animais cercaram a Montanha
para assistir a grande escalada dos leões.
O primeiro tentou. Não conseguiu. O segundo tentou. Não
conseguiu. O terceiro tentou. Não conseguiu.
Os animais estavam curiosos e impacientes, afinal, qual leão
seria o rei, uma vez que os três foram derrotados?
Neste momento, uma águia sábia, idosa na idade e grande em
sabedoria, pediu a palavra:
- Eu sei quem deve ser o rei!
- A senhora sabe, mas como? Todos gritaram para a águia.
- É simples, confessou a sábia águia. Eu estava voando entre
eles, bem de perto e quando eles voltaram fracassados para o
vale, eu escutei o que cada um deles disse para a montanha.
O primeiro leão disse: - Montanha, você me venceu! O segundo leão disse: - Montanha, você me venceu! O terceiro leão disse:
- Montanha, você me venceu, por enquanto! Mas você, montanha,
já atingiu seu tamanho final, e eu ainda estou crescendo.
- A diferença, completou a águia, é que o terceiro leão teve
uma atitude de vencedor diante da derrota e quem pensa assim é
maior que seu problema. É rei de si mesmo.
Os animais da floresta aplaudiram entusiasticamente o terceiro leão, que foi coroado rei entre os reis.

Cooperativa de Ensino de Ouro Preto Ltda – COOPEN
Convocação da Assembleia Geral Ordinária
A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Ensino de Ouro Preto Ltda (COOPEN), no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os
cooperados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 de março
de 2019 (sexta-feira), nas dependências do Centro Educacional Ouro Preto, à Rua
Amaro Lanari, nº 40, Saramenha, Ouro Preto, de acordo com a seguinte ordem
de convocação: 1ª Convocação: 17h; 2ª Convocação: 18h; 3ª convocação: 19h.
Ordem do dia: Prestação de Contas e Eleição dos Conselhos de Administração,
Pedagógico e Fiscal. OBS: É lícito aos senhores cooperados se fazerem representar
na assembleia ora convocada por procuradores, munidos com procurações específicas; A ausência dos senhores cooperados não os desobrigam de aceitarem como
tácita concordância às condições de convocação e assuntos que tratados e deliberados nessa assembleia. Ouro Preto, 15 de março de 2019.
Luciana Rezende
Presidente do Conselho de Administração da Coopen

Em Ouro Preto, alunos da
rede municipal participam
de sessões de cinema no
Dia Internacional contra a
Discriminação Racial

A data de 21 de março, reconhecida como o Dia Internacional da Luta
Contra a Discriminação Racial, é um marco da luta pelas conquistas de direitos sociais para a população negra. Foi criada pela ONU em memória às
vítimas do “Massacre de Sharpeville”, em 1966, na África do Sul, quando,
em meio ao apartheid, 20 mil pessoas protestavam pacificamente contra a
obrigatoriedade de negros portarem cartões de identificação nos quais constavam os locais aonde eles podiam fequentar, quando tropas do exército começaram a atirar, matando 69 manifestantes e ferindo outras 186 pessoas.
No Brasil, além de celebrar a trajetória do líder quilombola Zumbi dos
Palmares e outros ícones da luta contra a discriminação, a data relembra
a atuação e as conquistas do movimento negro, como a criminalização do
racismo, pauta incluída na Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, sem
esquecer que, mesmo nos dias de hoje, ainda há muito por fazer pela causa.
No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, os alunos da rede
pública de Ouro Preto irão participar de sessões comentadas do filme VIDAS CRUZADAS, do diretor americano Tate Taylor, que trata da segregação racial nos Estados Unidos durante a década de 1960. O filme será exibido no anexo do Museu da Inconfidência (Rua Antônio Pereira, 33 - Praça
Tiradentes – Centro - Ouro Preto), às 9h e às 13h, e as sessões contarão com
debates sobre o tema com Lane Mabel, Maria do Carmo F. de Souza, Sidnéa Santos e militantes da UBM. A entrada é franca. Realização: Cine Vila
Rica, Museu da Inconfidência, União Brasileira de Mulheres, Ufop. Apoio:
Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto.
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Cooperativa de transporte fala sobre
atrasos de pagamento e qualidade dos
serviços prestados em Ouro Preto
A Cooperativa de Serviços e
Transporte do Brasil (CSTB) responsável pelo transporte terceirizado da prefeitura de Ouro Preto,
contestou o posicionamento dos
vereadores sobre a qualidade do
serviço prestado e também sobre
as dúvidas dos motivos no atraso
dos pagamentos dos cooperados.
Os vereadores abordaram o assunto na reunião do dia 26 de fevereiro, quando representantes da
Cooperativa foram convidados a
participar e não deram justificativa
pela ausência.
Em resposta ao posicionamento dos vereadores, a empresa informou que se espanta com o parecer
dos edis, já que em outros encontros, deixou bem claro os motivos
pelo atraso no pagamento dos
cooperados. “A Cooperativa não
compareceu à reunião, por enten-

der que quem de fato deveria dar
esclarecimentos à Câmara sobre
os débitos junto a Cooperativa seria o representante do Município,
e não a cooperativa. Ressaltamos
que estamos rigorosamente em dia
com os Cooperados de Ouro Preto, no que diz respeito aos pagamentos, que já foram repassados
a cooperativa, e que, os valores
que estão em atraso dizem respeito
apenas os devidos pelo Município”, reafirmou em nota.
A empresa ainda destacou que
a dificuldade do município em
honrar seus compromissos, bem
como os atrasos nos pagamentos,
assuntos tratados na edição 1329, é
fato público e notório. “A Cooperativa em todas as oportunidades
em que esteve reunida com membros da câmara, solicitou a interferência da mesma no sentido de in-

terceder junto ao Executivo sobre
os pagamentos atrasados, mas até
presente data, não identificamos
esse apoio”, enfatiza.
Sobre a qualidade dos serviços, a empresa destaca que não
tem medido esforços para garantir
a continuidade de serviços essenciais como o do transporte da saúde e o escolar, pois, mesmo com
todos os atrasos nos pagamentos
por parte do município, a cooperativa tem arcado com o combustível e manutenção dos veículos. Já
em relação a denúncias sobre os
serviços, a cooperativa, que tem
escritório em Ouro Preto, jamais
recebeu reclamações dos usuários.
“A única vez em que fomos notificadas, foi pelo Ministério Público,
com irregularidades apontadas pelo órgão e que foram prontamente
atendidas e resolvidas”, garante.

Na última quarta-feira (13), uma
Comissão de Vereadores ouro-pretanos, composta pelo presidente da Câmara, Juliano Ferreira (MDB), e pelos
vereadores Vantuir Silva (SD) e Regina
Braga (PSDB), visitou à barragem de
Doutor, pertencente à empresa Vale,
localizada no distrito de Antônio Pereira. O objetivo da visita foi conhecer
a estrutura e os métodos de segurança
empregados pela Vale nessa barragem,
principalmente após os rompimentos
das barragens de Fundão (Samarco),
em Mariana, e Córrego do Feijão (Vale), em Brumadinho.
O presidente da Câmara, Juliano Ferreira (MDB), destacou que “é
imprescindível que nesse momento
tenhamos o máximo de informações
possíveis sobre essa questão das barragens, não só dos riscos, mas também de
como são construídas e de como é feito
o monitoramento, para entendermos
melhor os processos. É importante que
façamos essas visitas para tirarmos dúvidas com os técnicos da Vale e, assim,
tenhamos uma melhor compreensão do
assunto, visto que, após o rompimento
das barragens, há, no país, uma desconfiança generalizada a respeito da construção de diques”, disse.
A barragem de Doutor utiliza um
método diferenciado dos que eram
realizados nas barragens de Fundão e
Brumadinho. Nessa barragem, a empresa utiliza o ‘método de alteamento
na linha de centro’. “Vimos que é um

processo de construção diferente, mas
não podemos avaliar se é mais seguro
ou não, pois não somos especialistas,
mas pude sair da visita com um entendimento muito maior sobre como é
feito o processo de segurança e construção dessa barragem”, pontuou Juliano
Ferreira.
O vereador Vantuir Silva (SD)
também avaliou a visita. “Foi muito
importante para conhecermos a estrutura da barragem de Doutor. Não temos
a formação técnica, mas vamos adquirindo conhecimento nas apresentações.
Pudemos ver que todos os procedimentos solicitados pelo licenciamento estão
sendo cumpridos, todas as vistorias que
têm que ser feitas mensalmente estão
sendo feitas semanalmente para maior
segurança”.
Da mesma forma, a vereadora Regina Braga (PSDB) também reforçou
a preocupação dos vereadores com

