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Prefeitura de Ouro Preto assina contrato de
concessão dos serviços de Saneamento Básico
O
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raça da UFOP recebe
Orquestra Ouro Preto
dia 10, em show gratuito.
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naugurações e entrega de
apartamentos coroam êxito do Programa itinerante da
Prefeitura de Mariana
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andidatos de Itabirito reconfirmam
candidaturas à prefeito em convenções.
Convenção na Boa Viagem aclama Orlando
Caldeira como representante.
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contrato que transfere a execução dos serviços prestados pelo
Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) de Ouro Preto para
a iniciativa privada foi homologado
na tarde da quinta-feira (4) no gabinete da Prefeitura. O vencedor da
licitação foi um consórcio composto pelas empresas GS Inima Brasil,
MiP engenharia e EPC – Engenharia
Projeto Consultoria, que a partir de
agora são as responsáveis pela captação e tratamento da água e esgoto,
tanto na sede quanto nos distritos.
Entre as metas estabelecidas no
edital, a concessionária deverá investir R$ 160 milhões para garantir a universalização dos serviços
de água em cinco anos, reduzir o
volume de perdas de água a 30%
em 180 meses, ampliar a coleta
de esgoto para 90% em 15 anos e
tratar todo o esgoto coletado em
60 meses. De acordo com o diretor
presidente da empresa GS Inima,
líder do consórcio, Paulo Roberto
de Oliveira, um dos grandes desafios será a hidrometração de todas
as residências que, de acordo com
o edital, deverá atingir 90% a partir
do 24º mês do contrato. “É um desafio trabalhar em uma cidade que
é Patrimônio Cultural da Humanidade. Mas nós temos capacidade,
engenharia e conhecimento para
cumprir as metas estabelecidas. A
nossa empresa já tem uma concessão de 24 anos no ramo de operação
de serviços de saneamento”, garantiu Paulo Roberto.
Para o prefeito Júlio Pimenta,
a concessão é um divisor de águas
na situação de tratamento de esgoto
da cidade. “Hoje, menos de 1% do
esgoto é tratado no município, além
da constante falta d’água, principalmente no período de seca. Com o
consórcio assumindo a concessão,
a previsão é de que em 3 anos todas
as estações de tratamento de esgoto da sede já estejam construídas e
em alguns distritos também. O que
estamos fazendo aqui é dando condições de ter investimento necessários para que possamos avançar
nessas questões. É um grande legado”, comemora o prefeito.
O contrato prevê uma concessão de 35 anos a partir da assinatura do contrato, mas a cobrança de
tarifas aos usuários pelos serviços
prestados pelo consórcio só poderá ocorrer a partir do 30º mês, e
somente depois de completada a
hidrometração de, no mínimo, 90%
dos usuários. A principal meta de
curto prazo é a construção e operação da ETE Osso de Boio, Estação
de Tratamento de Esgotos da sede
do município. Por Michelle Borges
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PROCLAMAS DE CASAMENTO

89,3 FM

Ouro Preto

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto

Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil
de Ouro Preto. Oficial: TITULAR
Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná, nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG. Tel: (31) 3551-0422 E-mail:
cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
Edital nº10569 - MACKCELINO
SANTOS MARINHO, solteiro, brasileiro, Soldador, natural de Ouro Preto
- MG, nascido em 26/06/1971, filho de
Jackson Santos Marinho e Maria das
Graças Ansaloni Marinho. E SOLANGE ARLINDA DA SILVA, divorciada, brasileira, Padeira, natural de Piranga – MG, nascida 07/09/1979, filha de
João Inocêncio da Silva e Maria de Fátima Oliveira Silva. Ambos residentes
e domiciliados em Ouro Preto – MG
Edital nº10570 - RAFAEL MENDES TEIXEIRA, solteiro, brasileiro,
Auditor, Advogado, natural de Ouro
Preto - MG, nascido em 17/08/1983,
filho de Geraldo Carneiro Teixeira e
Rosângela da Conceição Mendes Teixeira. E SHEILA ALVES MOREIRA
DE PAIVA, solteira, brasileira, Bancária, natural de Mariana – MG, nascida
14/06/1986, filha de Antônio Francisco
de Paiva e Léa Kátia Alves de Paiva.
Ambos residentes e domiciliados em
Ouro Preto – MG
Edital nº10571 - BRUNO ANTÔNIO
COELHO NETO, solteiro, brasileiro,
Operador de Instalações, natural de Ouro Preto - MG, nascido em 24/10/1980,
filho de Vicente Raimundo Neto e Maria de Fátima Coelho Neto. E MARA
CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, solteira, brasileira, Técnica de
segurança do trabalho, natural de Santa
Bárbara – MG, nascida 05/04/1984, filha de José dos Santos Rodrigues e Margarida Leoncio de Oliveira Rodrigues.
Ambos residentes e domiciliados em
Ouro Preto – MG
Edital nº10572 - WELLINGTON
LUIZ DA CRUZ, solteiro, brasileiro,
Vigilante, natural de Ouro Preto - MG,
nascido em 06/07/1975, filho de José
de Fátima da Cruz e Vera Lúcia Bento
da Cruz. E ROSELENE ROSARIA
NOVAIS PEREIRA, solteira, brasileira, Vendedora, natural de Ouro Preto – MG, nascida 08/09/1975, filha de
Jesio Novais Pereira e Elenice Ferreira
Novais. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG
Edital nº10573 - JOÃO PAULO
AMORIM OLIVEIRA, divorciado,
brasileiro, Administrador, natural de
Mariana - MG, nascido em 08/01/1984,
filho de Joaquim Emanuel de Oliveira
e Rosana Cezario Amorim de Oliveira.
E CAROLINA FERNANDES GUIMARÃES, divorciada, brasileira, Médica, natural de Patos de Minas – MG,
nascida 26/11/1981, filha de Humberto
Silva Guimarães e Suely Fernandes
Guimarães. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG
Edital nº 10574 - MATHEUS MARQUES MILAGRE, solteiro, brasileiro,
Farmacêutico, natural de Conselheiro
Lafaiete - MG, nascido em 16/11/1992,
filho de Sérgio Luiz Milagre e Roselaine Aparecida Marques Milagre. E

Ouça a Rádio

LUANA CRISTINA FARIA CARVALHO, solteira, brasileira, Nutricionista, natural de Mariana – MG, nascida
03/10/1992, filha de José Geraldo de
Carvalho e Maria Aparecida Alves Faria
de Carvalho. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG
Edital nº 10575 - ANTÔNIO SÉRGIO LIMA JÚNIOR, solteiro, brasileiro, Músico, natural de Ouro Preto
- MG, nascido em 15/04/1989, filho de
Antônio Sergio Lima e Soraya Cecília
Penna Lima. E LEIDIANE VIEIRA
SIMÕES, solteira, brasileira, Farmacêutica, natural de Mariana – MG, nascida 21/07/1989, filha de Carlos Alberto
Simões e Maria das Neves Vieira Simões. Ambos residentes e domiciliados
em Ouro Preto – MG
Edital nº 10576 - ALBERTO GUALTER SALLES, solteiro, brasileiro, Médico, natural de Miracema - RJ, nascido
em 15/05/1986, filho de Placido José
Tostes Salles e Lúcia Helena Gualter
Corrêa Salles. E LUDMILA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, solteira,
brasileira, Arquiteta, natural de Volta
Redonda - RJ, nascida 22/10/1985, filha
de Celso de Oliveira e Neide Guimarães
de Oliveira. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG
Edital nº 10577 - LUIZ DOS SANTOS FERREIRA, divorciado, brasileiro, Aposentado, natural de Rio Grande do Norte, nascido em 08/05/1943,
filho de Gonçalo Luiz Ferreira e Maria
Erotildes Ferreira. E ROSELI MARIA
DE PAULA PINTO, solteira, brasileira, Secretária, natural de São Bartolomeu, Município de Ouro Preto – MG,
nascida 20/10/1966, filha de Jovino de
Paula Pinto e Francisca Fernandes de
Paula Pinto. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG
Edital nº 10578 - ANDRÉ HERCULANO DA SILVA, solteiro, brasileiro,
Engenheiro Civil, natural de Belo Horizonte - MG, nascido em 21/10/1985,
filho de Ricardo Herculano da Silva e
Valquiria Cotta de Souza da Silva. E
JÉSSICA PRISCILA GOMES TEIXEIRA, solteira, brasileira, Engenheira
de Produção, natural de Ouro Preto –
MG, nascida, filha de Tarcísio Teixeira
e Durciléia Marta Gomes Teixeira. Ambos residentes e domiciliados em Ouro
Preto - MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 05 de julho de 2019.

