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Prefeito Duarte Jr. fala
com exclusividade à
O LIBERAL sobre
Operação Curupira,
abastecimento de água
e Fundação Renova.
Confira na pág. 6
Ações criminosas espalham temor em distritos de Ouro Preto
Ane Souz

Ane Souz

Circuito Turístico do Ouro pág. 4

O vereador Chiquinho de Assis (PV)
abordou a necessidade de maior policiamento e a volta do Posto Policial nos
distritos de Santo Antônio do Leite, Lavras Novas e São Bartolomeu, que estão
sofrendo cotidianamente com ações criminosas.
De acordo com o vereador: “Esse é
um pedido que vimos repetindo insistentemente há muitos anos, mas que depende exclusivamente do governo do estado
de Minas Gerais.
Não tem crise pior do que a crise da
insegurança e da violência, crise que gera
problemas de saúde, depressão, síndrome
do pânico e outras situações. Percebemos que essas comunidades estão reféns
e com a crise financeira que o país está
vivendo, podemos identificar também os
desdobramentos que acabam em violência.
Lavras Novas, por exemplo, é hoje
um local importantíssimo para o turismo,
sendo referência de desenvolvimento em
Minas, assim como São Bartolomeu, re-

presentante dos doces mais famosos do
entorno e têm passado por momentos de
tensão que deixam a comunidade constantemente preocupada.
Santo Antônio do Leite, que é outra
potência turística, com um núcleo da prata muito expressivo para arte e artesanato,
também vive em alerta com casas sendo
assaltadas pela madrugada à mão armada, inclusive com histórico de estupro
acontecendo na localidade.
São três potencialidades turísticas
que se sentem abandonadas pelo estado,
existem policiais fazendo seu trabalho,
mas precisamos da vontade política que
venha do Estado. Através de uma comissão nomeada pela Câmara estamos dispostos a ir a Belo Horizonte, sentar com a
Secretaria do Estado de Segurança e com
representantes da Assembleia Legislativa
em busca de solucionar essa questão da
nossa região.
Vocês fazem ideia de quantos milhões passam em lavras novas em um
carnaval? Qual é a referência hoje de

Santo Antônio do leite com suas pousadas recebendo eventos múltiplos e convenções das mais diversas? São situações
que atraem pessoas com poder financeiro
e infelizmente, o olhar dos ladrões.
Precisamos combater de fato a violência. Em Santa Rita existe um posto
policial que faz toda diferença com a
patrulha rural daquela região, mas só ali
não basta. Lavras Novas tem o prédio
prontinho para receber a Polícia Militar,
em Santo Antônio do Leite os moradores
estão se organizando e querem inclusive
pagar internet, caso seja necessário, para
Polícia se manter de maneira fixa e constante no local e em São Bartolomeu, da
mesma forma, os moradores já disponibilizaram na Casa da Festa uma sala
para receber a Polícia. Essas comunidades, essas pessoas, precisam da presença
física da Polícia militar. Não podemos
crucificar o município nesse caso porque
dependemos do Estado, mas o apoio do
município é muito importante para chegarmos fortalecidos”.

Falamansa, Chama o Síndico e
bandas locais abrilhantam a Festa
do Pastel de Angu em Itabirito
Evento gratuito conta ainda com um concurso do
Melhor Pastel de Angu da Cidade

São Clemente destaca Ouro
Preto no Carnaval do
Rio de Janeiro
pág. 2

Itabirito celebra com orgulho a sua
joia gastronômica: o Pastel de Angu.
Considerada Patrimônio Imaterial do
município, a iguaria é o carro chefe da
tradicional Festa do Pastel de Angu,
evento que integra a programação de
Aniversário da Cidade e que será realizado nos dias 5 e 6 de outubro, na Praça
da Estação.
A Festa é uma ótima oportunidade
para degustar a receita original dessa
delícia de Itabirito. “Acreditamos na
importância do turismo de eventos,
neste caso, valorizando nosso maior
bem imaterial gastronômico, que é o
Pastel de Angu”, ressalta Junia Melillo,
secretária de Patrimônio Cultural e Turismo de Itabirito.
Programação especial
Para comemorar, uma programação especial agita Itabirito com shows,
barraquinhas e um concurso do Melhor
Pastel de Angu da Cidade. No sábado, dia 5, a Festa começa às 14h, com

show de Paulinho Sacra e Daniel. Às
16h, tem a banda Quadrado Carbono,
seguida do Minabloco, às 18h; e Tindolelê, às 20h. A noite de sábado encerra
ao som do bloco de Belo Horizonte,
Chama o Síndico, a partir das 22h30.
Já no segundo dia de Festa do
Pastel de Angu, o domingo (6) tem o

melhor do samba com Letícia Garcia,
às 14h; Deyvisson e Marcelo, às 16h;
e banda Sakasamba, às 18h. Logo após
acontece a premiação do concurso do
Melhor Pastel de Angu da Cidade. A
programação especial fica completa ao
som inesquecível do forró de Falamansa, a partir das 21h.
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Ouro Preto ganhará destaque no
desfile da São Clemente na Sapucaí
A agremiação do Grupo Especial do Carnaval Carioca vai levar para a
passarela do samba os cenários setecentistas de Ouro Preto

Para o desfile da São
Clemente, o enredo do carnavalesco Jorge Silveira
destaca a expressão popular
“Conto do Vigário”, que
significa “passar a perna em
alguém”. Supostamente, a
origem vem de Ouro Preto,
na antiga e tradicional disputa entre as paróquias do
Pilar e a da Conceição pela
imagem de Nossa Senhora.
Dizem que, no século
XVIII, um dos vigários propôs que a santa fosse colocada em um burro entre as duas igrejas, e a imagem ficaria com aquela que o animal escolhesse
seguir em direção. Só que o tal vigário já sabia que o animal estava acostumado a trilhar os
caminhos do Pilar e, como não podia deixar de ser, o burro seguiu sua querência, deixando os
paroquianos de Nossa Senhora da Conceição de mãos vazias.
O secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni, foi ver de perto o andamento da produção das alegorias carnavalescas, numa visita informal ao barracão da São Clemente (foto). Após
conferir os trabalhos dos carnavalescos, já bastante adiantados, ele garante que será um desfile
exuberante. “Os cenários de Ouro Preto estão sendo artisticamente recriados nos mínimos detalhes, com muita habilidade, sensibilidade e riqueza”, disse o secretário.
Para Felipe Guerra, secretário de Turismo, Indústria e Comércio, o desfile da São Clemente
destaca Ouro Preto no carnaval do Rio de Janeiro, tradicionalmente classificado como ‘o maior
espetáculo da Terra’. “É um marketing importante que amplia aos olhos do país e do mundo os
atrativos da cidade de Ouro Preto como destino turístico, inclusive, durante o próprio carnaval”.
Vale ressaltar que a homenagem à Ouro Preto no carnaval carioca se deu de forma espontânea,
resultado de pesquisa histórica feita pelo carnavalesco Jorge Silveira e, ao contrário do que muitos pensam, não envolve nenhum investimento por parte Prefeitura. “Nossa escola está extremamente feliz com essa escolha”, ele conta.
No próximo sábado, 5 de outubro, após dois meses de disputa, encerra-se o concurso que definirá o samba enredo o qual irá embalar os foliões da São Clemente, a primeira escola a desfilar
no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na segunda-feira de Carnaval.