a segurança das barragens. “Nós que
vivemos próximos às barragens temos
que ter essa preocupação, essa cautela.
A Casa, nós vereadores, como fiscais
do povo, como representantes do povo,
estamos entendendo que é importante
irmos às barragens para que possamos
ouvir das empresas como é o funcionamento e o monitoramento das mesmas.
Tem alguém assinando e se responsabilizando pela segurança dessas barragens? Existe um plano de emergência,
um plano de fuga, para que vidas não
sejam ceifadas? A nossa visita é com
esse propósito. Para ver a questão da
segurança, dos responsáveis e também
conhecer o Plano de Emergência no caso de acontecer algum acidente”.
Ao final da visita, os parlamentares convidaram o gerente da Vale para
participar da reunião ordinária do Legislativo e esclarecer à população mais
detalhes sobre a barragem de Doutor.
Dessa forma, os edis aguardam o
agendamento da empresa à Tribuna
Livre. Além disso, a Comissão e os demais vereadores ressaltaram que continuarão acompanhando e realizando
visitas às barragens do município de
Ouro Preto.
Além do presidente do Legislativo,
Juliano Ferreira (MDB) e dos vereadores Vantuir Silva (SD) e Regina Braga
(PSDB), também participaram da reunião os representantes da Vale: Heloísa
Oliveira, gerente de operação de usinas;
Wagner Fernandes, analista de relações
com a comunidade; e as funcionárias
Thaís Oliveira, Gláucia Santos e Fabiana Ibrahim.
Na próxima quarta-feira (20), os
vereadores de Ouro Preto vão visitar
a Barragem de Marzagão, da empresa
Hindalco.

Vereadores de Ouro Preto
visitam barragem da Vale
em Antônio Pereira

Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

PROCURE-NOS!
Alcoólicos Anônimos 70 anos de Brasil,
salvando e recuperando vidas
Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos

R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

“CPI para averiguar, dar direito
de defesa e responsabilizar a
quem deve” - pede o vereador
Chiquinho de Assis

O vereador Chiquinho de Assis (PV) esclareceu e reafirmou a sua assinatura em pedido de CPI para investigar possíveis irregularidades nessa
Casa Legislativa entre 2013 e 2016.
Para Chiquinho: “Acreditamos no amplo direito de defesa e na obrigação de se investigar. A CPI é um instrumento legítimo, constitucional e
republicano. Não podemos permitir que denúncias sérias sejam abafadas.
A Câmara gastou mais 100 mil reais numa consultoria que apresentou
um relatório com irregularidades e que pedia 3 coisas: que se encaminhasse o relatório para o Tribunal de Contas do Estado, para o Ministério Público e que se instaurasse uma CPI. A Câmara já fez as duas primeiras ações,
mas a CPI ainda não foi instaurada.
Existem uma série de apontamentos que merecem ser melhor investigados, por exemplo: 1) Lendo o relatório se constata valores exorbitantes
sendo pago para manutenção de veículos e itens de limpeza com valores
acima da média. Se pagou mais de 80 mil reais para pessoas entregarem
folhetim, panfletos e documentos. 2) Tem um gasto de mais de 200 mil
reais em compra de pães. Mais de 600 mil reais foram gastos com a locação de 2 vans e 1 moto. Com Buffet foram mais de 1 milhão. 3) O relatório
acusa uma série de itens que foram pagos e que não foram encontrados na
Câmara, como uma placa para sistema de iluminação fotovoltaico, frigobar, tablets, câmeras, equipamento de som, dentre outros.
Alguns estão dizendo, mas porque apenas agora? Porque agora que
tivemos os dados discriminados e identificados com toda a documentação.
Não se pode propor CPI por suposição, há que se ter um fato determinado.
Para se abrir uma CPI é necessário a assinatura de no mínimo 5 vereadores. Assinamos juntamente com os vereadores Leitoa, Geraldo Mendes,
Alysson Gugu e Luiz Gonzaga.
No entanto, na Câmara só podem acontecer 2 CPIs ao mesmo tempo. Já existia um pedido de CPI para investigar a questão das barragens.
E para a nossa surpresa, assim que protocolamos o pedido da CPI para
investigar a Câmara, apareceu um novo pedido de CPI para investigar as
terras da Novellis. O mais curioso é que esse pedido foi assinado pelos
vereadores que não quiseram assinar o pedido de investigação da Câmara,
espero que seja coincidência.
Seguimos firmes”.
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PANORAMA
O

policiamento preventivo nas
áreas onde se localizam as
igrejas históricas de Ouro Preto e
Mariana é realizado por parte da
Polícia Militar por patrulhas de
atendimento comunitário. Durante
esse tipo de patrulhamento, quaisquer ilegalidades cometidas nesses
imóveis são reprimidas, sendo tomadas as medidas cabíveis em relação aos autores. Além disso, denúncias anônimas de qualquer tipo
de desordem pública nesses locais
são verificadas quando necessário.
Caso algum cidadão perceba a presença de indivíduos com a intenção de violar essas edificações ou
realizando condutas ilegais nessas
proximidades, deve-se acionar a
Polícia Miltar pelo telefone 190 ou
denuncie anonimamente pelo 181.

No domingo, dia 17 de março,
quem aniversariou foi a linda
Cecília Rosalina Barbosa Borges, completando 11 primaveras. A família Borges deseja
uma infinidade de coisas boas.
“Que o seu caminho seja sempre alegre, e que nunca lhe
falte amor, saúde e sucesso.
Muitas felicidades nossa linda!
Te amamos muito”.

Gilberto

N

os dias 25 a 28 de fevereiro, representantes do “Projeto Reciclar pelo Brasil” , (ACMAR Ouro Preto, ASCITO Itabirito, ASMARE BH , COOPESOL
LESTE BH, ASCAPEL Betim) os técnicos Jean e Maria das Graças, juntamente com representantes do Movimento Nacional de Catadores ( MNCR), Instituto
Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (INSEA), Observatório da Reciclagem
Inclusiva e Solidaria (ORIS) e da Rede Cata Unidos, participaram de um grande
“Mutirão de Solidariedade” na Associação de catadores de Materiais Recicláveis
de Brumadinho (ASCAVAP). O objetivo foi contribuir para a organização e logística do galpão de triagem, além de auxiliar e serem solidários com os associados
da ASCAVAP. Durante esses dias, além da mão na massa, os catadores e Técnicos
participaram da manifestação do 30º dia do rompimento da barragem da Vale.
Nesse ato, foram lidos todos os nomes dos falecidos, houve momentos de oração,
uma caminhada pelo centro da cidade de Brumadinho e pedidos de justiça pelos
familiares e presentes.

Quem completa 50 anos na
sexta-feira, dia 22, é a Secretária de Desenvolvimento Social
Habitação e Cidadania de Ouro
Preto, Luciene Kennedy. Sua
família lhe deseja saúde e muita felicidade pela passagem de
seu aniversário!

N

o dia 26 de março, será realizado no salão nobre da ACEOP, o segundo Café
Empresarial. Participam da roda de conversa que vai tratar sobre o direito do
consumidor e a reforma trabalhista, o Dr. Dimas Abreu Melo, a Dra. Paula Hudson
e o Dr. José Sérvulo de Paula Hudson. A inscrição pode ser realizada no valor de 15
reais. Mais informações em aceop.com.br

I

nscrições abertas até dia 28 deste mês para Processo Seletivo do Curso de Formação Continuada em Design de Joias (Nível iniciante) no IFMG Campus Ouro
Preto. O candidato deve ter, no mínimo, 16 anos de idade e ter Ensino Fundamental
completo. Estão disponíveis apenas 12 vagas e o curso tem carga horária de 150 horas, com aulas à noite, às segundas, terças e quartas-feiras. A previsão de início é 8 de
abril. O design utilizado como ferramenta estratégica é capaz de promover, valorizar
e fortalecer a joalheria típica da região.