98,7

HDTV É ISSO!
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Ensaio de futurologia IV
Dentro do padrão digital, ruas e avenidas do grande comércio,
nas grandes cidades, poderão ganhar outra feição e passar a ter o
público mais presente à noite, devido ao multicolorido das luzes e
muito entretenimento paralelo ao comércio virtual; uma opção aos
dispositivos pessoais, que poderão perder parte de seu glamour
atual. Serão tantas as atrações, novas e menos repetitivas, que os
dispositivos pessoais não exercerão o mesmo fascínio de hoje sobre as pessoas; passarão a ser usados, quase que só na comunicação pessoa a pessoa.
Voltando ao comércio de roupas, personalizadas ou novamente
confeccionadas sob medida, a roupa climatizada (já existente hoje)
terá ganhado espaço no mercado e estará ao alcance da maioria
dos consumidores, para acabar com a dúvida muito comum, sobre
o que vestir, onde a temperatura é muito oscilante. Com esse tipo
de roupa não há perigo de morrer de frio, se a temperatura cai, ou
se torrar de calor, se a temperatura sobe; regula-se a roupa para a
temperatura ideal ou mais confortável ao seu portador. Tal tipo de
roupa ainda é produto raro, mas deverá se popularizar dentro de
alguns anos e mais procuradas deverão ser, quando o consumidor
tiver contato mais direto com a produção, determinando, ele próprio,
como deseja a roupa.
Quando vierem essas transformações, os serviços de saúde
poderão ter avançado alguns pontos com mais assistência e menos
internações, ficando estas para casos mais graves de doenças e pacientes de situação social instável. A depender do grau de risco de
sua saúde e das condições de sua moradia, o paciente poderá receber assistência médica em domicílio, sendo ainda monitorado remotamente, graças a equipamentos móveis ainda por serem desenvolvidos para registro das condições do paciente. Hospitais poderão
estar disponíveis, prioritariamente, para pacientes em situação mais
grave e aqueles cuja situação social não permita o tratamento em
domicílio. Quanto aos demais, não inclusos no quadro da assistência médica imediata, mas necessitados de acompanhamento do
seu estado de saúde, poderão ter suas funções vitais monitoradas,
remotamente, mediante pequeno dispositivo acoplado ao corpo ou
por meio de microchip subcutâneo. Em caso de necessidade, o paciente seria alertado para procurar a unidade de assistência médica
mais próxima.
Temos aí um paradoxo porque, se a Constituição diz que saúde
é obrigação do Estado, este mesmo não consegue superar a situação de um SUS mal arrumado. O que se sabe é que, enquanto a
ciência médica avança a jato, os políticos (que comandam o Estado)
cambaleiam sobre casco de tartaruga; enquanto a medicina avança
no século 21, a classe política ainda está na idade média. Desse
jeito, é claro, vai ser difícil ter um quadro muito diferente do atual, na
área da saúde pública! Entretanto, a partir do que se tem agora em
tecnologia, a projeção feita seria uma das variantes no futuro, não
mui distante.
Em se tratando de saúde, cabe aqui resposta prévia a uma pergunta que muitos, naturalmente, farão com relação a cura de doenças. Há uma grande expectativa em torno da cura desta ou daquela
doença, o que pode levar alguns a indagar por ela e quando, na
linha do tempo futuro. Alerta-se, mais uma vez, que não se trata,
aqui, de prever o futuro, porém apontar possibilidades, deduzindo-se o que pode acontecer a partir do que se tem no momento. As
possibilidades aqui apontadas são conseguidas por meio de raciocínio lógico a partir dos recursos tecnológicos conhecidos. Não é o
caso das doenças, cuja cura nem mesmo os cientistas podem prever se será e quando será plenamente alcançada; tudo depende de
exaustivas pesquisas e experiências, em laboratórios, que os leigos
nem conseguem imaginar! Seria muita irresponsabilidade qualquer
tentativa de apontar uma cura no futuro! Contudo pode-se esperar,
da revolução tecnológica, algum recurso que permita simplificar o
trabalho e abreviar o tempo de pesquisas.
Outra transformação, na verdade, uma grande revolução, deverá se processar no campo do saneamento básico, permitindo o controle de doenças e evitando perigosas epidemias, causadoras de
milhões de mortes nas regiões mais pobres do mundo. Já existe o
vaso sanitário inteligente, desenvolvido sob patrocínio da Fundação
Bill e Melinda Gates, que dispensa água e rede de esgotos, pois ele
próprio processa os dejetos, transformando-os em fertilizante. O vaso sanitário em nova versão foi apresentado, mediante demonstração, por Bill Gates (fundador da Microsoft) ano passado, em evento
especial na China.
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CARTA AOS TEMPOS

*Mauro Werkema

O desmonte das ferrovias mineiras

Em meio ao debate sobre as tragédias de Minas, que as barragens
inseguras da Vale e a falência financeira expõem, surge agora a questão das ferrovias. Minas tinha uma
malha ferroviária de 8.176 km, a
maior do País, transportando cargas
e passageiros. Inicia-se o seu sucateamento a partir de 1972, quando
é iniciada a extinção da Rede Ferroviária Nacional, com desaparecimento de seu imenso e estratégico
patrimônio ferroviário, em favor
das rodovias. O pioneirismo mineiro vinha desde a segunda metade
do Século XIX e se deve a Dom
Pedro II, entusiasta do transporte
ferroviário. Hoje, quando sentimos
a grave falta do transporte ferroviário, com as rodovias superlotadas,
o que restou da malha ferroviária
mineira transporta minério de ferro,
que é 80% da sua carga total. E, em
sua totalidade, pertence à Ferrovia
Centro Atlântica, da Vale, e à MRS
Logística, criada em 1996, da qual
a Vale é também acionista.
A Assembleia Legislativa desperta para a questão com uma Co-

missão Extraordinária Pró-Ferrovias e reivindica da Vale o cumprimento dos contratos de outorga das
concessões que previam o retorno
de alguns trechos ferroviários e não
o uso exclusivo para o transporte
do minério de ferro, interesse maior
da empresa. No transporte de passageiros mantém apenas a “Vitória
a Minas”, que também transporta
minério, e dois trens turísticos, de
curto trajeto, um deles de Ouro Preto a Mariana. A Assembleia quer
que a Vale, que muito deve a Minas, restabeleça a chamada “Linha
Tronco Mineira”, que ligava Belo
Horizonte a Ouro Preto e Mariana,
passando por Honorário Bicalho,
Raposos, Rio Acima, Itabirito, Miguel Burnier, Engenheiro Corrêa e
Rodrigo Silva. E alcançava Ponte
Nova.
Esta linha, que funcionou até
meados da década de 1970, possui
claro interesse turístico e inscreve-se na História de Minas e seu imaginário, desde a mudança da capital
de Ouro Preto para BH, a partir de
1897. O trecho de Burnier a Ouro

Preto foi inaugurado por Dom Pedro II no início de 1889. Seu leito
continua íntegro e seu retorno desanuviaria a Br-356, a Rodovia dos
Inconfidentes, estreita, montanhosa, congestionada por tráfego pesado e com ameaça de barragens. As
estações existem e a Vale já opera
as linhas da região, de Timpopeba,
em Catas Altas e Mariana, e a Ferrovia do Aço, que transportam minério de ferro. E o pequeno ramal
turístico de Ouro Preto. Cobra-se
também a ligação de BH a Inhotim,
operada pela MRS, que transportava o minério do Córrego do Feijão
para a Vale.
A Assembleia e a Advocacia
Geral do Estado já cobraram decisão da Vale e da Agência Nacional
de Transporte Terrestres. E ameaça
impedir a prorrogação, por mais
30 anos, da concessão da “Vitória
Minas”. A Agência Metropolitana
possui projeto de retorno da “Linha
Mineira” e garante sua sustentabilidade para passageiros e cargas.
Seria justo para com Minas.
*Jornalista (mwerkema@uol.com.br)

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

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Causos de Ouro Preto:
Assuntos pendentes – 2ª parte
Chegou o dia do baile. Mesmo com todos os protestos de dona
Margarida, Caio mandou fazer seu terno no melhor alfaiate da cidade e apresentou-se a ela todo elegante, antes de sair. Usava uma
camisa branca muito bem engomada, e calça e paletó pretos, com
gravata também preta.
- Que tal estou, mãe?
- Ah meu filho, você está muito elegante, mas tem mesmo certeza de que quer ir a este baile? Ainda há tempo de desistir. Tenho
um mau pressentimento. Por favor, não vá.
Vendo que o assunto era realmente sério para a mãe, ele aproximou-se dela com carinho, pegou suas mãos, e assentou-se com
ela no sofá de palha. Para desanuviar o semblante carregado da
mãe, ele brincou:
- Não há com o que se preocupar, minha mãe. Pense bem: é o
baile de Farmácia. Ainda se fosse de Engenharia, que só tem marmanjo, eu poderia pensar. Mas na Escola de Farmácia tem umas
moças lindas e de boa família se formando. Isto sem contar as parentes, que vêem de toda parte do país, especialmente para o baile.
Quem sabe hoje eu não encontro uma moça para me casar, como
a senhora sempre desejou?
- Você não tem jeito – respondeu dona Margarida, dando um
abraço no filho. Então vá com Deus. Vou ficar rezando por você.
Feliz por ter conseguido despreocupar a mãe, Caio fechou a
porta e seguiu para o CAEM, onde logo começaria o concorrido
baile.
Encontrou os amigos que já o esperavam na Praça Tiradentes e
juntos apresentaram os convites na Portaria e subiram as escadas
para o salão do baile, muito bem decorado e com os formandos e
convidados já chegando.
Colocaram-se em um ponto estratégico do salão, de onde avistavam a pista de dança e a porta de entrada, podendo assim observarem as moças que chegavam, atentos se elas vinham com os
pais ou acompanhadas. Faziam comentários em tom bem baixo,
para não serem ouvidos, a respeito da beleza das garotas.
De repente uma jovem em especial chamou a atenção de Caio.
Primeiro pela sua beleza estonteante, de longe a mais linda que
entrara no salão, e também pelo fato de ter chegado sozinha, o que
não era comum naqueles tempos. A moça usava um vestido longo,
de cor salmão, com rendas nas mangas e o cabelo estava preso em
um coque, o que realçava ainda mais a sua elegância.
O rapaz ficou fascinado. Perguntou aos amigos, nenhum conhecia a moça.
- Deve ser de fora, nunca a vimos por aqui – disseram.
(Continua na próxima edição)
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Em São Bartolomeu, Prefeitura prepara
terreno para seu programa itinerante
As melhorias em ruas e estradas do distrito contribuirão
para a segurança e bem estar dos moradores

A Prefeitura Itinerante iniciou
no dia 17 de junho seu trabalho em
São Bartolomeu. As obras estão
sendo realizadas principalmente
nas ruas e estradas do distrito, visando a melhoria da locomoção e
segurança da população.
Já estão em execução o patrolamento e alargamento das
estradas vicinais, a construção de
duas pontes - uma no distrito sede
e outra nas proximidades de Capanema (reserva Uaimi) - roçado e
limpeza das estradas de São Bartolomeu e Engenho D'água, reforma
e pintura das pontes de acesso ao
distrito sede e subdistritos, instalação de mata-burros em toda a
região e a manutenção em bueiros
nas estradas vicinais do distrito sede e subdistritos.
Dudu Gonzaga, superintendente do Centro Administrativo de
Cachoeira do Campo, conta que
essas necessidades de São Bartolomeu foram diagnosticadas pela
equipe administrativa do município em conjunto com a população.
Em reunião realizada no distrito, na última sexta-feira, dia 28, o
prefeito Júlio Pimenta apresentou
aos moradores o que está sendo
feito e ouviu o retorno sobre o trabalho realizado.
Ronald Carvalho Guerra, morador de São Bartolomeu, disse

Ane Souz

que “a reunião é um passo grande
de democratização para a gestão.
Os moradores estão presentes e
podem discutir melhor os processos, o prefeito está aqui ouvindo
críticas e elogios para fazer o que
for melhor”. A moradora Ana, que
há mais de 10 anos tem propriedade no distrito, também ressaltou a
importância dessa troca. “É uma

oportunidade dos moradores fazerem reivindicações e da prefeitura mostrar o que está fazendo.
Estamos no tempo de ter contato e
transparência, é um caminho muito bom”, afirma.
As obras estão em andamento
a fim de realizar melhorias e contribuir para o bem estar da população.