Vice-presidente
da escola, Renato
Gomes, secretário
Zaqueu Astoni,
carnavalesco Jorge
Silveira e comentarista de carnaval
Milton Cunha em
visita ao galpão da
São Clemente
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Prefeitura de Ouro Preto presta
contas em Audiência Pública

Na última segunda-feira (30), a Câmara de Vereadores de Ouro Preto realizou a 16ª Audiência Pública de 2019 para prestação de contas da Prefeitura, relativa ao 2º quadrimestre deste ano.
De acordo com o gerente de Contadoria da Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal
de Ouro Preto, Edmundo Sales, os números apresentados durante a Audiência significam uma
melhora na receita do município. “Passamos um ano de 2018 difícil, com retenção de receita
do município por parte do Governo do Estado. A partir de fevereiro, esses repasses vieram a se
normalizar, o que reflete no que a gente vem arrecadando. O ponto de virada desse aumento da
receita foi o compromisso do Governo do Estado em manter os repasses de direito dos municípios”, disse. Edmundo ainda ressaltou que a expectativa para 2020 é de melhora na arrecadação.
“Como passamos os dois anos muito difíceis, queremos que a receita dobre para que possamos
honrar com os compromissos que ainda estão pendentes”.
Para o vereador Geraldo Mendes (PCdoB), que presidiu a Audiência, “realmente o orçamento tem melhorado e aí sim podemos cobrar porque está faltando insumos na UPA, por
exemplo. Mas fazer essas críticas e essas observações com responsabilidade e com critérios.
Não sair falando, por exemplo, que a Prefeitura de Ouro Preto está inchada porque vimos aqui
hoje que houve um trabalho para controlar, principalmente, a questão de Pessoal da Prefeitura.
São questões que nos ajudam a realmente discutir política com mais propriedade”, pontuou.
O vereador lamentou a falta de participação popular durante a Audiência. “Essa é uma das
audiências públicas mais importantes que temos aqui na Câmara, onde a Prefeitura Municipal
vem abrir os números da receita e das despesas para a população de Ouro Preto. Mas, infelizmente, nós não contamos com a participação da população. Quanto menos pessoas entenderem
o que é a receita e a despesa de um município, fica pior a avaliação”, finalizou.
Também participaram da Audiência Pública a vereadora Regina Braga (PSDB) e o médico
Ariosvaldo Figueiredo.
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O inimaginável dentro de
uma Assembleia Legislativa

Arma de dois gumes, utilizada em todos os campos das atividades humanas, o oportunismo faz mais das suas na área política,
especialmente nos casos em que a polêmica abraça a sociedade,
fragilizada pelo medo diante da violência crescente e de um Estado indolente, escudado por leis também frágeis, que mais protegem bandidos em detrimento da sociedade.
Há alguns dias, quando se focou na tragédia da Ponte Rio-Niterói, alertou-se sobre a possibilidade de uso do indesejável, porém não dispensável, recurso que pôs fim ao impasse, por aqueles
que pensam na violência como único de combate à própria violência; ou seja, a violência institucionalizada do Estado de direito contra violência do “estado” bandido. Não foi preciso esperar muito,
para se ter a manifestação oportunista e, pior, dentro da própria
estrutura do estado, com a pregação da violência como resposta a
um crime praticado. O pensamento raivoso, odioso, sanguinolento,
antes mal contido em cabeças, não mui diferentes das que merecem combate da sociedade, ganha vazão descarada, em recinto
onde tudo deveria ser e estar voltado para ordem, a lei, o direito
e a justiça. Da tribuna da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, um deputado, a envergar a farda da Polícia Militar, abusou do
direito que lhe cabe como parlamentar, para insuflar a violência e
determinar a morte de um assassino mediante ação de quem se
disponha ao crime, mediante compensação financeira, oferecida
pelo próprio policial-parlamentar.
Dir-se-ia, fora do contexto em que o fato se deu, que se tratava
do autoritarismo exercido por um bestunto e folclórico coronel do
primeiro quartel do século vinte ou por chefão de grupo bandoleiro,
no antigo faroeste norte-americano. A verborragia agressiva, inconsequente, até mesmo grosseira, não condiz com os princípios
da corporação militar à qual pertence e, muito menos, com os fins
daquela Casa Legislativa. De sua fala, gravada em vídeo e a circular na internet, ouve-se muito bem ao se referir ao assassinato
de uma jovem: "A jovem lá assassinada, quero ver quem vai correr
atrás para matar esse vagabundo. R$ 10 mil daqui do meu bolso
para mandar matar esse vagabundo. Eu tiro do meu bolso quem
matar esse vagabundo. Não vale localizar o cara, tem que trazer o
cara morto, aí eu pago"...
Custa-se a se crer seja verdade o destempero moral dentro de
uma casa legislativa, quando se sabe que boa parte da violência
tem como estímulo a impunidade imperante, por sua vez baseada
em leis frágeis. A principal função do parlamentar é legislar que,
no caso da criminalidade, tem sido descurada ou não levada em
conta a segurança e o bem-estar da sociedade. Mais à frente o tal
deputado disse em seu discurso: "...temos que parar de falar que
preso é boa pessoa. Preso está lá por que fez mal... Temos que
parar com essa ideia de patrocinar vida boa para vagabundo.... É
menos um vagabundo para dar trabalho para a sociedade, para
quem sai as quatro horas da manhã para trabalhar e volta as dez
horas da noite para ter uma vida honesta". Nesse aspecto, concorda-se, pois bandidos, presos ou não, têm merecido mais consideração do que cidadãos limpos; mas isso, em parte, é culpa das leis,
criadas pelos próprios parlamentares. De sua parte, o mea culpa
caberia com mais razão em lugar da verborragia inflamada, por ser
parlamentar, já ter sido deputado federal e ser filiado ao partido,
eventualmente, no poder.
Fala-se agora em verificar se houve quebra do decoro parlamentar. Ainda têm dúvidas? O deputado, fardado, do alto da tribuna, encomenda a morte de alguém e oferece compensação financeira ao criminoso que o atender e ainda duvidam de ele ter cometido um crime? Se eu fizesse o mesmo em público, poderia ser
preso e processado por ameaça de morte. No caso do deputado
é diferente? Ele tem liberdade de opinião, que não inclui, jamais,
ameaça ou encomenda da morte de alguém. Ele não merece ser
cassado, porém banido a toque de caixa do recinto da Assembleia
Legislativa do Espírito Santo e ter seu nome riscado da lista de
parlamentares, que passaram por aquela Casa Legislativa.
Infelizmente, o sistema político-partidário vigente, injusto e
corrupto, permite e protege políticos que, de forma alguma, representam a vontade do povo, mas os partidos aos quais são ligados.
Numa DEMOCRACIA ABERTA, os dias como parlamentar do tal
deputado estariam contados, porque o eleitorado o substituiria na
primeira oportunidade, sem necessidade de qualquer interferência.
Perdida a condição de parlamentar, responderia à Justiça comum
pelos crimes de incitação à violência e encomenda de morte.
Partidos Políicos já fizeram mal demais à humanidade!