Assembleia
Geral Ordinária
da Cooperouro
acontece dia 28
de março
Os Cooperados terão a oportunidade
de conferir de perto os resultados da Cooperouro no ano de 2018 e ainda fazer valer
o direito de participação, através do voto.
A primeira convocação ocorrerá às 16h, a
segunda às 17h e a terceira e última convocação se dará às 18h. A AGO será realizada
no Espaço Saber e Sabor, localizado na sede da Cooperativa, à Rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, n.º 991, Bairro Nossa Senhora do Carmo, Ouro Preto. Dentre
os assuntos abordados estão a prestação de
contas dos órgãos de administração, relativas ao exercício de 2018, leitura dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria
independente e eleição e posse do Conselho
Fiscal para a gestão 2019. O edital completo está no site www.cooperouro.coop.br

A Vovó Tuquinha, em Cachoeira
do Campo, está toda vibrante
e feliz. Sua netinha mais nova,
a Esther, completa um aninho
neste dia 22 de março. Ela e
os papais Paulinho e Cassinha
desejam muita saúde, paz e um
futuro abençoado e promissor
para a princesinha. Felicidades!
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Presidente da Câmara de Ouro Preto
fala sobre adequação de orçamento

Requerimento de CPI
para investigar contas
da Câmara Municipal
Essa semana foi apresentado na
Câmara Municipal de Ouro Preto
pedido de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar irregularidades que
foram apontadas pelo relatório elaborado por consultoria externa, que
analisou contratações realizadas
nos anos de 2013 a 2016. O pedido
de CPI, considerada uma ferramenta de investigação, foi requerido
pelo Partido Comunista do Brasil
(PCdoB) e Partido dos Trabalhadores (PT), via abaixo assinado
popular, sendo assinado também
pelo Vereador Geraldo Mendes
(PCdoB) e por mais quatro vereadores. Após a entrega desse requerimento ele passará pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) da
Câmara, onde irá ser analisado se
será investigada ou não a denúncia.
A CCJ atualmente é composta
por três vereadores titulares, sendo eles: Chiquinho de Assis (PV),
Regina Braga (PSDB) e Wander
Albuquerque (PDT). Para a aprovação da CPI é necessário que pelo
menos dois sejam favoráveis para
que o Presidente da Câmara possa
nomear os integrantes da Comissão
Parlamentar de Inquérito, e assim se
inicie a investigação do orçamento
da Câmara e apure as denúncias de
corrupção.

Vereador Geraldo Mendes segurando “Relatório das contratações realizadas com pessoas
físicas e jurídicas pela Câmara
Municipal de Ouro Preto”

Uma das questões que mais
vem atingindo a população atualmente é a falta de recursos públicos para questões básicas, como
por exemplo, saúde e educação.
É essencial que em um momento
desse, onde tenha sido apresentado
indícios de corrupção, com relação
a contratação de serviços prestados
à Câmara Municipal, sejam investigados os fatos e os responsáveis punidos. A não aprovação dessa CPI
irá ajudar para que atos ilegais e crimes, como esse, sejam repetidos e
assim o prejudicado é a população.

A nova diretoria da Câmara
de Ouro Preto precisou adotar algumas medidas para adequar os
serviços prestados pela instituição
de acordo com o orçamento disponível. A reportagem do jornal O Liberal conversou com o Presidente
da Casa, vereador Juliano Ferreira
(MDB) para falar sobre as ações
adotadas pela atual gestão.
O presidente iniciou a conversa
relatando que os cortes e a redução no horário de atendimento na
Câmara de Ouro Preto se deu em
função da queda de arrecadação do
município, visto que é o Executivo
que faz o repasse ao Legislativo.
“Inicialmente a previsão de um
orçamento de R$14, 250 milhões,
mas com os problemas recorrentes
na falta de repasse do Estado e também os problemas com a mineração na região, ao final tivemos um
orçamento de R$ 12,756 milhões,
uma queda meteórica de mais de
um milhão. Diante dessa situação,
não estamos tomando nenhum regime de austeridade, mas sim um
regime de responsabilidade”, ressalta o vereador.
Além da queda da arrecadação,
outro fator que dificultou a contratação de funcionários pela Câmara,
segundo o vereador, foi a extinção
da Lei 4.402, que permitia a contratação direta. Com a aprovação
do concurso para o Legislativo, a
Câmara só pode contratar via terceirizada. “Para prestar o serviço da
melhor forma ao cidadão, tivemos
que reduzir o horário de funcionamento da Casa, pois não teríamos
funcionários para trabalhar na parte
da manhã. Não podemos fazer a
contratação direta, e a contratação
terceirizada tem um custo mais elevado”, esclarece o presidente. Com
a extinção da Lei 4.402, 38 funcio-

nários foram desligados e segundo o vereador, a previsão é de que
mais 18 também sejam desligados
até dezembro. Sobre o concurso,
ele informou que está em processo
de organização.
Entre as principais medidas, o
vereador Juliano destacou o pagamento de 50 % do plano de saúde
e não mais integral; além dos cortes de; R$50 mil com assessoria
jurídica externa para casos extremos; R$45 mil com a internet di-

gital, R$ 100 mil de combustíveis;
R$100 mil de empenho que estava
no orçamento para vale transporte,
como não haverá contratações por
enquanto; e mais de R$170 mil nos
repasses para imprensa.
O presidente ainda ressaltou
que a antiga gestão, comandada pelo vereador Wander Albuquerque
(PDT), deixou todas as contas em
dia, com todos os repasses devidos,
o que facilitou o trabalho da nova
gestão.
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Unimed Inconfidentes realiza
primeiro Grupo Antitabagismo

Orquestra Ouro Preto
anuncia nova temporada
e projetos para 2019
No dia 22 de março a Orquestra Ouro Preto anunciou a Temporada 2019
com a continuidade do projeto Núcleo de Apoio a Bandas, criado há três
anos, destinado a músicos e maestros das tradicionais bandas e corporações
musicais do país. Também foram anunciadas turnês estadual e nacional, Domingo de Clássicos, que acontecerá uma vez por mês no Sesc Palladium, em
Belo Horizonte, e novas parcerias musicais, uma delas é com a musicista e
cronista brasileira Fernanda Takai, que participará da turnê estadual.
A novidade para 2019 é o Projeto Academia Orquestra Ouro Preto,
inaugurada neste mês, em Belo Horizonte. Voltada para jovens talentos da
música de concerto, de 18 a 28 anos. Foram selecionados 22 jovens músicos
e musicistas para uma série de atividades ao longo do ano. O objetivo da
Academia é fomentar a prática da música de concerto no país.
Rodrigo Toffolo, diretor artístico, regente titular da Orquestra Ouro Preto e idealizador da Academia, aponta que a iniciativa foi construída como
instrumento de inclusão social e cultural, tendo como base valores artísticos
da formação principal e sua forma de fazer música, que a elevaram ao status
de uma das mais importantes e premiadas orquestras brasileiras. “Queremos
incutir nesses jovens talentos a experiência da música como modo de vida
possível, criando oportunidades de inserção deles no mercado da música
profissional, através de um trabalho prático e, sobretudo, humano, de desenvolvimento técnico musical de repertórios distintos que integram o universo
da música de concerto, através de ferramentas didático-pedagógicas, com
a chancela da Orquestra Ouro Preto. Ou seja, uma maneira diferenciada de
fazer e viver música, algo que faz parte de nossa essência enquanto grupo
artístico de alta performance”, comenta Toffolo, lembrando que os instrumentistas que se destacarem terão a oportunidade de fazer parte do grupo de
músicos da Orquestra Ouro Preto.
O jovem Gabriel Teodoro de Andrade, morador de Contagem, um dos
bolsistas selecionados para a Academia afirma que “esse projeto é um passo muito importante para minha formação acadêmica, pois faço faculdade
de música, e uma oportunidade de contato com profissionais dessa área”,
conclui.
Em 2018 a Orquestra Ouro Preto promoveu, ao todo, 56 concertos somando um total de 75.955 expectadores e para 2019 promete ser ainda mais
surpreendente, marcada por apresentações em todo o país, novos projetos
sociais e parcerias musicais.
Josilaine Costa

Rodrigo Toffolo, diretor artístico e regente titular da
Orquestra Ouro Preto
Josilaine Costa

Músicos e musicistas selecionados para o Projeto Academia

Dia 11 de março, o setor de
Atenção Integral à Saúde, da Unimed Inconfidentes, deu início ao
primeiro encontro do grupo Antitabagismo. O grupo é coordenado
pelo médico cooperado Dr. Rodrigo Pastor, e tem uma equipe multidisciplinar preparada para ajudar
as pessoas que estão pensando em
parar de fumar. O compromisso da
Unimed Inconfidentes é trabalhar
a prevenção.
Nos encontros serão utilizados

o modelo de tratamento do Instituto
Nacional do Câncer (INCA), conforme explicou Dr. Rodrigo Pastor. Ainda de acordo com médico,
a cada encontro serão abordados
assuntos, como “entender a dependência”, “preparar a retirada do cigarro”, “lidar com a abstinência” e
também “evitar a recaída”.
“É um começo necessário, um
primeiro pontapé em querer mudar
um habito”, relatou Marcia Gherardi Sol, que é cliente Unimed e veio

participar do Grupo e convidou a
amiga Shirllei Aparecida Botaro.
Shirllei comentou que achou muito
bacana a Unimed Inconfidentes ter
aberto o evento para a população.
Ela finalizou dizendo que estava
precisando desse apoio para parar
de fumar. O encontro acontece uma
vez por semana. O setor de Atenção Integral à Saúde já está programando uma nova turma. Para saber
mais ligue: (31)3559-7223.
Por Domingos Gonzaga