Inscrições abertas para oficinas de
férias do Museu da Inconfidência
O setor educativo do Museu da
Inconfidência está com inscrições
abertas para a edição de julho da
Oficina de Férias. O projeto acontece de 15 a 29, é direcionado a crianças de 6 a 10 anos e terá como tema
“Minha primeira coleção de arte”.
As oficinas acontecem desde
2014 em duas edições por ano, janeiro e julho, no período das férias
escolares. De acordo com Cristine
Ferreira Azzi, coordenadora do setor educativo do Museu, o projeto
nasceu com objetivo de ofertar atividades às crianças no período em
que elas ficam mais ociosas. “Nós
percebemos que há poucas ofertas
de atividades para essa faixa etária
durante as férias, e foi uma oportunidade de oferecer algo acessível,

pois é gratuito, aproximando ainda as crianças do Museu de outra
forma, que não fosse somente por
meio das escolas e visitas mediadas, que fosse algo mais divertido”,
explica a coordenadora.
Cada edição do projeto aborda
um tema. Este ano é o “Minha primeira obra de arte”, que segundo
a coordenação vai abordar obras
de atristas internacionais, como
Jackson Pollock e Jean-Michel
Basquiat, assim com artistas nacionais, como Guignard, sempre com
atividades lúdicas. “O tema é um
pretexto para criar brincadeiras que
estimulem as crianças a criarem.
É uma oficina de férias com atividades e brincadeiras a partir desse
conhecimento”, reforça Christine.

A oficina é dividida em dois
módulos, de segunda a sexta, de
14h às 17h. O primeiro acontece de
15 a 19 de julho para crianças de 6
a 8 anos, e o segundo, de 22 a 26
de julho, para 9 e 10 anos. As inscrições podem ser realizadas pelo
e-mail educativodomuseu@gmail.
com ou pelo tel: 3551-1378.
Por Michelle Borges

Polícia prende suspeito de
exploração sexual infanto-juvenil

A Polícia Civil prendeu um suspeito de exploração sexual infanto-juvenil em Ouro Preto na quinta-feira, 27 de
junho. De acordo com informações da Polícia Civil, o Investigado, um homem de 48 anos, é da área de educação
e contra ele, além da medida cautelar de prisão preventiva, haviam dois mandados de busca e apreensão. Os locais
alvos foram uma escola municipal, no distrito de Amarantina, e a casa do investigado, no distrito de Cachoeira
do Campo.
O suspeito teria vitimado dois menores de idade e durante as buscas foram apreendidos diversos celulares,
computadores, pendrives e preservativos. De acordo com informações da instituição, os trabalhos para identificar
outras possíveis vítimas continuam. O Delegado Regional em Ouro Preto, Isaias Confort, ressalta o trabalho integrado dos órgãos e a repressão ao crime: “A PCMG, em conjunto com o Ministério Público e o Poder Judiciário,
está pronta a dar a resposta rápida que os fatos merecem. A atuação pautada na legalidade é sempre o meio para
atingir os objetivos que consagram a proteção da sociedade”.
O investigado pode responder pelos crimes previstos no Art. 218-B do Código Penal (Favorecimento da
prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável) e Art. 241-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou
outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente).
Sobre ele ainda tramita um processo, em que foi denunciado em 2015, pela prática dos mesmos crimes.

*Priscilla
Porto

LINHAS TORTAS

Instagram: @priscillaportoescritora

Por que não respondeu
minha mensagem?

Daqui a alguns anos, esses dias, essa década ou esse século em que vivemos poderão compor um estudo de historiadores ou antropólogos como a “Era dos Pescoçus Dobradus”.
Aliás, vivemos, sobrevivemos ou “subvivemos”, atualmente?
Então, poderão ser comparados, por exemplo - o ano de
2015 com o ano de 2019 - de uma forma assustadoramente
díspar, ainda que em tão curto intervalo de tempo. Isso porque,
houve um tempo em que as pessoas eram menos ansiosas
e dispersas. E, na verdade, tinham tempo para alguma coisa.
Tempo em que não havia problema algum em não atender o celular na hora exata em que tocasse – até porque os
tais aparelhinhos já vêm providos de bina. Tempo em que
não havia problema algum responder uma mensagem bom
tempo depois, até mesmo no outro dia. E muito menos havia
problema se a leitura da mensagem era confirmada ou não
por dois simbolizinhos azuis – o que na “Era dos Pescoçus
Dobradus” tem gerado conflitos homéricos, iniciados com a
famosa e insuportável pergunta: “Por que não respondeu minha mensagem?”
Constará no estudo que na pré-era da “Pescoçus Dobradus” a conversa pessoal ou in loco era configurada por: olhar
nos olhos e prestar o mínimo de atenção no que o outro ser
humano presente estivesse falando. Por vezes, pessoas mais
tímidas ou não tão sinceras, podiam até não olhar nos olhos,
mas ainda assim prestavam o mínimo de atenção no que o
outro ser humano presente estivesse falando.
Mas a conclusão final dos estudos antropológicos sobre a
insensível “Era dos Pescoçus Dobradus” pode ser que, além de
sérios problemas de saúde e psicológicos - a conversa pessoal
ou in loco - o famoso tête-à-tête - justamente entre os anos de
2015 e 2019 - caiu em desuso, talvez para nunca mais voltar.
Jornalista e autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “Para alguém que amo – mensagens
para um pessoal especial".

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial
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R. Padre Rolim, 1470 - São Cristóvão - OURO PRETO

No domingo (07) a partir das 09h, a Associação dos Moradores do
Bairro São José, em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto,
promove mais uma edição do “Café na Praça”. O evento contará
com a participação do Coral Trovadores de Minas e da Banda
Euterpe Cachoeirense. Após a apresentação das bandas, haverá
show com Juliano Soares (Voz e Violão).

Adriano George faz o quarto
show da Turnê Adriano George
e Confraria do Groove, em Ouro
Preto, no Largo da Alegria, no
dia 21 de julho, domingo, às
17h. O Trompetista mineiro, de
mais de 25 anos de carreira, já
circulou o mundo em diversas
apresentações. O show, que
é aberto ao público, vai contar
com a participação especial da
cantora e compositora belorizontina Adrianna, que dará voz
a todas as apresentações.

A

Sociedade Musical União Social, “A Nossa Banda”, preparou diversas atrações para participação na Festa do Sagrado Coração de Jesus,
na localidade de Padre Viegas, em Mariana. O evento acontece no domingo (7) a partir das 8h30. As solenidades também comemoram os 129
anos de fundação da Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus e vai
contar com participação da Sociedade Musical São Caetano de Monsenhor Horta. Durante o evento, “A Nossa Banda” vai estar com inscrições
abertas para novos alunos que queiram aprender a arte musical. As aulas
serão realizadas aos sábados na sede da Banda, localizada à Rua Sto. Antônio, nº 01, Centro, Cachoeira do Campo.

N

o dia 29 de junho, as duas equipes da categoria de base do Santa Luzia Esporte Clube, de Cachoeira do Campo,
participaram de mais uma etapa do Campeonato Ouropretano de Futebol - Categorias de Base, em Santo Antônio do Salto. As equipes conquistaram mais duas vitórias 4x1 Sub-13 e 3x2 Sub-15. O Santa Luzia parabeniza a
todos pelo bom desempenho em campo e agradece imensamente a todos que ajudaram, desde doações de alimentos
para o lanche e almoço dos jogadores até a disponibilização do espaço e
de duas auxiliares da escola local para receber as equipes.

A
A Câmara de Ouro Preto realizou a 3ª entrega de Moções de Aplauso
deste ano na terça-feira (3) durante a 38ª Reunião Ordinária. A cerimônia homenageou 13 pessoas e entidades ouro-pretanas que se
destacaram na sociedade nas áreas social, cultural, educacional e esportiva. Os agraciados foram: Lanchonete Garapinha, Neide dos Reis
Oliveira, Alcoólicos Anônimos de Ouro Preto, José das Graças Moutinho (Jacó), Alcides Delfino Xavier, Rafael Mendonça Rocha, Wagner
Luiz Oliveira, OAB Jovem, Projeto Acolher, Anderson Luiz Dias, Irani
Socorro Pedrosa da Conceição Coimbra, Levindo Miquelino Peruce
Filho e Serviço Interprofissional de Atendimento a Mulher (Siame).

I

niciado o período da seca, cresce o perigo das queimadas que, no Residencial Dom Bosco é maior devido à vegetação mais abundante. Evite
queima de qualquer material no seu quintal. Evite também que seu cão, de
grande porte, perambule pelas ruas. Ainda que dócil, ele pode assustar pessoas e causar transtornos.

Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto promove no domingo (7) o 1º Tropeiro Beneficente. O evento vai acontecer
na Sede do Clube Renascer, a partir das 11h e vai contar com
música e show de prêmios. Serão disponibilizados marmitex, para
quem não puder ficar no evento. Toda a renda será destinada a
ajudar na obra de ampliação de mais quatro leitos para a Unidade
de Terapia Intensiva (UTI). Os ingressos podem ser adquiridos por
R$10 e são vendidos no setor de Projetos e Doações da Santa Casa
e na Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto (Aceop).
Informações pelo telefone 3350-1133.