Fundador: D. J. Rendeiro de Noronha
Diretora-Presidente e Editora Principal:
Paula Karacy Saliba Silva (MTB 14553/MG)
Redator: Paulo Felipe Noronha
Reportagem: Michelle Borges Pereira
(MTB 15091/MG), Marcelo Sena
(MTB 20502/MG).
Contábil: Camêllo Contabilidade Ltda.
Publicitário: Roberto Lourenço
Colaboradores: Nylton Gomes Batista,
Élson Cruz, Priscilla Porto, Valdete Braga,
João de Carvalho, Rodolfo Koeppel,
Neto Medeiros e Josilaine Costa.
Circulação semanal e gratuita:
Ouro Preto, Itabirito, Mariana
e respectivos distritos
Redação e Administração:
R. Tombadouro 502, Cachoeira do Campo
(CEP 35410-000) Ouro Preto/MG
Tele/fax: (31) 3553-1699

e-mail: oliberalinconfidentes@gmail.
com e/ou jornaloliberal@msn.com
Site: www.jornaloliberal.net
Composição e Arte Final:
Saliba & Rendeiro de Noronha Ltda.
CNPJ: 26.101.279/0001-93
Impressão: Sempre Editora Ltda.,
Av. Babita Camargos, 1645 - Cidade
Industrial, Contagem/MG
Tiragem desta Edição:
9 mil exemplares
Periodicidade: semanal
Registro Sindical:
Sindijori nº134
Os pontos de vista em artigos
assinados e/ou publicitários não refletem
necessariamente a opinião deste jornal, e
são de inteira responsabilidade dos seus
signatários. A reprodução total ou parcial
é permitida, desde que citada a fonte.

O LIBERAL Ed.1359 - Sexta-feira, 4 de outubro/2019
www.jornaloliberal.net

3

Aceop anuncia finalistas do
Mérito Empresarial 2019

Três empresas foram selecionadas em cada categoria. Resultado sai no dia 19/10
A Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto (ACEOP)
divulgou, na última terça-feira (01)
os finalistas do Mérito Empresarial

2019. Para cada categoria, foram
destacadas as três empresas mais
citadas pelo voto popular. Os vencedores serão anunciados no dia

Cachoeira do Campo

19 de outubro, no Baile de Gala do
Mérito Empresarial.
Em sua segunda edição, o
evento premiará os destaques empresariais de 45 categorias. Foram
ouvidas 450 pessoas, das quais
350 responderam em suas residências, enquanto outras 100 se cadastraram e responderam na sede da
Aceop. No evento, serão conhecidas as empresas vencedoras das
categorias ouro, prata e bronze.
O Mérito Empresarial tem o
objetivo de dar visibilidade e reconhecimento ao comércio local.
Como não há uma lista de indicados, as empresas são citadas de
forma espontânea pelo público e o
prêmio ajuda a coroar os estabelecimentos mais admirados pela população ouropretana. Conheça os
finalistas do Mérito Empresarial
2019 no site:
www.jornaloliberal.net
Por Marcelo Sena

Prefeito de Itabirito veta projeto que
promete combater corrupção em licitações
Veto foi apresentado à Câmara Municipal na última segunda (30),
justificativa é de inconstitucionalidade do projeto

Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, realizada
na última segunda-feira (30), a
Prefeitura Municipal enviou uma
indicação de veto ao projeto de
lei 59/2019, de autoria do vereador Renê Butekus (PSDB) que se
apresenta como uma iniciativa de
combate à corrupção em processos
licitatórios da Prefeitura Municipal
de Itabirito.
O projeto propõe a obrigatoriedade de um seguro-garantia de
execução de contratos públicos de
obras e fornecimento de bens e serviços assinados pela Prefeitura. De
acordo com o autor do projeto, a
iniciativa já existe em outras cidades e contribui para o combate da
corrupção em Itabirito, ao verificar
a saúde financeira das empresas
que prestam serviços ao município.
“Nós trouxemos para cá esse
projeto de lei para, definitivamente,
banir empresas corruptas de participarem de processos licitatórios
em Itabirito. Eu fui surpreendido,
pois nós vereadores votamos todos
favoráveis ao projeto, com o veto
enviado pelo prefeito, alegando ato
de inconstitucionalidade. Mas ele
não fala qual”, alegou da tribuna o
vereador Renê.

De acordo com a Prefeitura
de Itabirito, a justificativa do veto
“foi baseada no parecer jurídico
da Prefeitura, que embasa todas
as respostas sobre as propostas de
projetos de Lei”. Assim, o projeto
de lei é inconstitucional, pois “tenta
editar a Lei Federal 8666/93, a ‘lei
de licitações’”.
“Desse modo, o assunto só
compete à União legislar, não ao
município. Quem define essa pauta, sobre as licitações, não sou eu ou
o Prefeito ou algum agente político
da cidade; existe uma lei federal e
ela deve ser respeitada”, argumentou Beatriz Vignolo, advogada efetiva da Prefeitura e atual procuradora jurídica do município.
No parecer jurídico, consta que
“a proposta de lei contraria o disposto a nível federal, ao determinar,
em seu art.1º, a contratação vinculada ao fornecimento de um único
tipo de garantia, qual seja, o seguro-garantia, como condição para
formalização dos contratos públicos de obras e de fornecimento de
bens ou serviços com o município
de Itabirito”. “Assim, a proposta
apresenta inconstitucionalidade por
violar a competência privativa da
União para legislar sobre normas