Representantes do Procon municipal
participam da reunião do Legislativo

Uma das discussões da 11ª reunião ordinária do Legislativo
ouro-pretano foi o trabalho exercido pelo órgão de Proteção e
Defesa do Consumidor do Município de Ouro Preto (Procon).
A diretora do Procon municipal, Marli Isidoro, e a sua equipe
participaram da Tribuna Livre para apresentar o balanço das atividades realizadas em 2018.
O Procon é um órgão de Proteção e Defesa do Consumidor,
vinculado à Procuradoria Jurídica do Município de Ouro Preto,
que visa atender consumidores e fornecedores.Para a diretora do
órgão, “foi uma oportunidade de demonstrarmos o nosso trabalho desenvolvido em 2018, com o índice geral de demandas solucionadas de 97,77% e trazermos esclarecimentos à população.
Dentro do apresentado, o maior índice de reclamação foi o de
TV por assinatura, seguido por telefonia celular. Já a faixa etária
que possui maior procura são pessoas
de 51 a 60 anos”, disse Marli. Ela ainda
destacou que a equipe do Procon está à
disposição para atender, da melhor forma, a população ouro-pretana.
O vereador Geraldo Mendes
(PCdoB), autor do requerimento que
convidou os representantes do Procon a
participarem da Tribuna, ressaltou que
“conheço o trabalho do Procon e sei da
eficiência desse órgão para os ouro-pretanos e para a região. Ele foi criado logo
após o código de defesa do consumidor
e, vale ressaltar, que no dia 15 de março foi o Dia Mundial do Consumidor.
Então, a vinda desses servidores aqui
na Casa é para que nós vereadores e a
comunidade possamos saber mais detalhes sobre o trabalho competente dessa
equipe”, explicou.
O vereador Luiz Gonzaga (PR)
destacou que “foi muita válida a visita
desses representantes aqui no Legislativo para eles mostrarem o trabalho que
vem sendo desenvolvido, muito importante, porque eles trouxeram os dados
em números. Fiz alguns questionamentos e pude entender melhor o papel deles. Parabenizamos esses profissionais
e levaremos essas informações à comunidade”.Outras informações do Procon
é só entrar em contato pelo telefone
3559 - 3290 ou pelo e-mail: procon@
ouropreto.mg.gov.br. O Procon fica na
rua Conde de Bobadela, 180 – 1º Andar, no Centro de Ouro Preto. O horário
de atendimento ao público é de 12h às
17 horas, de segunda a sexta-feira.
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Audiência Pública marca o início da cobrança
de tarifa para água e esgoto em Mariana
Fatura começa a chegar nas casas em Maio de 2019

É dada a largada
para jogos na 30º
abertura do JEM 2019

A manhã do sábado, 16, foi marcada pela abertura do 30º Jogos Escolares de Mariana (JEM), que aconteceu na Arena Mariana, com a participação de 25 escolas da cidade e dos distritos. Serão dez dias de competição
entre 73 equipes e cerca de 280 jogos. Além das modalidades já existentes, como futsal, xadrez, dama, tênis de mesa, peteca, handebol, vôlei e
basquete, o JEM de 2019 conta com mais duas novas categorias, boxe e
taekwondo.
Rodrigo Tadeu Sales Mendes, aluno da Escola Estadual João Ramos
Filho, campeã da edição de 2018, participa dos jogos há três anos e está
ansioso pelas novidades desta edição. “Espero que este ano, como todos
os outros que participei, os jogos possam render boas amizades”, disse.
Para o assessor técnico de esporte, Wagner Flávio Ramos, a interação
entre todas as escolas é muito importante durante os dias de jogos. Desse
modo, o esporte educacional é cada vez mais incentivado em Mariana, de
acordo com o assessor. “A expectativa em relação aos Jogos de 2018 é que
as novas modalidades atraiam cada vez mais novos participantes e assim
incentivem a juventude a praticar esportes”, ressaltou Wagner.
Os jogos do módulo I (2003, 2004 e 2005) e Módulo II (2000, 2001 e
2002) acontecerão na Arena Mariana, no Centro de Referência à Criança
e Adolescente (CRIA) e na Quadra da Vila Maquiné. O encerramento dos
jogos e a entrega dos prêmios à escola vencedora será no dia 23, às 11h,
na Arena Mariana.
Larissa Gonçalves

Larissa Gonçalves

Na noite desta quarta-feira, 20,
o Centro de Convenções de Mariana recebeu a audiência pública
que tratou sobre a implantação da
Tarifa Básica Operacional (TBO)
no município. Com a presença
do SAAE Mariana, do prefeito
Duarte Júnior e alguns vereadores, o Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico (CISAB) da
Zona da Mata, como órgão regulador dos serviços de água e esgoto
no município, apresentou à população o estudo que foi realizado,
onde chegou-se aos valores das
tarifas que serão aplicadas.
Vencidas as fases de apresentação do estudo para o Conselho
de Controle Social e Saneamento
Básico de Mariana, Conselho de
Regulação do CISAB, abertura
de Consulta Pública e a audiência,
agora o SAAE Mariana trabalhará
na informação à população sobre
os valores a serem cobrados pela
autarquia.
Caso o SAAE Mariana repassasse à população o real valor da
TBO necessária para se chegar à
média de receita mensal necessária para sobrevivência da autarquia, os preços das tarifas seriam
cerca de quatro vezes mais altos
do que os que serão implantados.
De acordo com o prefeito
Duarte Júnior, é compromisso do
poder executivo municipal continuar com os repasses financeiros
feitos ao SAAE para que todo o
recurso arrecadado com a tarifação seja investido na instalação de
hidrômetros no município. Dessa
forma, espera-se que em um futuro breve Mariana possa cobrar pelo consumo da população e tornar
o SAAE auto sustentável financeira e economicamente.
Confira os valores da TBO
por categoria:
CATEGORIA

VALOR

Residencial Social
Residencial Comum
Comércio
Indústria
Público
Outros

9,80
19,60
46,90
46,90
46,90
46,90

Alessandra Alves

Alessandra Alves

Alunos de Bento
Rodrigues e Paracatu
receberão livro que narra
tragédia nas comunidades

Neste próximo sábado, 23, cerca de 150 alunos das escolas de Bento
Rodrigues e Paracatu, comunidades atingidas pelo rejeito a barragem de
Fundão serão contemplados com a obra O João-de-Barro e o Mar de Lama, de Graziela Reis. A ação será realizada por meio do Clube do Livro
Infantil Solidário (Clis), desenvolvido pela Páginas Editora, às 9h, no espaço Casa Jardim.
Segundo a autora, todas as crianças receberão o livro gratuitamente.
“É com muito carinho que promovemos este Clis com a doação às crianças de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. O livro deve ser um presente,
para que recebam a mensagem do ‘Jão’ sobre o perigo das barragens e
para que possam sempre buscar ‘voar mais alto’”, diz Graziela Reis.
Durante o evento haverá, também, contação de histórias com a contadora e escritora Vanessa Corrêa e o lançamento do livro.

PANORAMA

M

ariana pode ganhar mais um evento com o Projeto de Lei
91/2018, que visa criar a "Feira Itinerante dos Bairros, Distritos e Agricultores Familiares Urbanos e Rurais no Município de
Mariana". A feira poderá, em caráter excepcional, ser organizada
por regiões, de modo a englobar diversos bairros ou distritos próximos em único evento. A princípio, o projeto previa a criação de
uma feira no bairro Cabanas, mas após reuniões com participação
da comunidade, todos os bairros e distritos podem ser contemplados. O projeto segue para votação em Plenário da Câmara de Mariana. O projeto também prevê a realização de shows e atrações
artísticas em geral.

A

Praça Gomes Freire, o jardim em Mariana, foi tema de debate
em reunião interna na Câmara Municipal, na terça-feira (19)
com discussão sobre revitalização da área. Aos finais de semana,
principalmente, as denúncias de falta de respeito ao patrimônio
histórico e acúmulo de lixo são frequentes. O projeto citado será
apresentado oficialmente à Câmara de Mariana, ao Executivo, ao
IPHAN e demais interessados em reunião que será agendada e sua
execução está condicionada à aprovação dos órgãos competentes e
viabilidade orçamentária.