"Raio X da UPA, uma novela de
terror, raramente funciona"
O vereador Chiquinho de Assis
(PV) questionou a situação do aparelho de Raio X da UPA não estar funcionando, tendo os pacientes que se
deslocarem até o hospital para realizarem o procedimento de raio x e depois retornarem à Unidade de Pronto
Atendimento para que o exame seja
avaliado. Muitas vezes os pacientes
se encontram em condições delicadas e essa situação faz os sintomas
persistirem ou agravarem. O vereador questionou ainda se o consórcio
ICISMEP não deveria estar garantindo esse serviço, ou o funcionamento
do equipamento.
“Vimos cobrando essa questão
do Raio X há bastante tempo, é um
equipamento, é recorrente esse problema. Mas esse equipamento é de
extrema necessidade na UPA, sua
falta deixa o atendimento complicado e as pessoas muito desassistidas.
No último domingo aconteceu um
importante evento na cidade pelo
departamento de turismo da UFOP,
o Arraiatur, evento gratuito que contou com a colaboração voluntária
de diversas pessoas. Ao final dele
um dos alunos que estava ajudando
a desmontar as bandeirinhas caiu e
bateu a cabeça. Fomos correndo com

ele para UPA e chegando lá, apesar
do atendimento ter sido rápido, não
havia Raio X.
As informações que tivemos no
momento é que veio um aparelho
menor que queimou também e que os
exames estavam sendo realizados na
Santa Casa. Minha questão é a seguinte: eu votei a favor do ICISMEP porque me falaram que o ICISMEP, entre
outras coisas, o consórcio não iria deixar esse tipo de situação ocorrer. Como eu estava lá, coloquei os meninos
no carro levei eles no hospital e depois
voltei com eles para UPA, mas se eu
não tivesse como leva-los, eles teriam

que arrumar outra condução por conta
própria porque o carro da saúde não
tinha previsão de chegar.
É um absurdo e isso não é de hoje não. E eu como legislador, porque
não sou secretário de saúde e nem
sou prefeito, somente busquei fazer
o certo como vereador, autorizando o município ter uma empresa de
confiança para prestar serviços que
deveriam ser de qualidade. E o que
aconteceu? Além do serviço de não
ter raio x, eu fiz o serviço de transporte. Tem mais de três anos que estamos falando de raio x aqui e continua
a mesma coisa. É um absurdo”!
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Instituto Datafolha destaca Ouro
Preto como destino turístico
Cidade atrai turistas de todo mundo que optam por uma
rota cercada de história e belezas naturais

Ouro Preto recebe
clássico do vôlei mineiro
no Aniversário da cidade
Um grande evento esportivo fará
parte das comemorações do aniversário de 308 anos de Ouro Preto. Sada
Vôlei e Minas Tênis Clube se enfrentarão, no domingo, dia 07, às 16 horas, no ginásio do IFMG.
E não se trata de uma partida
amistosa. O jogo é válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro
feminino, categoria sub 16. A competição é liderada pela Sada, tendo o
Minas logo atrás, em segundo lugar.
Antes da partida, às 14 horas, haverá um encontro dos alunos dos núcleos do Projeto Sada Vôlei de Ouro
Preto e de Contagem, que realizarão
uma série de atividades orientadas
pelos professores dos dois núcleos.
Depois, estes alunos terão a oportunidade de assistir ao grande clássico
mineiro e poderão ver de perto atletas
que já estão vestindo a camisa da seleção brasileira de base.
"Quando estive em Ouro Preto, a cerca de um ano atrás, disse na
inauguração do nosso núcleo que é
intenção do Sada Cruzeiro possuir
num futuro próximo uma equipe feminina de vôlei de alto nível. Essas
meninas estão no caminho para fazer
parte deste processo", afirmou o diretor da Associação Social e Esportiva
SADA, Flávio Pereira.
"Será uma grande festa no ginásio do IFMG. Os alunos do nosso
projeto poderão fazer um intercâmbio com alunos de outra cidade e
poderão também ver meninas que já

pertenceram a estes núcleos e hoje
são atletas de potencial reconhecido",
comemora o prefeito Júlio Pimenta.
Nesta oportunidade, inclusive, o
prefeito irá anunciar oficialmente a
renovação do Projeto Sada Vôlei em
Ouro Preto, apresentado os resultados de mais um ano de funcionamento do projeto na cidade.
As aulas do Projeto Sada Vôlei
Ouro Preto acontecem no ginásio do
Ouro Preto Tênis Clube para alunos
e alunas com idades entre 07 e 17
anos. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para fazer gratuitamente
a inscrição. Telefone para contato: 31
3559-3216.

Na rota da Estrada Real, Ouro
Preto está entre as belezas nacionais
que possui o título de Patrimônio
Cultural Mundial concedido pela
Unesco. A cidade é destino certo para quem quer contato com natureza
e sítios históricos preservados, além
disso, possui um agitado calendário
cultural e faz parte da história do país.
Não à toa, somos destaque na enquete realizada pelo Datafolha onde,
espontaneamente, a cidade foi citada
como destino preferido de 18% dos
participantes da pesquisa.
Em meio ao patrimônio do centro
histórico, com o charme dos casarões
e ladeiras, os turistas têm várias opções de lugares para conhecer em uma
visita que mescla lazer e conhecimento. A Casa dos Contos, antigo local de
pesagem e fundição de ouro, o Museu
da Inconfidência, que foi a Casa de
Câmara e Cadeia, diversas igrejas, incluindo a Igreja de São Francisco de
Assis, projetada por Aleijadinho em
uma arquitetura colonial rococó, que
tem em seu interior pinturas de Mestre
Athaíde. O Parque Estadual do Itacolomi é uma área de preservação ambiental que conta com trilhas, lagoa,
museu, capelas e é claro, o Pico do
Itacolomi, seu principal símbolo que
está a 1.772 m de altitude.

Ane Souz

Turistas na Praça Tiradentes no mês de junho/2019

Ser destaque em uma pesquisa
de tamanha importância deixa evidente o potencial turístico de Ouro
Preto e a maneira como a cidade se
destaca no Brasil e no mundo. O secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra, explica que
isso é reflexo de um trabalho constante em prol da gestão e preservação
da cidade. “Ouro Preto ser lembrada
espontaneamente em uma pesquisa
entre os destinos turísticos de cunho

E

natural e histórico, mostra que estamos no caminho certo, nos posicionando no mercado de uma maneira
eficiente, seguindo o plano municipal
de turismo no tangente às ações de
marketing e visibilidade da cidade”.
Minas Gerais concentra no país
um grande número de patrimônios
e Ouro Preto, sem dúvidas, abre as
portas para que pessoas de todos os
lugares do mundo conheçam muitos
deles.

stão abertas, até 22 de julho, as inscrições para o processo seletivo do Curso Técnico em Conservação e Restauro da Fundação de Arte de Ouro Preto | FAOP com ingresso no segundo semestre de 2019. São oferecidas
36 vagas, sendo 18 para o período da manhã e 18 para o turno da noite. As aulas têm início no dia 20 de agosto e
vão acontecer de segunda a sábado. O edital completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site: www.faop.
mg.gov.br. Outras informações pelo telefone: 3551-2014 - ramal 234.

F

amílias de
Cachoeira
do Campo, em
visita ao curso
de gestantes
da Santa Casa
de Ouro Preto,
agradecem pelo
acolhimento e
orientações dispensadas. Notam, especialmente, a atenção
dada pelos
provedores, médicos, pediatras
e toda equipe,
que repassaram
orientações para
as futuras mamães.
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Mãos Solidárias entrega obras nos bairros Cabanas,
Santa Rita de Cássia, Santa Clara e Vale Verde
Somar esforços, escutar sonhos
e transformá-los em realidades para
mudar a vida da população de Mariana, essa é a proposta do Mãos
Solidárias. O maior projeto social
do município concretizou mais de
300 intervenções em sua passagem
pelos bairros Cabanas, Santa Rita
de Cássia, Santa Clara e Vale Verde, e a entrega desses projetos foi
realizada em grande estilo, neste último sábado, 29, no Dia D do Mão
Solidárias.
Antes de planejar as ações que
serão feitas a equipe do projeto conversa com a comunidade a fim de
ouvir atentamente as demandas da
população local, observando quais
são as principais necessidades e
vontades de quem compõe a vida
daquele lugar. Após esse trabalho
de escuta o planejamento estratégico acontece e a transformação do
bairro se inicia, às mãos solidárias
se unem as equipes que trabalham
arduamente para realizar as entregas. São mutirões de final de semana e dedicação durante o dia todo
para que no Dia D tudo esteja pronto para a comunidade.
Do Cristo, passando pelas moradias populares, até chegar na Praça da Esperança, toda população
que esteve presente acompanhou
com emoção, surpresa e carinho a
entrega e inauguração das principais obras realizadas pela iniciativa.
Para o prefeito da cidade, Duarte Júnior, as ações do projeto são
uma forma de aproximação e integração social entre as comunidades e o Poder Executivo, que vem
impactando positivamente todas as
comunidades por onde passa, e que
o objetivo é crescer a cada edição.
“Nossa evolução é muito significativa e sabemos que atingimos
diretamente às necessidades da população, junto ao Mãos solidárias,
com o planejamento feito de maneira correta. Nosso anseio é passar pelo maior número de bairros
e comunidades possíveis e garantir
essa melhoria de vida aos cidadãos.
Nossa equipe vem se empenhando
em evoluir e aprimorar os trabalhos
e é fundamental ter sensibilidade
com a importância e a grandeza
que esse programa reflete na vida
de todos por onde ele passar”, afirma Duarte.
Nossa parada no bairro Santa
Clara, rendeu muita emoção e alegria com a entrega dos 48 apartamentos populares. Após reparos,
os imóveis estão aptos a receber as

famílias, que passaram por todo um
processo de triagem social. Os imóveis se tornarão lar de mais de 200
marianenses, impactando positivamente e socialmente a vida de cada
uma delas. Ana Carla Fonseca, foi
uma das beneficiadas com a moradia popular, na entrega das chaves
ela se emociona ao lembrar da luta
em conseguir um lugar para morar
“Nosso coração fica batendo a mil.
Uma sensação muito boa de poder
conquistar a nossa casa. Então é o
momento de agradecer o prefeito
Du e a todos da minha família que
me apoiaram. Ter uma casa representa muito, eu tenho 4 filhos, sou
mãe solteira e só quem passa por isso sabe a gratidão que estou sentindo agora, só tenho que agradecer”,
comentou a marianense.
Passamos também pelos bairros Cabanas, Vale Verde e Santa
Rita de Cássia inaugurando a Praça do Cristo, a Praça da Creche, o
Mirante Constantino entre outras
obras de reparo e restauração. Foram academias ao ar livre, novos
espaços para lazer e convívio, esse
é o Mãos Solidárias atuando para
melhorar a vida de cada um dos
moradores de Mariana.
Feira de artesanato e culinária
- Para abrilhantar ainda mais toda
a programação do Dia D do Mãos
Solidárias a Feira de Artesanato e
Culinária tomou conta do Espaço de Convivência Esperança, na
Praça da Policlínica, no bairro Cabanas. Foram mais de 22 barracas
com comidas diversas, artesanato
e muita alegria. Lucimar Rocha,
uma das artesãs presentes destacou a oportunidade de vender seus
trabalhos em um evento com tanto
significado. “Está sendo muito legal poder participar, é importante
ter um espaço para gente mostrar
nossos trabalhos, o pessoal está
muito animado e comprando bastante. É um prazer poder participar
desse evento tão bonito”, comentou
a vendedora.
No mesmo local da Feira, como forma de agregar ainda mais
o evento tivemos apresentações de
artistas locais, como a Fanfarra da
Escola Sinhô Machado, de Santa
Rita Durão, e o Coral da Escola
Municipal Monsenhor José Cota
que se apresentaram cantando o
Hina Nacional e da cidade, por fim
a dupla Antônio Carlos e Renato
finalizou o dia de trabalho levando
boa música e animação a todos os
presentes.
Marcelo Cardoso