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

gerais atinentes a licitações, contratos e seguros”.
“Perceba-se que a proposição
legislativa municipal aborda nitidamente normas gerais sobre contratação e licitação, as quais apenas
a União pode editar. Não obstante,
o legislativo municipal editou outras normas também gerais sobre a
mesma matéria, sem competência
legislativa para isto e um sentido
conflitante com aquelas que foram editadas pelo ente federativo
competente” – consta no parecer
jurídico.
A procuradora argumentou
ainda que “a Constituição Federal
estabelece quais são as competências da União e o projeto de lei pretende regular alguns artigos da Lei
Federal. Então, da forma como foi
apresentado, não pode ser executado”. Beatriz Vignolo destacou, por
fim, que a assessoria jurídica está à
disposição do vereador para ajudar
a elaborar uma proposta de lei adequada à Constituição e às competências do município.
Para o vereador Leo do Social
(PHS), o “fato da Prefeitura não
sancionar os projetos de lei não é
uma posição política, mas, sim,
uma posição técnica, baseada no
contexto jurídico, que respeita as
leis do país”.
Questionada sobre quais medidas anticorrupção já estão sendo
tomadas por essa gestão, a prefeitura
respondeu que as principais medidas
são: “a equipe de transição está revisando todos os processos da administração passada da Prefeitura, criação da Ouvidoria, interlocução com
o Tribunal de Contas e o Ministério
Público, acompanhamento de uma
auditoria externa, investimento em
transparência (incluindo a revisão
do Portal da Transparência) e revisão das ferramentas de controle interno”, respondeu, por comunicado,
a Prefeitura de Itabirito.
Por Marcelo Sena

*Priscilla
Porto

LINHAS TORTAS

Instagram: @priscillaportoescritora

A bolha nossa de cada dia
Aqueles dias em que a gente tem certeza de que não deveria ter
saído de casa, talvez sejam os dias em que mais estejamos sujeitos
a grandes aprendizados.
E, apesar de já termos recebido, no mínimo, umas cinco mensagens de “bom dia”, via whatsapp - majoritariamente do grupo da
família - o dia vai se transfigurando em um verdadeiro episódio de
série de terror, cujo final dá até medo de pressagiar.
Perde-se totalmente a paciência, que já nem anda muito achada. A vontade de ‘simplesmente’ largar tudo prepondera. E o esforço
para não estourar com o primeiro pobre coitado que lhe questiona
docemente sobre “como vai você”, torna-se colossal, quase insuportável.
Isso porque, ter um bom dia de verdade, tá valendo ouro. E,
embora, as postagens de insta, status e face nos façam parecer verdadeiras Alices no País das Maravilhas ou verdadeiros Peter Pans
que nunca crescem, com agravo do adicional alcoólico em cada
mãozinha postada ao lado do “tinino” - estar feliz, na essência, estar
pleno ou plena, é uma quase cruel raridade.
Porque nas atuais badaladas redes sociais de inteligências superficiais, o aprendizado tem sido muito pouco. Aprende-se bem
mais naqueles dias em que o horário, o cafezinho, os colegas de
trabalho, os irmãos, os filhos, a professora, o ônibus atrasado, o
pneu furado, tudo/todos parecem ter a missão específica de terem
acordado ou existirem somente para lhe espezinhar - como se o
mundo girasse somente ao seu redor. Mas os quais, na real, lhe
fazem realmente perceber o que acontece quando se fura a bolha
imaginária em que temos cada vez mais nos escondido, contemporânea e insanamente.
*Jornalista e autora dos livros “As verdades que as mulheres não contam” e “Para alguém que amo – mensagens para
um pessoal especial (Instagram: @priscillaportoescritora)
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Eleição para conselheiros tutelares
será no primeiro domingo de outubro
No dia 6 de outubro será realizada a eleição para composição do
Conselho Tutelar do município de Ouro Preto para o pleito de 2020/2023

A função principal do Conselho Tutelar consiste na garantia
do cumprimento dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Seus membros são os principais responsáveis
para fazer valer esses direitos e dar
os encaminhamentos necessários
para a solução dos problemas referentes à infância e à adolescência.
A eleição acontece de forma
unificada em todo o país no dia 6
de Outubro. Em Ouro Preto serão
cinco vagas para Conselheiros titulares e cinco vagas para Conselheiros suplentes e acontecerá nos
seguintes locais e horários:
Sede Ouro Preto - Escola Estadual D. Pedro II - Rua Senador

Rocha Lagoa, s/n, Centro - 8h às
17h; Distrito de Amarantina Escola Municipal Major Raimundo Felicíssimo - Rua Francisco
Coelho, s/n - Centro - 8h às 15;
Distrito de Cachoeira do Campo - Escola Municipal Professora
Haydée Antunes (CAIC) - Rua
Hum com Rua Dez - S/N Vila Alegre; CRAS Cachoeira do Campo - Rua Padre Afonso de Lemos,
s/n - 8h às 15h; Distrito de Santa
Rita - Escola Estadual José Leandro - Av. José Leandro, 329 - Centro - 8h às 15h.
Para votar, os eleitores devem
comparecer com um documento
de identificação com foto e título
de eleitor.

Associação do Circuito Turístico do
Ouro torna-se referência em Minas
PROCLAMAS DE CASAMENTO Gerais e outros estados do Brasil
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 10588 - GERALDO MAGELA RODRIGUES, divorciado, brasileiro, Mecânico
industrial, aposentado, natural de Piranga - MG,
nascido em 16/10/1955, filho de Bernardino Rodrigues Pereira e Amélia Stevam. E AUXILIADORA FEREIRA PEDROSA, solteira, brasileira, Funcionaria pública, natural de Santo Antônio
do Leite, Município de Ouro Preto - MG, nascida
15/06/1956, filha de Candido Ferreira Pedrosa e
Maria da Conceição Pedrosa. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital 10589 - THIAGO FRANCISCO MAGALHÃES, solteiro, brasileiro, Inspetor de Manutenção, natural de São Paulo-SP, nascido em
-12/02/1984, filho de Eneas de Jesus Magalhães
e Nicea Coutinho Magalhães. E VÂNIA APARECIDA FORTES, solteira, brasileira, Auxiliar
de Conservação e Restauro, natural de Ouro Preto
– MG, nascida em 18/06/1984, filha de Marcos
Antonio Fortes e Maria Luzia Vieira. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital 10590 - JOÃO BOSCO PINTO, divorciado, brasileiro, vigia, natural de Mariana –MG,
nascido em 06/01/1954, filho de Raimundo Pinto
de Godoi e Maria da Conceição Pinto. E TEREZA DE JESUS MATIAS, viúva, brasileira, do
lar, natural de Ouro Preto -MG, filha de Reinaldo