N

a reunião de vereadores da segunda-feira (18) representantes
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)
Mariana, participaram da reunião da Câmara para esclarecimentos aos vereadores. O presidente da associação, Antônio do Carmo dos Passos, conhecido como "Toninho", explicou a notícia publicada na página oficial da Secretaria Municipal de Educação, no
facebook, sobre repasses de valores efetuados pela Prefeitura de
Mariana à instituição. Ele revelou que cerca de 30% das doações
feitas à instituição foram suspensas após divulgação nas redes
sociais sobre supostos repasses financeiros que seriam recebidos
anualmente pela Apae. “A Apae não recebe a quantia divulgada.
Recebemos sim o amparo e apoio técnico, logístico e de profissionais para a manutenção dos nossos trabalhos. Foi tudo muito
prejudicial para nós”, ponderou o presidente.
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Doações para atingidos das chuvas
são parcialmente paralisadas
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, informa
que estão parcialmente paralisados
os recebimentos de doações para
as famílias do bairro São Cristóvão que foram afetadas pelas chuvas no início do mês. De acordo
com o secretário da pasta, Juliano
Barbosa, somente alguns itens,
como móveis, serão recebidos a
partir de hoje, 18 de março e que o
levantamento está sendo realizado
pela equipe técnica da secretaria.
A campanha foi iniciada após
18 famílias serem atingidas pelas
chuvas do dia 10 de março. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania deu total suporte
às demandas de vulnerabilidade e

iniciou uma campanha de arrecadação de materiais para suprir as
necessidades diretas das famílias.
“Tivemos um lindo retorno da comunidade, que não mediu esforços
para ajudar nesse amparo”, afirma
Juliano Barbosa. Ainda de acordo
com o secretário, as demandas
estão sendo paralisadas por não
haver mais a necessidade das doações da maioria dos itens.
Colchões e roupas de cama,
como cobertores, travesseiros e
lençóis, foram imediatamente disponibilizados pela Prefeitura para
cobrir a necessidade direta das
famílias e os demais materiais e
donativos foram recebidos durante
toda a semana. “Sabemos da importância de um planejamento pré-

vio e isso nos possibilitou o atendimento imediato às famílias. O que
estava previsto no Plano Municipal de Emergências foi cumprido
com sucesso”, pontua o secretário.
A equipe técnica realizou todo
o levantamento de perdas, direcionada a móveis e eletrodomésticos,
e vem se comunicando com associações, empresários e pessoas físicas para suprir as demandas. “Já
conseguimos todos os outros materiais, como roupas, material de
limpeza e produtos alimentícios.
Agora estamos buscando o que
falta, como alguns móveis. Tomamos essa decisão de paralisar por
realmente não ser mais necessário
o recebimento de alimentos e bens
pessoais”, finaliza.

Saiba como doar parte do Imposto
de Renda para entidades sociais
Já sabia que o contribuinte
pode destinar 3% do seu Imposto
de Renda à entidades sociais? Até
o dia 31 de abril qualquer pessoa
física ou empresa pode fazer essa
operação que transforma um dever
em um ato de solidariedade.
Quando iniciar o processo de
declaração do ano base 2018, seja
feito pelo contribuinte, ou por seu
contador, deve-se clicar diretamente na declaração "ECA". Assim,
abrirá o tipo do Fundo, ou seja, a
instituição que receberá a doação,
exemplificado como "nacional",

"estadual" ou "municipal". Após
escolher o estado e o município, o
contribuinte irá encontrar o CNPJ
do Fundo e na mesma página terá
uma caixa para inserir o valor. Próximo a esse campo, estará também
disponibilizado um valor máximo
que será possível colocar, referente ao montante que o contribuinte
está declarando. Feito isso, é só
clicar no "ok" e a declaração estará
registrada.
A Lei do incentivo foi promulgada há 25 anos e, de acordo com
o secretário de Desenvolvimento

Social e Cidadania, Juliano Barbosa, se cada um fizer a sua parte
e se tornar uma ferramenta multiplicadora, a adesão será cada vez
maior e seu reflexo extremamente
positivo. “Esta é uma escolha que
o cidadão toma e reflete diretamente na vida das pessoas que são
ligadas a essas instituições e conselhos. Com certeza vale a pena
aderir a essa causa”, explica.
Para saber mais, entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania através do número 3557-2767.

Como parte das reflexões necessárias para o dia Mundial da
água, a Prefeitura de Mariana, por
meio da secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Instituto
Espinhaço, promoveu ontem e
hoje, 21 e 22 de março, o Seminário Água: Centralidade para o Desenvolvimento Sustentável, que
acontece no auditório Francisco
Iglesias, localizado no prédio do
ICHS em Mariana, das 8h às 17h.
A escolha de Mariana como

cidade sede para a primeira edição
do evento se deu devido ao importante momento em que o município vive, em relação à causa
ambiental. O rompimento da barragem de Fundão, em 2015, transformou a realidade do município e
instalou a reflexão sobre o modelo
de desenvolvimento adotado pela
sociedade. Assim, como forma de
desenvolver diálogos sobre o uso
equilibrado e sustentável da água,
o Seminário abrigará palestras e
debates sobre o tema.
Especialistas, gestores, empresas, pesquisadores, órgãos e
cidadãos se reúnem para trocar experiências, em busca de melhorias
da qualidade da água, sua disponibilidade, assim como seu reuso
e tratamento. Para o secretário de
Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to Sustentável, Rodrigo Carneiro,
o Seminário é de suma importância para a cidade, onde as palestras
irão reforçar para os cidadãos o
cuidado com a manutenção das
bacias e a necessidade de economizar este recurso. “O evento irá
trazer muitos conhecimentos para
todos nós participantes. Será um
local de trocas de experiências e
muito aprendizado”, disse.
Além disso, durante a convenção, acontece a assinatura do protocolo de convênio entre a Prefeitura Municipal de Mariana e o Instituto Espinhaço para apresentar o
"Programa Produtor de Água" aos
marianenses. "É por meio deste
programa que será feita a revitalização da bacia hidrográfica do
Município de Mariana”, reforçou
o secretário.

Termina hoje o seminário
comemorativo ao Dia da Água

Bandas centenárias se apresentam
no Jardim neste domingo, 24

A Praça Gomes Freire será, mais uma vez, palco para duas bandas centenárias neste domingo, 24, a partir das
11h. As Sociedades Musicais XV de Novembro e São Sebastião, de Passagem de Mariana, irão se apresentar pela
primeira vez no ano através do programa Banda na Praça.
“Não tem programa melhor para o domingo com a família do que ir para o Jardim prestigiar a cultura de Mariana. As bandas fazem parte da história da nossa cidade e merecem ser prestigiadas por todos”, ressaltou a dona
de casa, Jacira Moura Santos.As bandas chegarão em desfiles individuais, sendo que cada uma virá de um ponto
turístico da cidade. Em seguidas, ambas dividem a praça em uma apresentação que dura em média 2h. Cada uma
executa seis peças que varia entre dobrados, sambas, valsas, sertanejos e outros. No final, saem em desfile, juntas,
executando o mesmo dobrado, até a Rua Dreita, onde encerram a apresentação. Convide sua família e prestigie
uma das mais belas tradições de Minas Gerais: a banda de música.

COMUNICADO – Biblioteca Municipal interrompe atendimento
A Secretaria de Educação de Mariana e a coordenação da Biblioteca Municipal Benjamim Lemos informam que não haverá atendimento externo entre os dias 18 e 22 de março, na biblioteca.A medida é
necessária para uma readequação do espaço para melhorar a acessibilidade de pessoas com deficiência
física. De acordo com a coordenação será montado um novo formato com as estantes onde ficam os livro.
Sobre - Localizada bem próxima a Praça Gomes Freire, a Biblioteca Municipal disponibiliza há mais de
30 anos um acervo de quase 20 mil livros de literatura estrangeira, brasileira, acervos infantis, obras raríssimas, como a de Salomão de Vasconcelos, e acervos importantes, como de Padre Avelar. O espaço também
conta com sala de estudos e reuniões e sala de braile.

Marcos Fileto
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CARTA AOS TEMPOS

Antônio Tuccílio

A reforma da Previdência desconsidera as desigualdades sociais do Brasil

O

Coral Canarinhos de Itabirito realiza nesta sexta-feira
(22) um Concerto Sacro na Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Boa Viagem. No repertório estarão canções de
compositores tradicionais e contemporâneos, como Bach,
Mozart, Stroope, Frisina, entre outros, incluindo, trechos
de oratórios, cantatas e solistas. Com o altar da Matriz da
Boa Viagem de cenário, o coro promete emocionar o público. O concerto acontecerá às 20h e a entrada é franca.