Marcelo Cardoso

Marcelo Cardoso

Mariana dá mais um passo para a
readequação do Aterro Sanitário
Na manhã desta terça-feira, 2, foram entregues à Fundação Renova duas autorizações preliminares para o início das obras de readequação
do Aterro Sanitário de Mariana.
As autorizações permitem a coleta de dados
para atualização do diagnóstico atual do empreendimento e o início da supressão de vegetação na área onde será implantada a nova plataforma. A iniciativa permitirá a disposição dos
resíduos sólidos urbanos de forma ambiental e
tecnicamente adequada.
A próxima etapa é a emissão da autorização
para o início das intervenções para a readequação
do Aterro. A Prefeitura de Mariana demonstra
o compromisso com o Meio Ambiente e o bem
estar de toda a população, com essa ação que é
o primeiro passo de diversas iniciativas relacionadas à gestão de resíduos sólidos no município.

, 5 de julho/2019
O LIBERAL Ed.1346 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

8

Poeira, calor e motores acelerados
marcaram o Mãos Solidárias
Marcelo Cardoso

Marcelo Cardoso
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A

equipe do jornal O LIBERAL lamenta a morte do jornalista
Douglas Couto, ocorrida no sábado (29). Natural de Conselheiro Lafaiete, o jornalista atuou em algumas das principais redações de
Minas Gerais, como O Tempo, Hoje em Dia e Diário do Comércio,
além de atuar de modo profícuo na região. Atualmente trabalhava como assessor de imprensa da Fundação Renova pela In Press. Douglas
tinha 37 anos e faleceu em decorrência de uma insuficiência renal e
hepática no Hospital Lifecenter, em Belo Horizonte, onde estava internado desde 3 de junho. O jornal O LIBERAL se solidariza com
familiares e amigos de Douglas, que deixou um legado de simpatia e
profissionalismo.
Parabéns ao "Burraiá",
Luciano Rola, que soprou mais uma velinha
na quinta-feira, dia 4.
Votos de muita saúde e
sucesso dos amigos e
de toda família.

A

A

s obras de readequação do
aterro sanitário de Mariana
já começaram e estão previstas
a mobilização inicial de cerca
de 120 trabalhadores. Para essa
ação, a Fundação Renova atua
com o Programa de Estímulo à
Contratação Local. Os currículos
dos interessados devem ser encaminhados para o Sine (Sistema
Nacional de Emprego) de Mariana, localizado na praça JK, s/n,
no Centro. A obra compreende a
contenção e a movimentação de
cerca de 70 mil metros cúbicos
de resíduos urbanos, além da
reforma das instalações civis e
da usina de triagem e compostagem. O termo ainda prevê a criação de um fundo de R$ 15 milhões para que o município tenha
recursos financeiros suficientes a
fim de operar adequadamente o
aterro por cinco anos. As obras
têm previsão de duração de 18
meses e garantirão uma vida útil
de 20 anos para o aterro sanitário
em um cenário regionalizado.

segunda edição do livro O
João-de-barro e o mar de lama, de Grazi Reis, publicado pela
Páginas Editora, será lançada na
sexta-feira (6) com epílogo sobre
a tragédia de Brumadinho. A obra
aborda o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que
atingiu as comunidades de Bento
Rodrigues e Paracatu de Baixo
e diversos municípios de Minas
e do Espírito Santo, que ficam à
margem do Rio Doce. Com o novo trecho, que narra o rompimento
da barragem de Córrego do Feijão,
em Brumadinho, o objetivo é que
as crianças possam ter as informações sobre os dois mares de lama
que atingiram cidades mineiras
em uma única obra, em linguagem
adequada para elas. O Lançamento será de 16h às 19h30, na Livraria Leitura - Pátio Savassi (Av. do
Contorno, 6061 - Lojas 235/236
- BH). Informações: Páginas Editora (31) 3412-5669.

Adrenalina, emoção e muito
esporte fizeram parte do Dia D do
Mãos Solidárias, no último sábado, dia 29, nos bairros Cabanas,
Santa Rita de Cássia, Santa Clara
e Vale Verde.
Entre as programações tivemos a 1ª Corrida Solidária que
movimentou duas importantes
modalidades para a Primaz de Minas. A competição começou com
a largada do Mountain Bike com
mais de 50 atletas competindo e
continuando com as categorias do
Trail Run que reuniu atletas de diversas idades.
Na oportunidade o prefeito da
cidade, Duarte Júnior, comentou a
felicidade em poder realizar as entregas das obras feitas nos bairros
e ainda poder prestigiar o esporte.
“Hoje é um dia que eu me sinto
completo. Olhar no rosto de cada
um desses moradores e poder sentir a emoção compartilhada nesse
momento é a certeza que estamos
no caminho certo. Poder ainda
prestigiar nosso esporte campeão
se desenvolvendo com mais essa
prova apenas complementa o nosso Dia D do mãos solidárias”, relatou o líder da administração.
Mountain Bike - Na cidade do MTB, as competidoras do
feminino enfrentaram 10km e
os atletas do masculino 15km de
muita adrenalina e superação. O
trajeto passava pelos bairros Cabanas e Santa Rita de Cássia deixando a emoção ainda maior.
Além do incentivo ao esporte o evento foi a oportunidade de
aproximar ainda mais as práticas
esportivas as atividades da cidade.
Para Fabiano de Oliveira Soares,

A

grande Final do Torneio
da Amizade de Mariana
aconteceu no domingo (30), no
Estádio Júlio Vitor Guimarães,
Campo do União Passagense.
Em sua 14ª edição, o evento
contou com grande público. A
competição teve com 410 atletas
inscritos, e 128 gols marcados
em 32 partidas realizadas. O
campeão foi o time Bebi Água
Master, o vice foi o Rosário
Futebol Clube e em terceiro,
Unidos Dois Irmãos. A competição teve ainda a equipe mais
disciplinada: Boleiros de Quinta
F. Clube; equipe menos vazada:
Kangibrina Futebol Clube; e o
Artilheiro: Raphael Eustáquio
(Zuzu). O organizador do evento, Vanderley, agradeceu toda
equipe de arbitragem que atuou
durante a competição, diretores
e atletas das equipes participantes e todos que colaboraram e
apoiaram para realização de
mais esta competição.

Marcelo Cardoso

campeão da categoria geral masculino no MTB, a prova foi o diferencial do dia. “Foi uma prova
muita bacana, percurso bem montado, com boas marcações e entradas sinalizadas. O evento tá super
bacana!”, comentou o competidor.
Trail Run - Na modalidade do
Trail Run, os atletas participantes
tiveram que enfrentar um percurso
pesado, que tinha como objetivo
desafiar os competidores. Foram
5km distribuídos pelo bairro Cabanas, que aproveitava da paisagem local para compor o cenário
da prova.
Para Antônio Marcos Marques, campeão do Trail Run, o
destaque foi o trabalho da administração pública em diversas
áreas, trazendo benefícios para
cidade. “É muito importante estar
aqui, o prefeito Duarte fazendo esse trabalho com as pessoas e poder
prestigiar o esporte em Mariana,
tanto o ciclismo quanto o atletismo que ajuda a não deixar morrer
a prática do esporte”, agradeceu o
corredor.
Unir esporte e lazer com as
entregas das mais de 300 intervenções nos bairros rendeu a
oportunidade de moradores da comunidade se destacarem também
nas competições, como é o caso
de Janaína Oliveira, campeã na

categoria feminina do Trail Run.
“Foi uma prova muito bacana, um
percurso pesado, mas que deixou
ainda mais emocionante. Estou
muito feliz de poder voltar para as
competições e começando aqui no
meu bairro. Agradecemos muito a
Prefeitura por esse evento e tudo
que foi feito aqui, com a certeza a
comunidade recebeu as obras de
braços abertos, foi um ótimo evento” disse.
Desafio do Motocross - Para trazer ainda mais adrenalina e
diversão para o Dia D tivemos o
Desafio de Motocross que movimentou competidores de Mariana
e região. A prova foi composta pelas categorias: nacional, importada
e júnior.
Entre saltos, muita velocidade e com uma torcida calorosa
os competidores aceleraram os
motores rendendo imagens que
desafiam as leis da gravidade. No
final os atletas Joubert Matheus,
Thiago Braga e Gustavo Henrique
levaram as primeiras posições na
categoria júnior. Na Nacional os
três primeiros foram Rodrigo Fonseca, Pedro Vieira e o Vekin Veloso. Nas últimas baterias tivemos
a emoção da categoria importada
onde o pódio foi composto por
Túlio Pedrosa, Joubert Matheus e
Leandro César.
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SAAE Mariana responde Festa da Panela promete agitar o fim de
semana em Cachoeira do Brumado
reclamações de
moradores de Passagem
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Mariana
encaminhou à reportagem do Jornal O Liberal, na quarta-feira (3)
respostas aos questionamentos da matéria veiculada na sexta-feira (28) intitulada: “Moradores do distrito de Passagem de Mariana reclamam de barulho nas imediações de bomba d’água”, na
edição 1345. Segundo a autarquia, por diversas vezes o SAAE
recebeu as reclamações, mas que em conversa, inclusive em reuniões com a Associação de Moradores do distrito, foi informado
que ainda não era possível retirar a casa de bomba do local.
Moradores do distrito informaram que há dois anos pedem soluções ao SAAE para resolver o problema, mas que nem os paliativos foram satisfatórios. A autarquia disse que a bomba já opera
há vários anos, “mesmo antes de moradores construírem suas residências próximas/coladas ao local, mesmo sabendo dos riscos”.
De acordo com o SAAE, a bomba é necessária para o fornecimento de água para a parte alta da comunidade e ainda não é
possível a sua retirada, devido ao alto custo que a obra ficaria,
e que é preciso priorizar outras ações que atendam um número
maior de pessoas.
Já sobre o horário de funcionamento da bomba, teve que ser
alterado devido ao alto consumo e a diminuição da oferta de água,
compensando assim a defasagem. “Da mesma forma, às manutenções nas redes de distribuições do distrito foram realizadas
atendendo solicitações dos moradores e é necessária por ser uma
rede de distribuição antiga. As redes apresentam desgastes, como
em qualquer outro lugar e de tempos em tempos é necessária a
manutenção. O ideal seria trocar de toda a cidade, mas mais uma
vez, isso demandaria um alto investimento, impossível no momento”, reafirmou a autarquia.
Por Michelle Borges