Gonçalves e Efigênia Gregória Gonçalves. Ambos
residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital 10591 - CASSIANO CIRINO MOUTINHO, solteiro, brasileiro, Técnico em Geologia e
Mineração, natural de Ouro Preto – MG, nascido
em 28/02/1985, filho de Renato Cirino Moutinho
e Efigênia Xavier Moutinho. E KATIANE APARECIDA DA COSTA, solteira, brasileira, Auxiliar de serviços gerais, natural de Ouro Preto – MG,
nascida em 30/09/1992, filha de Dimas Querino da
Costa e Maria Regina Cândida da Costa. Ambos
residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital 10592 - DESIDERIO ORLANDO
FIGUEIREDO MURCHO, solteiro, nacionalidade portuguesa, professor, natural de Alhos
Vedros, Concelho de Moita, Portugal, nascido em
18/05/1965, filho de Desidério Valente Murcho
e Rosa Maria Figueiredo Murcho. E DANIELA
MOURA SOARES, solteira, brasileira, Estudante,
natural de Formiga – MG, nascida em 10/08/1988,
filha de Zânio de Freitas Soares e Maria Marli de
Moura Soares. Ambos residentes e domiciliados
Edital 10593 - CLEIVISON AUGUSTO JOSÉ
DA SILVA, solteiro, brasileiro, Bilheteiro, natural
de Ouro Preto – MG, nascido em 15/07/1987, filho de Milton José da Sila e Lúcia Maria da Silva.
E LUCICLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
solteira, brasileira, profissão do lar, natural de Arapiraca- AL, nascida em 21/02/1990, filha de Luiz
Antônio de Oliveira e Marluce Ferreira de Oliveira. Ambos residentes e domiciliados em Ouro
Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos
pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 04 de outubro de 2019.

A organização, da qual Ouro Preto faz parte, é modelo
em gestão de instâncias de governança

A Associação do Circuito Turístico
do Ouro (ACO), da qual Ouro Preto faz
parte, tem recebido convites de entidades, governos estaduais e municipais
de várias cidades do Brasil, para relatar
sobre o sucesso na gestão de instâncias
de governança, sendo vista como referência em Minas Gerais e outros estados. Nos últimos dois meses, agosto
e setembro, Isabella Ricci, diretora da
Associação do Circuito do Ouro, participou de seminários e palestras, representando a ACO, da qual ela é responsável pelo desenvolvimento de projetos
estratégicos no âmbito institucional e
regional do turismo.
O trabalho da Associação do Circuito Turístico do Ouro, que é uma
entidade privada, sem fins lucrativos,
consiste em organizar, regionalmente,
o turismo das 15 cidades que fazem
parte do circuito: Ouro Preto, Mariana,
Itabirito, Ouro Branco, Caeté, Barão
de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas,
Congonhas, Rio Acima, Raposos, Nova Lima, Sabará, Itabira e Nova Era.
Esses municípios possuem afinidades
culturais, históricas e naturais, além de serem próximos
geograficamente, fazendo parte da região marcada pelo
ciclo do ouro em Minas Gerais.
No dia 24 de agosto, através de convite do SEBRAE-MG, Isabella Ricci esteve em Barra do Garças,
no estado do Mato Grosso, no 1º Fórum de Turismo do
Araguaia Mato-grossense para relatar sua experiência na
gestão da ACO, falar sobre políticas públicas e potencial turístico da região do Circuito do Ouro. Em 19 de
setembro, ela também foi convidada para representar o
estado de Minas Gerais no Seminário de Formalização
e Fortalecimento de Instâncias de Governança Regionais em Natal, no Rio Grande do Norte, principalmente
pelo sucesso na diretoria da Associação e pela presença
da maioria das cidades do Circuito do Ouro no mapa
de regionalização do Turismo Brasileiro, com destaque
a excelente classificação de Ouro Preto e Caeté. Neste
evento, estiveram presentes secretários municipais de
vários municípios do RN e também empresários da área
do turismo. No último dia 27 de setembro, Isabella participou ainda, em Itabirito - MG, de uma palestra intitulada
“O turismo contemporâneo sob a perspectiva do programa de regionalização do turismo”.
Isabella Ricci é diretora da Associação do Circuito
Turístico do Ouro desde 2008. Sobre suas várias participações representando a entidade Brasil afora, ela considera consequência da ascensão da entidade nos últimos
anos. “Desde 2008, a Associação está em ascensão e
tornou-se modelo por várias razões, pelo fato de já ter
sido formalizada e legalizada desde 2001, sendo que
muitas ainda não são formais, e também por possuir um
corpo executivo, com técnicos, com planejamento. Assim, o Circuito do Ouro é visto como modelo de gestão
de instâncias de governança em Minas e fora do estado

também, muitas pessoas ficaram impressionadas com o trabalho que está
sendo realizado, a maioria dos outros
espaços que desejam realizar o mesmo
feito quer saber como o circuito atua”,
relatou.
A diretora comentou ainda sobre o
fato de Ouro Preto estar na presidência
da Associação, uma vez que o presidente é o secretário de Turismo, Indústria e
Comércio, Felipe Guerra. “Ouro Preto
estar na presidência fortaleceu muito a
entidade, pois Ouro Preto é um destino indutor que fortalece toda a região.
Temos como presidente o secretário de
um município com grande fluxo turístico, e isso puxa o desenvolvimento para
todas as cidades próximas”, afirmou.
Sobre a entidade ser exemplo de
gestão para tantas cidades, o presidente da ACO e secretário de Turismo,
Indústria e Comércio da Prefeitura de
Ouro Preto, Felipe Guerra, afirmou que
é uma conquista de toda a equipe e dos
representantes das cidades envolvidas.
“É muito orgulho ver o trabalho do circuito do ouro sendo exemplo para tantas cidades e estados como modelo de
gestão. Temos uma equipe muito técnica e isso é importantíssimo para que
o trabalho dê certo, temos turismólogas
e profissionais da área de comunicação
e marketing, que são essenciais para
venda dos destinos. Essa equipe está
à frente do circuito há muito tempo, o
que mostra que a continuidade, quando
o trabalho é sério, é necessária. Outro
motivo do sucesso é a parceria das
pessoas que estão à frente das cidades,
dos conselheiros que abraçam a regionalização e isso reflete em resultados
positivos”, disse.
O presidente lembrou ainda as várias conquistas da entidade. “Em 2018,
o Circuito do Ouro esteve no Ministério
do Turismo solicitando a inclusão das
cidades históricas de Minas Gerais no
Plano Nacional de Turismo. Conseguimos mostrar os números e fazer a pressão necessária e isso aconteceu pela primeira vez, porque antes o foco era em
destinos de praia, então neste ano essas
cidades estão contempladas no Plano.
Comemoramos também o fato de ter
praticamente todas as cidades no Mapa
de Regionalização do Turismo Brasileiro, com Ouro Preto em destaque e
com a ascensão de Caeté à categoria
B. Então são vitórias que o circuito
vem conquistando de forma conjunta,
lutando para que o turismo tenha cada