Processo Seletivo SAAE: O SAAE realizará Processo Seletivo Simplificado Cadastro Reserva para contratação por tempo
determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público: Oficial de Serviços e Obras para atuar
na Operação da Unidade de Tratamento
de Água, Oficial de Serviços e Obras para
atuar na Operação da Estação de Tratamento de Água, Agente Comercial, Auxiliar
de Serviços Operacionais Vigia, Oficial de
Serviços e Obras Fiscal, Oficial de Serviços
e Obras Operacional e Auxiliar de Serviços Operacionais. Local da Inscrição: sede
do SAAE; Prazo de inscrição: 01/04/19 a
05/04/19. Itabirito, 21/03/2019, Wagner
José Silva Melillo - Diretor Presidente do
SAAE. Maiores informações com no do
SAAE (31)3562-4104.
Aviso de Cotejo de Proposta Técnica: O
SAAE de Itabirito, através da sua Comissão
Permanente de Licitação, torna público o
resultado do cotejo entre as vias identificadas e não identificadas da Proposta Técnica II Processo Licitatório Tomada de
Preços 003/2019; Processo 022/2019 cujo
objeto é a contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de publicidade, atendendo as necessidades de estudo,
planejamento, concepção e a execução,
incluindo a distribuição, com a respectiva
negociação de espaços na mídia, de peças
e campanhas publicitárias institucionais, de
caráter educativo, informativo e de orientação social à comunidade. Conforme especificações do anexo I do edital. Empresas
Classificadas: 1° - Soma Total = 91,8 pontos - I4 Comunicação Ltda - ME, 2° - Soma
Total = 77,6 pontos - Brasil 84 Publicidade
e Propaganda LTDA – ME, 3° - Soma Total
= 67,5 pontos - P & L Publicidade e Propaganda LTDA. Empresa Desclassificada
- 3° - Soma Total = 40,6 pontos - Paulo
Henrique Gonçalves Pinto – 06964812601,
foi declarada Desclassificada por não obter a pontuação mínima de 60% do total
de pontos, conforme item 4.7 do edital. A
Sessão Pública se realizou em 15 de Março
de 2019, às 09h00min horas. Outras informações pelo telefone 31 3562-4102 ou pelo
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br; ou
pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br
Extrato do 9º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de manutenção em bombas. Referência: Pregão
Presencial nº015/2015, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratado: Elétrica Souza
Paranhos LTDA. Objeto: Especializada
na prestação de serviços de Manutenção
Preventiva e Corretiva Eletromecânica em
Conjunto Motobomba e em outros Equipamentos Eletromecânicos de pequeno
porte do SAAE perfazendo um Valor Total: R$56.902,50 (Cinquenta e sei mil novecentos e dois reais e cinquenta centavos).
Forma de pagamento: mensal mais 05
(cinco) dias após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado por
mais 1.350 (um mil trezentos e cinquenta horas) horas trabalhada sendo a hora a
R$42,15 (quarenta e dois reais e quinze
centavos), Totalizando R$56.902,50 (cinquenta e seis mil novecentos e dois reais
e cinquenta centavos), até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: 17 512.1701 4001
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 13/03/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº043/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº017/2019 Objeto: Contrata-

ção de empresa especializada em locação
de escavadeira com operador para execução
de obras do SAAE – Serviço Autônomo de
Saneamento Básico com prestação de serviço no Município de Itabirito-MG, conforme
especificações do anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Tróia Locação
de Equipamentos LTDA – ME, perfazendo
um valor total de R$47.925,00 (Quarenta e
sete mil novecentos e vinte e cinco Reais),
Itabirito / MG, 19/03/2019 – Engº Wagner
José Silva Melillo, Diretor Presidente do
SAAE.
Extrato de Contratos Locação de Escavadeira. Referência: Processo Licitatório
nº043/2019, na modalidade Pregão Presencial nº017/2019, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Tróia Locação de Equipamentos LTDA – ME. Objeto:
Contratação de empresa especializada em
locação de escavadeira com operador para
execução de obras do SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico com prestação de serviço no Município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I,
do edital, R$47.925,00 (Quarenta e sete mil
novecentos e vinte e cinco Reais); Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária:
Dotação Orçamentárias operações e manut. em esgot. Sanit. nas Sedes Urbanas
17.512.1701.4001.33.90.39.00.00 e operações e manut. em esgot. sanit. nas Sedes
Urbanas 17 512 1702 4002 33.90.39.00.00.
Data da assinatura do contrato: 19/03/2019.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 023/2019 - 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°052/2019, na Modalidade de
Pregão Presencial nº023/2019. Objeto:
Contratação de empresa especializada em
locação de caminhão pipa com motorista,
para transporte e abastecimento de água
potável, locação de retroescavadeira com
operador, locação de um caminhão tipo
basculante com operador e locação de
caminhão tipo munck com operador para
prestação de serviço no município de Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I, do Edital, no dia 08/04/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br.
Pregão Presencial – 024/2019 - 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°053/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº024/2019. Objeto:
Contratação de empresa especializada em
fornecimento de lanche para eventos conforme condições e especificações contidas
no edital e seus anexos, no dia 09/04/2019
às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br.
Pregão Presencial – 025/2019 - S.R.P.
– 011/2019 - 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°054/2019, na Modalidade de
Pregão Presencial nº025/2019. S.R.P. nº
011/2019 Objeto: Registro de preço para
futura e eventual contratação de empresa
especializada em locação de caçambas para coleta de resíduos do sistema preliminar
de tratamento de esgoto – ETE, resíduos
do Sistema de Tratamento de Água – ETA,
resíduos da Unidade de Tratamento de
Água – UTA e de resíduos do Sistema de
Manutenção e Operação do SAAE, conforme especificações do anexo I, do Edital, no
dia 10/04/2019 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.

A proposta de reforma da Previdência Social, apresentada no
início dos trabalhos do Legislativo em 2019, é a principal pauta do
governo e tem grandes chances de ser aprovada, considerando que
a base aliada é maior que a oposição. Porém, há pontos do texto que
precisam ser discutidos e, na melhor das hipóteses, modificados ou
excluídos da reforma. Um deles diz respeito ao aumento da idade mínima para aposentadoria, tendo como base a expectativa do brasileiro.
Nos moldes apresentados, o texto da reforma da Previdência cria
uma idade mínima para aposentadoria por gênero. As mulheres poderão se aposentar somente com 62 anos e os homens com 65 anos.
Ambos terão de contribuir por um mínimo de 20 anos. Em 2024, a
idade mínima subirá, levando em conta a expectativa de vida do brasileiro, o que deverá se repetir de quatro em quatro anos. Essa proposta
é, para mim, um absurdo.
É verdade que a expectativa de vida do brasileiro aumentou – na
década de 40 as pessoas viviam 30 anos menos do que hoje, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) –, mas é preciso lembrar que essa é uma média e não uma realidade para todos os
brasileiros.
Os números variam entre os estados. Ainda de acordo com o IB-

Maioria dos vereadores
de Itabirito concordam
com veto à transmissão
de licitações
Durante a reunião da Câmara de Itabirito da
segunda-feira (18) os vereadores da cidade, por
nove votos a três, decidiram prosseguir com a decisão do Prefeito Alex Salvador de veto integral
à obrigatoriedade de transmitir ao vivo as sessões
públicas de licitações municipais.
O Projeto de Lei (PL) 66/2019, que visa mais
transparência às licitações, com a obrigatoriedade
de filmar, gravar e transmitir, ao vivo, via internet,
todas as licitações, tanto no executivo, quanto no
legislativo, é de autoria do vereador Ricardo Oliveira. O PL aprovado pelos vereadores dependia
da sanção do prefeito, que decidiu vetar o projeto.
Como justificativa, o prefeito Alex informou
ao Legislativo, por ofício, no início do mês, que
o projeto era inconstitucional, pois “uma vez que
rompe com a independência entre os poderes, na
medida em que o Poder Legislativo cria obrigações para o Poder Executivo. Ainda cumpre ressaltar que, é de competência do Poder Executivo
a organização de sua estrutura”. Outro ponto destacado pelo prefeito foi o aumento de despesas
que a medida poderia causar.

Inscrições para
eleição do Conselho
Tutelar de Itabirito
estão abertas
Interessados têm até o dia 3
de abril para se candidatarem

As inscrições para os interessados em fazer parte do Conselho Tutelar de Itabirito estão abertas e
seguem até o dia 3 de abril. Serão eleitos cinco conselheiros titulares e cinco suplentes para atuação nos
próximos quatro anos. O período de inscrição vai até
3 de abril.
O processo será composto por diversas etapas:
inscrição, prova de conhecimentos gerais, avaliação
psicológica, registro e divulgação da candidatura e
votação. Última fase do processo, a eleição será realizada no dia 6 de outubro. Os eleitos tomarão posse
em 10 de janeiro de 2020.
O processo será coordenado por uma comissão
paritária formada por membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e acompanhado pelo Ministério Público.
Requisitos
Para participar, o candidato deve ter idoneidade
moral, mais de 21 anos, morar em Itabirito há mais de
dois anos e ter experiência comprovada com crianças
e adolescentes. A inscrição no processo é gratuita.
A carga horária de trabalho mínima é de 40h em
regime de plantão. O conselheiro tutelar atuará no
regime de dedicação exclusiva e, portanto, não poderá ter outra função remunerada. O salário atual é de
R$2.152,17.
O edital completo está disponível no site da prefeitura, na sede da secretaria de Assistência Social,
localizada na Rua Arthur Bernardes, 11, e no hall da
Prefeitura.