Cachoeira do Brumado recebe
novamente a já tradicional Festa da
Panela. Em 14ª edição, o evento será
palco da gastronomia mineira e atrações culturais entre os dias 12 e 14
de julho.
Desde a primeira edição, a Festa
da Panela foi pensada para divulgar
o artesanato local, fazendo com que
outras pessoas conhecessem o distrito de Cachoeira, lugar com diversas
belezas naturais, e também de grande riqueza cultural, como a produção de tapetes de sisal e das panelas
de pedra.
Sabendo da importância deste
evento para a população, uma vez
que a panela de pedra é ainda uma
grande fonte de renda para os moradores de Cachoeira do Brumado,
a Prefeitura de Mariana investiu 68
mil reais para apoiar a festa. Segundo a presidente da associação
do distrito, Elaine Freitas, sem esse
suporte não seria possível a realização das comemorações. “O evento
acaba atraindo muito turistas, assim
conseguimos mostrar as nossas panelas, além de promover uma grande socialização para os moradores
daqui”.
Como chegar – Saindo da rodoviária de Mariana, sentido a Ponte
Nova, basta percorrer 19 quilômetros e entrar à direita, em um trevo
sinalizado com o nome do distrito.

Em seguida, percorra mais 8 quilômetros até a Praça João Ramos, onde será o evento.
Existem ônibus saindo do centro
de Mariana para o distrito. No sábado, o coletivo sai às 12h e volta às
16h. No domingo, a saída é às 9h,
sendo a volta marcada para 18h.
Programação:
12 de Julho (Sexta-feira):
18h30 - Missa; 20h00 - Culto;
21h30 - Abertura oficial; 23h - Show
com a banda Ziriguidum.
13 de Julho (Sábado): 08h Torneio de categoria de base; 11h
- Abertura do restaurante de comida típica mineira; 12h - Show com

Tony Júnior; 15h - Apresentação do
grupo Free Style Dance; 16h - Show
com Marcinho; 19h - Show do grupo Na Medida; 23h - Show com
João Lucas e Diego.
14 de Julho (Domingo): 10h Lançamento do livro “Borboletas”;
11h - Abertura do restaurante de
comida típica mineira; 12h - Show
com Janaína Araújo; 14h - Show
com Eduardo Sousa; 15h - Apresentação de Ballet; 16h - Congado
da Barroca; 17h - Dany Magalhães
e Bela da Viola; 18h - Apresentação
de stand up - Vovó Placidinha; 20h
- Quadrilha de Acaiaca; 22h - Show
de Roney Costa e Fabiano.

Escolinha do América de Mariana
Saúde em Foco discute
participa de campeonato fora da cidade e agiliza procedimentos
Os alunos da Escola Oficial do
América Futebol Clube de Mariana
participaram pela primeira vez de um
campeonato fora de nossa cidade. A
disputa aconteceu em Itabirito-MG,
no Campo do Esperança, no dia 22
de junho.
O campeonato fez parte do Festival de São João e dos 87 do “Borrachudo”. Os amistosos foram contra
o Usina Esperança Futebol Clube e
englobaram as categorias sub-9, sub11, sub-13, sub-15. Mais de 70 alunos, pais, responsáveis e treinadores
estiveram presentes no evento.
Segundo Jonathan Félix, treinador técnico, os jogos foram fundamentais para interação social e para
a prática dos jovens atletas. “Apesar
dos placares negativos os amistosos
foram fundamentais para o desenvolvimento do trabalho e serviram como
divisor de águas. Continuaremos
investindo em nossos meninos e em
breve teremos mais oportunidades”,
destacou.

do setor de Saúde

O PROJETO - A iniciativa da
Escola Oficial do América Futebol
Clube de Mariana é da Salum Construções Ltda, empresa responsável
pelas obras do Eixo 1 nas barragens
de Fundão e Nova Santarém.O projeto, que foi inaugurado em agosto
de 2018, oferece aulas gratuitas para

cerca de 150 crianças e adolescentes,
entre 7 e 14 anos, e é uma oportunidade para aqueles que alimentam
o sonho de serem jogadores profissionais. Os atletas são treinados por
profissionais capacitados com base
na metodologia do América nos
campos do Guarany e do Olimpic.

Pedro Ferreira

"Demonstrar o respeito que a gente [A Prefeitura] sempre procurou ter
com cada um dos marianenses!", a fala do prefeito de Mariana, Duarte Júnior,
traduz a ação "Saúde em Foco", que teve sua primeira edição realizada nessa
última quinta-feira, 27 de junho, na Previne.
A "Saúde em Foco" foi desenvolvida pela Prefeitura de Mariana através
da Secretaria de Saúde do município. O objetivo é receber a população para
sanar dúvidas sobre os processos em andamento no setor de Saúde, como:
cirurgias, consultas e exames.
Junto ao secretário de Saúde, Danilo Brito, Duarte reforçou a importância
de acompanhar o que está acontecendo na Saúde e se existem problemas, como é possível resolvê-los. "Este é um modo de demonstrar o respeito e carinho
que temos com o marianense. ReRaissa Alvarenga
cebemos dezenas de pessoas com
Desafios e superação foi o desejo emanado pelos presentes na Cerimônia de
suas demandas e dúvidas sobre
Posse dos diretores das escolas estaduais de Mariana, Ouro Preto, Itabirito, Diogo de
processos e auxiliamo-nas na
Vasconcelos e Acaiaca, realizada na noite desta segunda-feira, 1º de julho, no Centro
resolução deles. É muito bacana
de Convenções. Ao todo, 31 escolas terão uma nova gestão. Presente no evento, o
ver o retorno da população com
prefeito Duarte Júnior destacou o comprometimento dos diretores na gestão escolar e
colocou o município à disposição para parcerias e apoio voltado à educação pública.
a nossa iniciativa", destacou o
“Percebo toda a dedicação aplicada dia após dia em nossas escolas. Mesmo dianprefeito.
te das dificuldades, não esmoreceram em momento algum. Nós do poder público
O aposentado, Fausto Gotemos a obrigação de estar ao lado do Estado e tenham a certeza que nossas portas
mes, parabenizou a Prefeitura
sempre estarão abertas para apoiar no que for necessário”, afirma Duarte parabenipela iniciativa e eficácia da ação.
zando todos os empossados.
"Há dois anos aguardo para fazer
Ao assumir o cargo com respaldo da comunidade escolar, o gestor ganha legiuma cirurgia de catarata e graças
timidade para exercer esse papel de liderança. Ao mesmo tempo, contribui para que
a essa ação, hoje saio daqui com
ele estabeleça uma relação de compromisso e parceria com aqueles que o elegeram.
o procedimento marcado para
O princípio da gestão democrática que fundamenta a eleição de diretores deve fazer
o final deste mês", comemorou
parte do dia a dia do gestor, pensamento compartilhado pela marianense Margarida
Fausto.
Angélica Gonçalves Moreira, que há 12 anos ocupa a direção da Escola Estadual de
A próxima edição está marcaPadre Viegas. “Agora é uma nova etapa a cumprir e a expectativa é positiva. Com a nova diretoria da superintendência, temos um apoio incondicional. Vamos trabalhar para
da
para
a quinta-feira, 11 de julho,
desenvolver um bom trabalho e buscar sempre o melhor para a escola e para toda a comunidade”, conta Margarida.
às
7h,
na Previne. A Prefeitura
Eleições - No período de 6 de maio a 17 de junho de 2019, as equipes da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, juntamente com a comissão de Organização
convida
a todos que tenham dúdo processo de escolha dos diretores e vice-diretores, realizaram as eleições para eleger os diretores das escolas estaduais. O processo é feito através do voto direto. Essa é a
vidas ou demandas do Setor para
maneira que mais favorece o debate democrático na escola, o compromisso e a sensibilidade política por parte do diretor, além de permitir a cobrança e a corresponsabilidade
um diálogo, a fim de saná-las.
de toda a comunidade escolar que participou do processo de escolha.