vez mais espaço no setor público, para
que os empresários abracem a atividade turística e que Minas Gerais como
um todo, principalmente as cidades do
circuito, consigam utilizar a atividade
turística para o desenvolvimento econômico e social, para que o turismo seja o grande negócio de Minas Gerais”,
concluiu.
Um pouco mais sobre
a Associação do Circuito
Turístico do Ouro
O Ministério do Turismo define as
Instâncias de Governança Regional como organizações com participação do
poder público e dos atores privados dos
municípios componentes das regiões
turísticas. Elas têm o papel de coordenar o Programa de Regionalização do
Turismo - Roteiros do Brasil em âmbito regional. Essas Instâncias podem
assumir estrutura e caráter jurídico diferenciados, sob a forma de fóruns, conselhos, associações, comitês, consórcio
ou outro tipo de colegiado.
Esse é o trabalho da Associação do
Circuito Turístico do Ouro, que propõe
projetos com agentes públicos e privados, ou seja, prefeituras associadas e os
empresários de estabelecimentos turísticos desses municípios, fomentando e
apoiando o desenvolvimento econômico e social a partir da atividade turística
da região.
Para facilitar o deslocamento do turista, foram criados quatro roteiros para
aqueles que desejam conhecer mais sobre Minas Gerais:
• Entre Cenários da História, que
agrupa os municípios que foram palco
da história de Minas Gerais, composto
por Ouro Preto, Mariana, Congonhas e
Ouro Branco.
• Entre Serras da Piedade ao Caraça, roteiro formado por Caeté, Barão
de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas,
que emociona e encanta com a religiosidade, gastronomia e natureza entre
estes dois Santuários de Minas.
• Entre Trilhas, Sabores e Aromas,
formado por Raposos, Rio Acima, Itabirito, Nova Lima e Sabará, esse roteiro
mostra a gastronomia, muito além do
pão de queijo, agrupando os melhores
pratos típicos da região, e une natureza
com história de forma harmoniosa.
• Entre Ruralidades e Personalidades, que mostra a cultura mineira, as
vivências dos tropeiros e de grandes
personalidades do barroco e da contemporaneidade, em Itabira e Nova Era.
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PANORAMA
Eduardo Trópia

Acontece, no próximo dia 4, às 20h, a abertura da instalação LAMA,
de Roberto Sussuca. A instalação apresenta um conjunto de aproximadamente 50 obras, entre pinturas, esculturas e objetos e será
exposta na Casa dos Contos, em Ouro Preto. A visitação segue até
10 de novembro e a entrada é franca.

“Como é bom
poder contar com
alguém como
você em nossas
vidas! Foi chamado para resolver
um problema
e encontrou a
felicidade diante da festa de
aniversário que
preparamos com
tanto carinho.
Parabéns Zé
Gotinha!”, são
os votos de sua
irmã.

A Escola Estadual Antônio Pereira foi contemplada com o valor de
R$ 350 mil para reforma geral, por
meio da segunda etapa do programa Mãos à obra na escola, do
governo estadual. Essa etapa do
programa foi lançada na última
sexta-feira (27) pelo governador
na Cidade Administrativa.

URT

Família Acolhedora – proteção e afeto a N
crianças e adolescentes em Ouro Preto
O lançamento do Serviço de Acolhimento Familiar foi oficializado no
dia primeiro de outubro pela Prefeitura de Ouro Preto

Em um encontro que reuniu o
prefeito e o vice, Júlio Pimenta e Tico; o procurador geral do Município,
Geraldo Rodrigues Rioga; representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, imprensa local e convidados, a
Administração Municipal apresentou
a nova ação social que foi implantada em Ouro Preto: o serviço Família
Acolhedora. O objetivo é promover o
bem-estar e a proteção a menores que
foram afastados da família de origem
por medida judicial.
Para isso, famílias ou pessoas
solteiras, previamente selecionadas,
cadastradas e capacitadas pela equipe
técnica, acolhem a criança ou o adolescente temporariamente. É o caso
da Vanda Mendes, que foi ao lançamento para entender o serviço e quer
receber uma criança em sua casa.
“Sempre tive vontade e gostaria de
participar”. Outra convidada, Ivana
Guimarães, considera o serviço ”excelente e muito humano”.
Segundo Sabrina Oliveira, coordenadora do Serviço de Acolhimento
Familiar, “é cientificamente comprovado que as crianças que são acolhidas nos abrigos institucionais têm
perdas cognitivas, de afeto e de de-

O pequeno Marcelo Augusto
dos Santos Assis comemorou
seu aniversário de 2 anos,
ao lado de sua mãe Grazielle de Fátima dos Santos, da
madrinha Alice Gomes, e do
padrinho Pablo Warlen dos
Santos Sales, que também
comemorou aniversário em
data próxima, com a presença
de parentes e amigos, na Rua
Irmãos Kennedy, bairro Água
Limpa, em Ouro Preto.

Ane Souz

Santa Luzia

esse final de semana (06/10) acontece mais uma final do Campeonato
de Bairros de Cachoeira do Campo que teve início dia 18 de agosto.
Ao todo 9 times participaram dessa competição que já é tradição no distrito,
somando 20 anos interruptos. Todos os jogos foram realizados no Estádio
Oratório Dom Bosco com grande participação do público regional. Esse ano
as equipes protagonistas da grande final do torneio serão URT, buscando seu
bicampeonato, e Santa Luzia entrando em campo para conquistar seu 10º
título. As equipes convidam seus torcedores e simpatizantes para comparecerem no Campo do Oratório às 13h. Boa sorte às equipes!