GE, a expectativa de vida em Santa Catarina é de 78,4 anos, enquanto
no Maranhão é de 70 anos. Nota-se que os estados das regiões Sul e
Sudeste apresentam números superiores – Espírito Santo (77,5 anos),
São Paulo (77,5 anos) e Rio Grande do Sul (77,2 anos), por exemplo –
enquanto os do Norte e Nordeste – regiões que sempre sofreram com
o descaso do poder público – apresentam números inferiores, como
Roraima (70,9 anos), Alagoas (70,8 anos) e Piauí (70,7).
Há diferenças até mesmo entre bairros. Segundo o Mapa da Desigualdade de 2016, criado pela Rede Nossa São Paulo, em Cidade
Tiradentes, bairro da zona Leste da cidade de São Paulo, que sofre com
altos índices de violência, a expectativa de vida das pessoas é de 53
anos, enquanto no bairro nobre do Alto de Pinheiros (zona Oeste), a
expectativa de vida chega a 79 anos. É uma diferença de quase 20 anos
entre pessoas que vivem em uma mesma metrópole.
Aumentar a idade mínima para aposentadoria baseando-se em
dados que apresentam o crescimento da expectativa de vida é errado
justamente porque desconsidera a desigualdade social do nosso país.
Além disso, essa proposta não leva em conta as questões físicas
dos trabalhadores. Viver mais não quer dizer, necessariamente, que o
brasileiro esteja vivendo melhor e com mais saúde. Chegar aos 65 anos
trabalhando já é um desafio, principalmente para quem ocupa cargos
que requerem uso da força (os profissionais da construção civil são um
bom exemplo). Ultrapassar essa marca é desumano.
A expectativa é de que o texto da reforma da Previdência Social
seja apreciado até agosto deste ano. Até lá, será possível discutir a fundo essa proposta e lutar para que esse e outros pontos injustos do texto
sejam alterados antes que o estrago e a injustiça sejam feitas. *Presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP)

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

O país precisa de
direção ousada

MUITAS REVISTAS, especialmente a Veja, todas de grande
circulação no país, apresentaram as metas mais urgentes e necessárias do Presidente Bolsonaro para serem executadas durante seu
governo no Brasil, no período de 04 anos. As metas resumem-se
nas seguintes:
Corrupção: o presidente apontou o combate aos corruptos como missão prioritária; Relação com o Congresso: Ele se diz contra
a distribuição de cargos aos partidos em troca de apoio no Congresso; Reformas: Mudanças nas regras de aposentadoria são urgentes para colocar as contas públicas em ordem; Tentação Autoritária:
É ele um personagem peculiar; foi o único deputado de sua geração
a subir à tribuna para defender o fechamento do próprio Congresso;
Ideologia: A pregação contra um fantasioso “kit gay” que o governo
Dilma teria planejado distribuir nas escolas deu-lhe projeção como
deputado; Privatização: a criação de uma secretaria geral de desestatização; Criminalidade: o que o brasileiro teme é a violência: Os
Radicais: Prometeu trabalhar por uma sociedade “sem discriminação ou divisão”; Agenda Diplomática: Coube ao Chanceler Ernesto
Araújo, cético em relação a pacto de migração; Segurança: advogou o Presidente o direito das pessoas de bem à legítima defesa.
Dia 15 de janeiro assinou o Decreto à posse de arma;
O PRESIDENTE esteve em Davos, na Suíça, boa e notável
representação para o Brasil que está vivendo uma nova era de
esperança para todos os brasileiros. Agora recuperado da retirada
da bolsa de Colostomia, intervenção efetuada pelo médico Antônio Luiz Macedo, do Hospital Albert Einstein. O Brasil espera que
cada um cumpra o seu dever, trabalhando com competência, na
busca de um lugar cada vez melhor na sociedade. O melhor meio
de honrar a Pátria é o trabalho honesto, livre das falcatruas, as que
mancharam os nomes de políticos, empresários, juízes, ocupantes
de cargos públicos, deputados, senadores, presidentes, especialmente os ligados à Petrobras. O crime de colarinho branco ocupa
as manchetes de todos os jornais do país e dos mais expressivos
do mundo. O mundo do crime por abuso do dinheiro público não
perdoa nem os mais necessitados.
A Lava Jato unida à Polícia Federal, à Promotoria Pública Jovem, ousou desafiar e condenar os figurões da bandidagem nacional. Não entendi porque alguns membros do STF foram tão
lenientes em suas decisões (Gilmar, Levandowski, Marco Aurélio)
flexibilizando condenações, cedendo-se às manobras jurídicas de
ricos condenados.
O Ministro da Justiça – que por felicidade e mérito ocupa a
pasta – Sérgio Moro enviou ao Congresso Nacional um pacote de
combate à criminalidade, à progressão da pena, às quadrilhas, à
liberação do porte de arma de fogo (a posse já foi decretada pelo
Presidente), assim como diminuição da maioridade: de 18 para 16
anos, impedimento de progressão da pena para líderes de facções
criminosas, legítima defesa para policiais contra bandidos armados,
extinção dos bolsões corruptos da polícia.
EM SUMA, o cumprimento da pena total para que se evite a
impunidade, foi prevista pelo criminalista Césare Beccaria, no seu
livro “Dos Delitos e das Penas”, que há séculos, já defendia que no
Direito Penal e respectivo processo, valia como princípio máximo da
condenação: o cumprimento pleno da pena imposta. A impunidade
é a grande responsável pela resistência do crime. Caso contrário a
eficácia da condenação estará seriamente comprometida. Que nossos legisladores e aplicadores da Lei estejam sempre atentos para
a sabedoria e a clareza de doutrinadores como o citado advogado,
à época do renascimento.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Destaque de sábado: O Forró Pura Fama é a
atração do baile do CLUMI, Clube da Melhor
Idade, neste sábado em sua sede na feira Nem
do Roldão. Além da boa música você conta
com bebidas quentes e geladas, porções deliciosas e o encontro de
casais de bem com a vida num forró arretado. Imperdível!
Campanha da fraternidade: Bom o tema este ano, “Politicas Públicas”, da campanha da Fraternidade da Igreja Católica, que alerta
para situações diferentes na sua comunidades como o lixo, esgoto,
higiene, qualidade da água, transporte urbano, infraestrutura, saúde
e educação, principais itens que bem administrados elevam a qualidade de vida. Pense em sua comunidade e veja o que você pode
fazer por ela.
Você tem saudades? Das festas religiosas promovidas pelo padre
Adelmo na Paróquia São Sebastião? Quermesse durante toda a semana com os tradicionais jogos de pescaria, taqui, tiro ao alvo, argolas etc. nas barracas, diferentes guloseimas com que você se deliciava
ao som das bandas de música e alto falante, o leilão de prendas no
domingo da festa era uma atração regional.
Por onde anda? Júlio Barbosa, mais conhecido como Xará Barbosa,
músico da Banda Nova e grande incentivador do grupo Alcoólatras
Anônimos de Itabirito. Sempre atuante e participativo, Xará Barbosa
é gente de destaque na região dos Inconfidentes.
Tragédia na escola: A violência é o desdobramento de carências
afetivas, da necessidade de ser visto e notado, ainda que da pior maneira. As armas não matam, o que mata é ausência de amor. As famílias estão desestruturadas e fracassadas, porque não se educa mais
em casa, a tecnologia substitui o diálogo. Presentes compram limites
diretos e deveres e não há o devido conhecimento e respeito a Deus.
Precisamos parar de transferir culpas, a culpa é minha, é sua e de
todos nós. (Padre Fábio de Melo)
Nosso abraço: À equipe do trailer da Praça São Sebastião formada
por Joana, Renato, Joana D`Arc, Sabrina e Gabriel, que vem fazendo
sucesso na praça de quinta a domingo, com produtos pra lá de saborosos como batata no cone, pão com pernil, porções, macarrão na
chapa e o churrasquinho. A qualidade e bom atendimento da equipe
está caindo no gosto dos apreciadores de fino paladar.
Para Refletir: Tive a sensação de vislumbrar a dimensão do mundo
quando experimentei ver pelos teus olhos. (Joana D’Arc)
Quase parando: Cresce o
número de reclamações nos
quatro cantos da cidade sobre
empresas que prestam serviços de internet na cidade. O
vereador Ricardo Oliveira, através de requerimento, solicitou
a presença dos responsáveis
na próxima reunião da Câmara
para prestar informações e
definir quando teremos o fim
deste martírio que é a lentidão
do sistema que prejudica toda
uma comunidade. A voz de
Ricardo Oliveira comunga com
os anseios de nossa gente e
nos coloca em alerta quanto a
situações como esta, que traz
sérios transtornos ao nosso
sistema de comunicação.
Arquivo Ivacy Simões

Fotos de antigos eventos: esta foto mostra um passado não
muito distante, sobre a Semana Santa em Itabirito. Além de
mais participativa, havia mais respeito entre as pessoas. O
Professor José Bastos Bittencourt, auxiliado pelo seu filho
Lauro Bastos Bittencourt, realizavam a encenação da Semana
Santa em nossa cidade. Tinha pessoas que até choravam, tal
a perfeição das encenações. O nosso saudoso Arnaldo Michel, sempre era escolhido o CRISTO, e não esquecemos da
IÊDA, eterna Verônica de Itabirito com sua incomparável voz.
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Saae Itabirito
adota programa
de Compliance
Matrículas
Abertas