Diretores das escolas estaduais
de Mariana tomam posse

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Banda: A Corporação Musical Santa Cecília,
sob a batuta do maestro José vieira, recebeu a
Banda de Conselheiro Lafaiete e juntas propiciaram um belo espetáculo no último domingo,
no espaço da Rua Dr. Hélio Ferreira Bastos. Foram momentos inesquecíveis principalmente quando Jorge Senra atuou como maestro
durante a apresentação da conceituada corporação musical da vizinha cidade. Elas apresentaram um repertório musical digno de elogios. Parabéns!
São Pedro: Centenas de amantes do nosso futebol presenciaram, no
último domingo, jogos de futebol no Estádio Alberto Woods Soares,
disputando os troféusCecília
emPederzoli
honra ao padroeiro do União Sport Club.
Bela iniciativa do presidente Marcelo dos Santos Sobrinho.
Endereço certo: o Itabiritense já programou para este fim de semana ver de perto o primeiro festival gastronômico da grande Glaura,
assim como participar dos momentos de fé e oração que acontecem
em honra a Maria Concebida e Santo Antônio, padroeiro de Casa
Branca. Tudo começa na sexta com uma série de atrações, além das
guloseimas é claro. O evento conta com shows de Vinicius Penido,
cantor Tuika, Davison e Marcelo, Marcos Xavier, Rua do Lazer,
Quadrilha Pé de Serra e Quadrado Carbono.
Terça-feira: Ficou marcada a terça-feira desta semana como o Dia
do Bombeiro, motivo de felicitações por parte da população endereçadas aos nossos valorosos integrantes. Bombeiros Municipal de
Itabirito é orgulho de nossa gente. Parabéns!
Aniversário: De bem com a vida e ladeado de amigos e familiares,
completou 84 anos no último dia 1º o ex-atleta do Esperança, Guilherme Ferreira de Pádua. Torcedor ferrenho do borrachudo, Vaco é
do time do outro lado da lagoa. À ele votos de felicidades sempre.
Sabedoria oriental: Não leve sua idade em consideração, não se julgue pelos anos que viveu, cure-se com exercícios calor e frio, respire
os aromas das árvores e da relva, coma arroz, beba chá e esconda
a carne nos legumes, mantenha quente seus rins e sua cabeça fria,
sorria mais, esqueça os maus momentos, você estará seguro se for
gentil, será gentil se estiver calmo, e estará calmo se estiver saudável.
Ame as pessoas e fique atento aos que não amam.
Certeza: O fim de semana mais intenso com os candidatos a prefeito
e vice pelas ruas na busca de apoio ao pleito de 04 de agosto. Mais
uma vez nossa cidade realiza eleições extemporâneas. É como se o
leitor fosse o aluno que tivesse que repetir o ano. É tempo de começar
de novo.
Nosso abraço: Ao casal Maria Petrina e Orlando Campos pelo trabalho incansável em prol do CLUMI (Clube da Melhor Idade de Itabirito) que realiza aos sábados bailes direcionados aos casais amantes
da dança e da boa música. A organização e a receptividade é destaque
nas pistas de dança do CLUMI, e envolve uma série de detalhes carinhosamente preparado pela equipe de diretores.
Nova direção: As escolas estaduais que desempenham papel importante na educação de nossos jovens estão com novos diretores, são
eles: Escola Henrique Michel: Rosimeire, Intendente Câmara: Igor
de Carvalho, Raul Soares: Marlene Gurgel Salvador, Professor Tibúrcio: Claudia Leonel e Engenheiro Queiroz Júnior: Luís Procópio.
A eles votos de profícua gestão.
Para Refletir: A justiça atrasada não é justiça; Senão injustiça qualificada e manifesta. (Rui Barbosa)

Aviso de Errata - O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente
de licitação comunica aos interessados que
fica alterada a redação do Pregão Presencial nº 053/2019 Processo nº092/2019:
Objeto: Aquisição de materiais, ferramentas e equipamentos de informática a serem
utilizados na execução da demanda de
manutenção e implementação do sistema
no serviço administrativos do SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito – MG, Conforme Especificações
do Anexo I, do Edital. Outras informações pelo telefone 31 3562 - 4100 ou
pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.
br; ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br.
01/07/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de telefonia
móvel. Referência: Pregão Eletrônico nº
001/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Telefônica Brasil S.A. Objeto
contratação para prestação de serviço telefonia móvel pessoal (SMP), nas modalidades de serviços acesso internet móvel,
serviços de controle de gastos móveis,
mensagens de texto (SMS), conforme especificações do anexo I, do Edital Valor
Mensal: R$7.893,84 (Sete mil oitocentos e
noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), Sendo para 06 (seis) meses. Valor
Total: R$47.363,04 (quarenta e sete mil
trezentos e sessenta e três reais e quatro
centavos). Forma de pagamento: conforme

fatura, após a emissão da mesma. Vigência:
fica aditado até 31/12/2019. Dotação Orçamentária:17.22.1701.4.003.3390.39.00
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 28/06/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de Locação de
Impressoras. Referência: Pregão Presencial nº 043/2017, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Liberino Lopes Valente
Junior ME. Objeto: Empresa especializada
em serviços de locação de impressoras no
sistema “pós pago”, através de “franquia
mensal de consumo de impressão”, com
disponibilização de impressoras lasers e
jatos de tinta, fornecimento de tonners, cartuchos de tintas peças e consumíveis, prestando também o serviço de manutenção e
assistência técnica, das impressoras locadas
para o SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG. Valor
mensal: R$4.628,50 (quatro mil seiscentos
e vinte e oito reais e cinquenta centavos),
Valor Total: R$27.771,00 (vinte e sete mil
setecentos e setenta e um reais).Forma de
pagamento: 05 (cinco) dias após a emissão
e aceite da nota fiscal. Vigência: fica aditado
para 06 (seis) meses ate 31/12/2019. Dotação Orçamentária: 17.122.1.701.4.003
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/06/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de recomposição
asfáltica. Referência: Tomada de Preço nº
002/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratan-
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Requerimento de vereador pede à Vale
que indenize associações itabiritenses
pelo cancelamento da Julifest 2019
Por causa do cancelamento da
Julifest 2019, em Itabirito (MG) o
vereador Toninho da Associação
(MDB) pediu à Vale que indenize
as associações comunitárias itabiritenses. O requerimento, deferido
pelo presidente da Câmara Rodrigo Campos Chagas (o Rodrigo do
Porco - PSD) foi também destinado ao Ministério Público para
que o órgão estadual possa fazer
a mesma exigência à mineradora
pela via judicial.
A Julifest é uma das maiores festas do interior de Minas. O
evento acontece uma vez ao ano
em Itabirito e traz, em seus quatro
dias de duração, um show de renome nacional por dia para atrair público de todo estado. Chega a reunir até 40 mil pessoas quando há
show muito concorrido. O festival
fomenta a economia local: hotéis,
postos de gasolina, supermercados, barraqueiros da orla da festa

te: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: BALI – Construtora Baeta Ligório
LTDA. Objeto: contratação de empresa de
serviços de recomposição asfáltica incluindo o fornecimento, transporte e aplicação
de concreto betuminoso usinado a quente C.B.U.Q. FAIXA “C” do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, para pavimentação de valas e buracos
na Sede e Distritos do Município de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I
do edital. Valor por tonelada: de R$513,50
(Quinhentos e treze reais e cinquenta centavos) referente a 173 toneladas Perfazendo
um valor total deste aditado: R$88.835,50
(Oitenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Forma de
pagamento: conforme contrato. Vigência:
Fica aditado até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: Sistema de Água: 17.512.1701
4001 33.90.39.00, Sistema de Esgoto 17.
512.1701.4002.33.90.39.00 e Sistema de
Distrito 17.511.1712.4031.33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 28/06/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 054/2019 - 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° 094/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº054/2019.
Objeto: contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços psicológicos especializados para os servidores do SAAE de
Itabirito - MG. conforme especificações
do anexo I do edital, no dia 17/07/2019 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

etc. Contudo, são as associações
comunitárias itabiritenses (que
participam por meio de barracas
estilizadas) as que mais arrecadam
com o evento. Nos quatro dias de
festa, uma associação chega a faturar 50 mil reais. Trata-se da principal fonte de arrecadação dessas
instituições.
Depois das tragédias de Mariana e Brumadinho e as consequentes mudanças na classificação das barragens, a Julifest foi
cancelada. Isso porque se concluiu que seria arriscado reunir
um número expressivo de pessoas em uma área de Itabirito com
a possibilidade de rompimento de
barragens de rejeito cuja lama
atingiria o município.
Ou seja, cancelou-se a mais
tradicional festa de Itabirito por
uma situação que tem a ver diretamente com a mineradora. Por isso,
segundo o vereador, indenizações,

pelo menos para beneficiar as associações comunitárias, são necessárias. Tais entidades, em seu dia
a dia, já enfrentam, com a Julifest,
dificuldades financeiras para promover suas ações. Sem a festa então, a situação se torna ainda mais
caótica.
“Como não terá a festa, as
associações ficarão prejudicadas.
Elas venderiam em média de 80
mil a 90 mil reais, e lucrariam de
45 mil a 50 mil reais. A responsabilidade pela não realização da
festa é da Vale. Seriam indenizadas somente as entidades que participaram das duas últimas edição
da Julifest. É por meio do dinheiro
da festa que as associações sobrevivem. Dinheiro esse que não receberão este ano”, disse Toninho.
Procurada, por meio de telefonemas e e-mail, a Vale ainda não
se pronunciou. Quando a resposta
da mineradora vier, será publicada.
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Itabirito: após novas convenções e
remarcação, eleições se aproximam

Promoção:

As eleições suplementaTinta Glasurit
res para prefeito de Itabirito,
com preços
após cassação da chapa eleiespeciais
ta em 2016, parecem, enfim,
caminhar para uma resolução. Inicialmente marcado
para o dia 7 de julho, o pleito
foi adiado para setembro,
após parecer da defesa civil
da cidade, que alegou risco
para os cidadãos diante da situação das barragens ForquiColocando cor em
lha I e III, da Vale, que estão
SUA VIDA
no mais alto nível de alerta
de segurança. Pedido inicialmente acatado pela justiça,
R. Dr. Eurico Rodrigues,106
os candidatos que se opõem
Max Fortes, liderando grupo dissidente, aposta em
Arnaldo se reconfirma como candidato pela situação
ITABIRITO
ao atual governo, incluindo
sua vitória para eleição suplementar
um grupo dissidente, criticaram a decisão e a classificaram como, no mínimo, uma
manobra protelatória, já que
a cidade se encontraria em
uma zona temporal distante
o bastante das barragens, em
caso de rompimento.
A contra-medida deu
resultado, já que a Justiça
optou por marcar data mais
próxima, dessa vez para
Orlando Caldeira discursa para
Matheus Baldi concorre pelo
agosto, ante a impossibilidacomunidade e apoiadores
partido Patriota (PEN)
de de manter a data originalmente estipulada (7 de julho). Com isso, os candidatos
realizaram novas convenções nos últimos dias e, espeJoão de
ra-se, o novo prefeito será conhecido em 4 de agosto
Carvalho
desse ano.
As convenções foram iniciadas na quinta-feira,
drjoaodecarvalho@yahoo.com.br
27, com a confirmação dos nomes de Matheus Baldi
(PEN) para prefeito e Gabriel Dias para vice. “É hora
de ouvir as pessoas, cuidar das pessoas. Precisamos
acabar com a politicagem, gerar empregos, apostar em
inovação e fazer de Itabirito uma cidade com excelentes perspectivas”, declara Baldi.
SEMPRE FUI um admirador das pinturas dos quadros, da arte
No sábado, 29, o segundo colocado nas eleições
expressa visualmente. Sempre me surpreendo diante de um quade 2016 e líder da oposição, Orlando Caldeira (PPS)
dro artisticamente bem pintado.
foi recepcionado por correligionários e comunidaA pintura, dizem os melhores admiradores e observadores
de no salão paroquial da Boa Viagem. Seu vice é o
que ela é, entre as artes plásticas, aquela que representa os obmédico Elio da Mata. Para Orlando, “Itabirito precisa
jetos, ideias ou sentimentos sobre uma superfície bidimensional,
de gente correta dentro da prefeitura. Além disso, vou
com o auxílio de pigmentos ou outro corante.
governar para todos, respeitando até mesmo os adverQuando entro na Matriz de N.Sra.da Boa viagem, cuja raiz prisários políticos, pois essa é a função de um verdadeiro
meira já corre para o seu tricentenário, não me canso de contemgovernante”.
plar a nave central, com as figuras belas e imponentes dos evanDia 30, o vereador e candidato Max Fortes (PSB)
gelistas, de notáveis santos padres que defenderam os princípios
no leme de grupo dissidente da atual administração,
fundamentais da igreja católica, através dos tempos.
afirma lutar por uma administração livre de “projetos
Destaca-se, outrossim, o quadro da Glória de Maria, Mãe do
de poder. Vamos priorizar a geração de emprego, renSalvador, na sua assunção aos céus, com todo merecimento e
da e vamos cuidar da nossa gente”. Seu vice é o tamnossa convicção. A igreja da Boa Viagem é, sem dúvida, o maior e
bém vereador Tila do Social.
mais imponente marco itabiritense. Sua obra artística é um primor
O atual prefeito interino, Arnaldo dos Santos
– nas suas seculares pinturas – para os olhos e para os corações
(MDB) também realizou nova convenção, segunda, dia
dos habitantes locais e visitantes. É minha intenção, um dia, des1º, dessa vez de menor porte, reconfirmando sua dispocrever cada pintura que orna o interior de nossa igreja secular,
sição. “Inimigos estão se unindo para tentar destruir a
tornando-a mais conhecida, admirada, vista, aplaudida, para todos
nossa candidatura” afirmou em discurso. Seu vice é o
que apreciam a arte sacra.
atual presidente da Câmara, Rodrigo do Porco.
“A PINTURA é dividida em dois principais grupos ou ramos,
O PCdoB, que havia lançado candidatura origicomo: a de cavalete, que se basta a si mesmo; e a mural que sernalmente, preferiu se abster de reconfirmar a candive aos fins arquitetônicos. A de cavalete pode ser dividida em sete
datura, citando as dificuldades impostas pelo custo e
categorias ou grupos, segundo o termo abordado pelos artistas, a
tempo diante das remarcações de datas. “O processo
saber: 1) Retábulos, e pintura religiosa; 2) Lendas, cenas histórieleitoral desorganizado, confuso é incerto alinhado a
cas, mitos, etc; 3) Pinturas de gêneros; 4) Paisagens; 5) Arquiteum conjunto de fatores que resultaram na marcação
turas; 6) Naturezas-mortas; 7) Retratos; 8) A composição” (Barsa,
de três datas diferentes para o pleito comprometeram
volume 16, página 87).
o planejamento e as agendas do Partido”, declarou o
A pintura, como arte, remonta à época mais primitiva, ainda
partido, em nota.
visível nas cavernas mais conhecidas, numa tentativa de transDissidência
portá-la à posteridade. Entretanto, foi na Grécia e em Roma, que
Um dos elementos mais surpreendentes da atual
surgiram os mais expressivos pintores, onde o mosaico teve sua
eleição é que os candidatos Arnaldo dos Santos e Max
forma mais simbólica.
Fortes, até pouco tempo do mesmo grupo político, se
As grandes igrejas católicas mundiais deram forma, beleza,
encontram em franca disputa pela vaga de prefeito. Arvariedade, expressão, e grandeza sempre maior à arte pictórica.
Matrículas
naldo conta com apoio do ex-prefeito Alex Salvador, e
Daí as expressões sintetizadas nas expressões: arte abstrata, greAbertas
por sua vez, Max conta com o apoio do também exga, românica, clássica, gótica, seguidas das modernas, realistas,
prefeito, Waldir Salvador. Alex e Waldir são, como já
simbólicas, renascentistas, vitrais e muitas outras de sabor visual
bem sabido, irmãos, e pouco foi revelado, oficialmente,
e intelectual.
sobre as razões da dissidência.
ENFIM, não posso terminar estas informações, hauridas nos
Sobre a eleição suplementar
textos da arte contemporânea, sem a lembrança de grandes pintoAs novas eleições ocorrerão em razão da chapa de
res que enchem nossos olhos pela beleza de sua produção pictóriAlexsander Silva Salvador de Oliveira, como prefeito,
ca, ou seja, de notáveis pinturas, através dos séculos, como: Giote Wolney Oliveira, como vice, eleita em 2016, ter sito, Leonardo da Vinci, Sanzio Rafael, Caravággio, Goia, Cezanne,
do cassada pelo TRE por abuso de poder econômico
Claude Monet, Renoia, Vicent Van Gogh, Pablo Picasso, Salvador
e captação ilícita de recursos financeiros na campaDali, Ataíde, Tarsilla, Anita, Di Cavalcante, Cândido Portinari.
nha eleitoral. O prefeito, então candidato à reeleição,
Em Itabirito, destaco com prazer o conhecido, apreciado mesteria recebido doação de pessoas jurídicas que prestre, pintor de primeira grandeza, pelas suas aulas, pelas suas
tam serviço de transporte no município. Para tanto, as
obras e de seus alunos: Marcus Vinícius, mais conhecido como
doadoras teriam usado de seus funcionários, sócios e
Neném Michel.
Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
parentes de sócios para doações. A legislação eleitoral
A todos minha homenagem!
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
(31)3561.7814
proíbe a doação de empresas para campanhas.

3561-2182

A CIDADE
E EU

Itabirito: seguidor
de Portinari

O BERRO DO
BODE ZÉ

Só trouxas cumprem
compromisso
O tema já recorrente, tendo ocupado este espaço por diversas vezes, promete estar aqui por outro tanto, no futuro,
para confirmar que se trata de “defeito de nascença” ou característica do DNA da cultura tupiniquim. Se entre britânicos se
cultua e se considera como ponto de honra a pontualidade, a
formalidade, a fidelidade no cumprimento dos compromissos,
entre brasileiros pontualidade não existe, a esculhambação
pontua em tudo e fidelidade é algo desconhecido, porque cumprimento de compromissos assumidos, pode ou não acontecer; é como caso fortuito! Não se importa se a outra parte pode
sair prejudicada, sofrer prejuízos. – Tô nem aí! – Assim pensam e assim agem! Há ainda os que se vangloriam de ter esse comportamento, não se prendendo à palavra dada, à hora
combinada, mesmo porque podem até não usar relógio. Num
país que se gaba por ter mais celulares que habitantes, seria
de se esperar que tal comportamento tivesse sido, pelo menos, diminuído, mas não é o que se constata. Mais como brinquedo vulgar do que ferramenta útil, o celular é o paradoxo da
comunicação interpessoal: corta o bate-papo ao vivo, estimula
fofocas e potocadas online, mas não serve para comunicação
do útil, necessário e urgente. Contam-se piadas pelo celular,
denigre-se imagem alheia pelo celular, descreve-se toda uma
viagem pelo celular enquanto o veículo roda, relatam-se intimidades domésticas sem se importar onde está e quem está ao
redor. Entretanto, se um compromisso assumido ou hora combinada precisa ser cancelada, muito poucos se ocupam de
informar à outra parte sobre o problema surgido. Nessa hora
celular não existe! A outra parte que se dane, que se exploda,
que vá se queixar ao bispo!
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Tirando a Casaca

Orquestra Ouro Preto e Antônio Nóbrega
fazem show gratuito em Ouro Preto
Com patrocínio da Cemig, órgão vinculado ao Governo de Minas Gerais, a Orquestra Ouro Preto promove encontro com um dos
grandes nomes da cultura popular
brasileira. Ao lado do multiartista
pernambucano Antônio Nóbrega,
a apresentação do grupo integra a
programação do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, com
o espetáculo Tirando a Casaca.
O concerto será realizado no
dia 10 de julho, às 21h30, na Praça
da Ufop, em Ouro Preto. Com regência do Maestro Rodrigo Toffolo, a entrada para a apresentação é
gratuita. A abertura do espetáculo
fica à cargo da Vale Música Jazz
Band (ES).
Tirando a Casaca: Orquestra
Ouro Preto e Antônio Nóbrega
A parceria entre a Orquestra
Ouro Preto e Antônio Nóbrega
teve início há três anos, em apresentação única, em Belo Horizonte. A união assombrou o público
presente que, à época, lotou o
Grande Teatro do Sesc Palladium,
emocionando milhares de pessoas.
Considerado um dos mais versáteis e completos artistas da atualidade, Nóbrega é um marco na
música brasileira, responsável por
inserir um novo modo de conceber
e tratar o som, com foco na busca

Íris Zanetti

pelas origens da música genuinamente nacional. Instrumentista,
cantor, bailarino e compositor, a
obra de Nóbrega funde-se com diversos aspectos da cultura do país,
surpreendendo pelas possibilidades de novos sons.
“Tirando a Casaca” é um espetáculo que une a música de concerto, música popular e dança, tendo
como protagonistas a Orquestra
Ouro Preto e Nóbrega que prestam
homenagem a Ariano Suassuna e
ao Movimento Armorial, convidando o público a um mergulho

profundo nas raízes musicais brasileiras, a partir de obras que viajam entre o frevo, o maracatu e
outros ritmos nordestinos.
O repertório reverencia a obra
de Nóbrega e de compositores
que fizeram parte do Movimento
Armorial, a exemplo de Capiba.
Através da dança, da voz e da
orquestração, a união entre esses
dois universos resulta em releituras inéditas de peças como Mateus
Embaixador, Canjiquinha, Despedida, Tirando a Casaca e Galo de
Ouro, Mourão e tantas outras.