De 10 a 13/out
10h às 18h

senvolvimento, então, com a Família
Acolhedora, nós diminuímos esses
danos”.
O prefeito Júlio Pimenta reforça:
“é importante porque ao invés das
crianças irem para o abrigo ou para a
Casa Lar, elas vão para um lar, onde
serão recebidas com muito mais carinho, amor e aconchego familiar”.
Interessados em participar do
Serviço de Acolhimento Familiar podem procurar a Sala da Família Acolhedora, localizada no CREAS Vila
São José (Dr. Orlando Ramos, 55),

de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Telefone: 31 3559-3369. E-mail:
familacolhedora@ouropreto.mg.
Sobre o Serviço
Família Acolhedora
O Serviço de Acolhimento Familiar é previsto pela Constituição
Federal, Art.227, e pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, ECA,
Art.34. Em Ouro Preto, o Serviço
da Família Acolhedora foi instituído
pela Lei nº1100, de 21 de junho de
2018, e regulamentado pelo Decreto
nº 5472, de 09 de setembro de 2019.

Rever a antiga Santa Casa de Ouro Preto,
hoje como um Centro de Artes e Fazeres é uma
excelente oportunidade para admirar essa
belíssima arquitetura,conhecer o artesanato
local, petiscar algumas comidinhas mineiras,
participar de oficinas (gratuitas) e curtir uma
música ao vivo que teremos todas as tardes!

Participação Especial do
Bar da Nida, apresentando
Pratos Típicos de Comida
de Buteco, apresentação
de Felipe Menezes,
Willer Bomtempo e
Vicente Gomes.

Oficinas de Arte
Brincadeiras
Sorteios

Contação de
estórias e
muito mais...
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Projeto Conviver é apresentado
na Câmara de Ouro Preto

Ações tem o objetivo de fortalecer o turismo de base comunitária na cidade

Na última terça-feira (01), a reunião ordinária da Câmara
Municipal de Ouro Preto foi convertida em Reunião Especial,
para a apresentação do Projeto Conviver, desenvolvido no Departamento de Turismo da UFOP. O projeto tem o objetivo de
fortalecer o turismo de base comunitária na cidade, por meio de
atividades e capacitações direcionadas aos moradores de Ouro
Preto e dos distritos. São desenvolvidos cursos, oficinas, visitas e
vivências relacionadas ao tema.
O projeto foi apresentado na Câmara de Ouro Preto pela professora Dra. Kerley dos Santos, do Departamento de Turismo da
UFOP. Formada em Turismo e Psicologia, Kerley apresentou algumas atividades do projeto e abordou os benefícios econômicos
e sociais que surgem com a proposta. “O turismo de base comunitária trabalha de forma alternativa, pensando na possibilidade
de o morador, ou das comunidades se organizarem e vivenciarem
o turismo da sua região. A partir daí, fazer uma interface entre os
moradores e os turistas. Assim, o morador se apropria do turismo,
se apropria das cidades e desenvolve seu sentimento de pertença.

Ele pode também conviver com o turismo local, seja como fruição, ou por meio de retorno financeiro com o desenvolvimento da
economia solidária”, explicou Kerley.
O projeto prevê o fortalecimento da autonomia dos beneficiários, o que impacta em suas próprias decisões internas. De
acordo com a professora Kerley, o surgimento de demandas por
parte dos moradores é um dos pontos mais fortes do projeto. “Eu
vislumbrava a ideia do turismo, de vivenciar a cidade, a ideia de
educação patrimonial, de trabalhar com adultos e crianças. Ao
fortalecermos a autonomia do público, fui surpreendida com as
demandas que eles mesmos levantaram, como cursos de informática e artesanato, por exemplo”.
Por fim, a professora Kerley apontou que o crescimento do
projeto trouxe desafios relacionados à infraestrutura. “A logística,
às vezes, é um fator dificultador. Por exemplo, para desenvolver
uma ação nos distritos, temos a questão do deslocamento. Mas o
projeto tem conseguido se organizar e realizar todas as atividades”, finalizou Kerley. 		
Por Marcelo Sena

Duarte Jr. abre o jogo

Imagens meramente ilustrativas

Prefeito de Mariana comenta Operação Curupira, relação com a
Fundação Renova, tarifa de água e eleições 2020

89,3 FM

Ouro Preto

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

Na última segunda-feira (30/09) o prefeito
de Mariana, Duarte Jr.,
concedeu uma entrevista
exclusiva ao jornal O LIBERAL e falou sobre os
principais desafios à frente
do Executivo Municipal.
O prefeito esclareceu o
afastamento do Secretário
de Meio Ambiente em razão da Operação Curupira,
além de comentar a relação atual da prefeitura com
a Fundação Renova e a cobrança da tarifa de serviços
referentes à distribuição de
água na cidade. Duarte Jr.
falou ainda sobre as expectativas para as próximas eleições municipais, que ocorrerão
em 2020.
Perguntado sobre a Operação Curupira da Polícia Civil,
que apura a suspeita de “fraudes em licenciamentos ambientais” em Mariana e outros municípios, Duarte Jr. afirmou que o afastamento do Secretário Municipal de Meio
Ambiente, Rodrigo Carneiro, tem o objetivo de garantir a
transparência e a lisura das investigações.
“Não existe nenhum indício ainda, mas estamos em busca da transparência do processo. O Rodrigo [Carneiro, sec.
afastado de Meio Ambiente] ocupa o cargo mais alto dentro
da secretaria. Como analisar um processo, se ele poderia influenciar, mesmo que de forma indireta? Então, a Comissão
de Sindicância achou por bem, eu concordei com a comissão
e vou dar todas as condições para que façam o melhor trabalho possível”, explicou o prefeito.
Duarte Jr. informou, ainda, que a prefeitura “não tem
compromisso com erros” e apresentou uma falha por parte
do secretário. “O secretário emitiu duas licenças, uma incompleta e outra que completa a primeira. Só que ele manteve no processo a licença incompleta. Assim, ele mesmo
pegou todo o processo e entregou à Polícia Civil. Ele mesmo
reconhece essa falha, pois deveria ter anulado a primeira licença e não fez”.
Desde o rompimento da barragem do Fundão, em novembro de 2015, um dos maiores desafios enfrentados à
frente da administração municipal refere-se à recuperação
financeira da cidade de Mariana. Questionado sobre isso, o
prefeito disse que a previsão é terminar o ano de 2019 acima
das expectativas. “Nós assumimos o mandato em uma queda enorme de receita e eu tinha para mim que esse seria o
meu carma: passar pela administração para fazer cortes. Mas
as coisas mudaram um pouco esse ano: o Estado de MG voltou a repassar, estamos com possibilidade de investimentos
e temos condições de fechar o ano de uma forma que talvez
nas melhores receitas do poder público municipal não seria
possível imaginar. Estamos finalizando um projeto executivo para uma obra de R$ 70 milhões para saneamento básico.
No início do próximo mês, iniciaremos a obra de troca dos
reservatórios da cidade, são mais R$ 4 milhões investidos.
Temos R$ 10 milhões já garantidos para licitar a nova captação e resolver o problema de água na cidade. Estamos traba-