Com o intuito de melhor orientar suas atividades, buscando evitar desvios de conduta e o
cumprimento das diretrizes institucionais, o Serviço de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito
implantou um programa de Compliance. Trata-se de um ambicioso manual de normas e condutas éticas para nortear a relação entre o órgão, os
servidores, os fornecedores e os clientes.
A Portaria detalhando as normas das políticas de Compliance do Saae já está em vigor e
foi publicada em (27/02). Para tanto foi criado
um comitê presidido pela Controladora Interna
do Saae, Marilene Salomé Silva, e composto pelos servidores Giovane Vaz, Norma Sueli, Bruno
Eremberg e Norma Sueli.
Segundo a controladora Marilene, as empresas, cada vez mais, em razão do contexto nacional e internacional, necessitam compreender os
novos desafios impostos pelas novas regras de
comportamento corporativo e exigências legais.
“Daí a importância de estabelecermos regras
claras de modo a evitar, detectar e tratar eventuais
desvios, garantindo a boa execução das políticas
públicas, dentro de padrões éticos elevados”, explicou Marilene.
O programa de Compliance coloca o Saae em
sintonia com o que existe de mais moderno no que
se refere às práticas organizacionais de governança. Para isso foi criado um código de conduta, norteando a relação entre servidores e os fornecedores, no que diz respeito a doações, aos patrocínios,
visando evitar fraudes e corrupção.
São medidas que qualificam a gestão, reforçam a transparência e permitem acesso aos
canais de denúncia, garantindo a punição dos
agentes públicos ou privados que incidirem em
ilícitos contra a administração pública.
O diretor-presidente do Saae, Wagner Melillo, é um defensor da implantação do programa
de Compliance e acredita que a iniciativa vai proporcionar um salto de qualidade e segurança para
a gestão do serviço municipal de abastecimento.
“Tenho convicção de que este Programa será
um divisor de águas na história administrativa do
Saae de Itabirito, pois será capaz nosso serviço
municipal de abastecimento de um padrão ético
e de eficiência, que o tornará um modelo a ser
seguido por outros Saaes”, afirmou Wagner.
O que é Compliance?
O termo, derivado do inglês, traduz-se por
“conformidade” e no contexto institucional e
corporativo, indica conformação de procedimentos aos padrões morais e legais, propiciando resultados positivos às políticas públicas e de
preservação do patrimônio do Estado.
O Programa se fundamenta em quatro eixos
principais, que são a gestão da ética, a transparência, a responsabilização e a gestão de riscos, de
modo a evitar, detectar e tratar eventuais desvios,
e garantir a boa execução das políticas públicas.
Trata-se, portanto, de adotar medidas que
assegurem cuidado maior com o erário, respeitando o dinheiro dos contribuintes.

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

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

R. Dr. Guilherme, 37 - Centro - (31) 3563.1039 - ITABIRITO

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

Incoerência na
burocracia arrecadatória
Em termos de burocracia, no concerto das nações de seu próprio nível, o Brasil é um país bisonho, porém a gargantear avanços, que o introduziriam na antessala do primeiro mundo quando,
na verdade, pode estar fora da fila dos que pretendem lá entrar.
Veja-se o caso do Leão da Receita, em dia com os ganhos tecnológicos, o que o torna eficaz na busca do que lhe cabe, não
deixando de dar um aperto aqui e ali, para que ninguém lhe escape. Os contribuintes, especialmente, os pequenos, assalariados,
aposentados e pensionistas, se viram como podem para cumprir
a obrigação legal, dentro do período estabelecido. Conscientes do
seu dever e, não querendo ter mais complicações, além das que a
vida lhes traz, reclamam, como de praxe, mas fazem o que deve
ser feito. Contudo, da parte do próprio governo federal, entraves
e mais entraves dificultam a vida dos que pretendem estar em
dia com a Receita. As muitas peças da máquina governamental
não conversam entre si, ou, se “conversam”, o fazem com o propósito de confundir. Seus tentáculos estão livres na criação de
obstáculos ao cidadão, na busca de informações, que lhe dizem
respeito. Se, em anos anteriores, pensionistas ligados a outras esferas do governo passaram a ter problemas, para que fosse feita
a declaração de renda, neste ano são os próprios aposentados
e pensionistas do INSS a ser penalizados com imposições, que
mais parecem criadas para lançar as vítimas às garras do Leão.
Seria de se esperar mais facilidades na obtenção das informações
necessárias à declaração de renda; é o que diz a lógica e preceitua o bom senso, pois tais informações interessam ao mesmo
governo, mas “o samba do crioulo doido” diz o contrário, neste
país em que o errado é que está certo. Pois é, impõe-se cadastro
ao segurado (aposentado ou pensionista) pela internet, como se
todos estivessem conectados, e, com ela tivessem a mais franca
intimidade, não mais permitindo acesso de terceiros, que o auxiliam no cumprimento do dever. Não tendo o cadastro, que vá a
uma agência do INSS, mas é bom saber que, se for a de Ouro
Preto, há que agendar visita, previamente. Em Ouro Preto tem
que ser diferente! O país que tudo dificulta ao pequeno contribuinte, não permitindo que, com sua permissão, terceiros acessem as
informações solicitadas, é o mesmo que tudo facilita ao corrupto,
para que este meta a mão nos cofres públicos. Não é este o Brasil
que queremos!
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Conscientização para todas as idades:
Procon Itabirito leva informações à jovens,
estudantes, idosos, empresários e
autoridades na Semana do Consumidor

Em Itabirito, o acesso aos direitos e deveres de quem compra
é assunto muito importante. Por
isso, o Programa de Proteção e
Defesa do Consumidor, o Procon
Itabirito, celebrou o Dia do Consumidor (15 de março) com uma semana inteira de atrações voltadas à
diversos públicos.
Segundo o procurador municipal Jurídico Contencioso, João
Batista dos Reis Gonçalves, o objetivo do evento é levar conscientização. “O Procon é um termo de
cooperação entre o município e o
Ministério Público Estadual. Todos
os anos, no mês de março, nós realizamos uma programação especial
para a Semana do Consumidor, na
qual identificamos os assuntos mais
relevantes no momento e promovemos o acesso à informação para
que o consumidor possa realizar
ações de forma mais consciente”.
Semana do Consumidor
Nesta edição, o Procon buscou
diversificar sua área de atuação.
Com o tema “Direito do Consumidor e Cidadania”, o órgão trabalhou
o assunto desde o público jovem
no Cras Maria Loura (11), passou
pela conscientização dos idosos
no Clumi (14), até o Encontro

Institucional pela Valorização do
Consumidor Cidadão (15), com a
participação de representantes do
Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania
(Cejusc), Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) e o Procon.
Além disso, levou conhecimento aos moradores no conforto
de suas casas por meio da entrevista informativa na Rádio Cidade
(12) e realizou uma palestra (13),
na sede da Associação Comercial
e Empresarial (ACE). Ministrada
pela atual coordenadora do Procon de Itabirito e pós-graduada em
Direito do Consumidor, Danielle
Resende, e pelo advogado Marcus
Vinicius Dias, a ação visou educar
quem possui poder de compra. “Na
palestra, abordamos o tema ‘Educação para o Consumo’, onde falamos sobre os principais aspectos da
legislação de direito do consumidor
e tiramos dúvidas de comerciantes,
estudantes e população em geral.
Todos esses eventos tem o intuito
de valorizar o consumidor. A gente acredita que conscientizando os
consumidores vamos alcançar uma
solução maior para os problemas
que vierem a acontecer ao longo do

ano”, explicou Danielle Resende.
Nova sede
Responsável por promover a
defesa do consumidor e estar à disposição da população para receber
reclamações e denúncias de abusos
praticados por fornecedores de produtos e serviços, o Procon Itabirito
agora atua em nova sede. O procurador Jurídico Contencioso ressaltou que a entrega do novo espaço
“foi uma maneira de presentear o
consumidor no dia que é dedicado
a ele, ofertando maior comodidade
e tornando o serviço ainda melhor”.
Procon
Quem precisa buscar auxílio,
basta comparecer à unidade do
Procon com os documentos básicos de identificação do consumidor
(carteira de identidade, CPF e comprovante de residência), além dos
comprovantes do produto ou serviço ao qual se está contestando. Isso
garante maior agilidade no processo
de apuração e resolução da situação.
O atendimento ao público é
realizado de segunda a quinta-feira,
de 12h as 17h, na nova sede do Procon Itabirito, localizada na Rua José Luis dos Reis, número 24, bairro
Funcionários. Informações pelos
tels: (31) 3561-7977 ou 3561-5849.