Pedro Ferreira

lhando fortemente para lançar um programa de moradia que
nunca foi visto e que vai resolver um problema gravíssimo
da cidade”, argumentou Duarte Jr.
Nesse sentido, umas das maiores fontes de recursos para o município é a Fundação Renova. Ao comentar os altos
e baixos da relação entre Prefeitura e Fundação, Duarte Jr.
afirmou que, atualmente, o sentimento que tem pela Renova
é de “respeito e cobrança”.
“São vários os processos que passam pela Fundação
Renova. Então não dá para dizer, em uma palavra, qual é
o sentimento pela Fundação. Entendemos que precisamos
melhorar muito nessa relação, mas andamos muito. R$25
milhões para obras de saneamento, são através da Fundação,
o laticínio mais R$7 milhões através da Fundação, a revitalização do Jardim é através da Fundação. Então tem muita
coisa sendo construída junto com a Fundação. Hoje temos
uma relação de respeito, mas também de cobrança”.
Outro assunto abordado na entrevista foi a cobrança de
tarifa de água em Mariana, amplamente debatida na Câmara Municipal de Mariana. O prefeito justificou a cobrança
informando que foi notificado pela justiça para implantar a
tarifa e que os recursos já estão sendo aproveitados pelo município. “Mariana é a única cidade do Brasil, acima de 10 mil
habitantes, que não cobrava taxa. Uma coisa é a taxa e outra
é a cobrança de água. A taxa é referente à disponibilização
dos serviços, de rede e registros e quando quebra quem conserta é a prefeitura. A taxa é cobrada em Mariana hoje porque uma lei federal obriga. Eu cheguei a ser notificado pelo
Ministério Público perguntando quais ações nós deveríamos
tomar e se eu não tivesse feito nada, estaria respondendo
a um processo hoje. No meu mandato, ninguém vai pagar
água enquanto não chegar água em quantidade e qualidade
suficiente para todos”.
Por fim, o prefeito comentou as expectativas para as eleições municipais que se aproximam. Sem definir o nome que
o sucederá na candidatura à Prefeitura Municipal de Mariana
em 2020, Duarte Jr. defendeu que a cidade precisa de um
“governo de continuidade”. “Não preciso decidir sozinho
quem será o próximo candidato. O importante é termos o
grupo unido, pois temos ótimos nomes para lançar. As pessoas terão de decidir se, as obras que estão em andamento
devem continuar ou não.
Por Marcelo Sena
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Coral Cidade dos Profetas emociona o público com
músicas coloniais mineiras
Lucas Mantovani

Na última sexta-feira, 27, o município recebeu o coral Cidade dos
Profetas, de Congonhas, na Igreja
Nossa Senhora do Carmo para um
concerto. Com muitas composições
de autores que viveram em Mariana e
região, a apresentação foi uma oportunidade para os moradores rememorarem e apreciarem a cultura mineira
no berço de Minas.
Na oportunidade houve o lançamento do CD "Em Louvor à Virgem Maria", um disco de 7 faixas
dedicados a Nossa Senhora. Segundo o maestro e fundador, Herculano
Amâncio, estrear o álbum em Mariana foi muito gratificante. "É uma
alegria muito grande, porque várias
músicas que cantamos são de compositores que viveram aqui, como
Lobo de Mesquita. É como se eu pudesse reverenciar e mostrar a composição deles. A energia está aqui, não
tem preço".
Além de oferecer ao público uma
grande apresentação, a noite foi muito especial, pois o coral Cidade dos
Profetas deu a oportunidade para que
o coral Tom Maior, composto por jovens de Mariana, participasse de duas
músicas. Segundo Pedro Chaves, um
dos integrantes do coral local, assistir
e também participar da apresentação
serviu de grande incentivo. "Cantar
com eles foi muito importante, porque serviu de inspiração para que nós
continuemos a cantar e nos dedicar",
afirmou.
Segundo o Secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio, Efraim

Rocha, eventos culturais como este
sempre serão incentivados no município. "Temos muitas coisas em Mariana, nossas bandas centenárias, o

Zé Pereira, os corais...É nosso dever
continuar incentivando e trazendo
grandes referências para que eles se
sintam motivados", concluiu.

Agentes da Guarda
Municipal participam de
capacitações técnicas

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

Os integrantes da Guarda Municipal de Mariana participaram, durante
os dias 23, 24 e 25 deste mês, de capacitações técnicas voltadas à algemação e redação policial. O curso foi uma iniciativa da Prefeitura Mariana,
realizada por meio da Secretaria de Defesa Social. Ambas as capacitações
foram oferecidas pelo Tenente Thiago Mota, da Polícia Militar, com o intuito de aperfeiçoar as atividades já realizadas pela Guarda.
Os treinamentos, porém, não afetaram a segurança pública, uma vez
que os guardas foram divididos em turmas e puderam realizar sua atividades normalmente. Segundo o comandante da Guarda Municipal de Mariana, GM Braz, esse tipo de ação é muito importante para toda a cidade.
“Além dos guardas municipais em si, quem vai ganhar diretamente com a
iniciativa do município é a população marianense e os visitantes que são
atendidos por nossos agentes”, disse. Ainda estão previstas outras capacitações até o final do ano.
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11º Encontro Internacional de
Palhaços colore as ruas de Mariana
Guarda Municipal estima que 40 mil pessoas prestigiaram o evento

Com mais investimentos
em Saúde e Educação, é
apresentado o balanço
do 2º Quadrimestre da
Prefeitura de Mariana

Lucas Mantovani

Mantendo o compromisso com a transparência e a responsabilidade com as contas públicas, a Prefeitura de Mariana
prestou contas do 2º quadrimestre deste ano nesta última sexta-feira (27). O evento realizado pela Secretaria de Planejamento, Suprimentos e Transparência ocorreu na Câmara dos
vereadores e mostrou boas notícias para a população marianense. Depois de passar por momentos turbulentos, o município passou os últimos anos arrumando suas contas para que
pudesse equilibrar e voltar a investir de forma segura. Agora,
em 2019, a administração colhe os frutos de uma gestão equilibrada, com verbas futuras entrando automaticamente para
investimentos.
Em comparação ao ano de 2018, a arrecadação aumentou cerca de 8 milhões de reais, chegando a 254 milhões. As
despesas foram diminuídas em quase 45 milhões de reais,
mostrando o compromisso municipal com uma administração
responsável e equilibrada.
Educação e saúde com mais investimentos - Mesmo diminuindo os gastos, os investimentos em educação e saúde
continuam crescendo, sempre em busca de proporcionar aos
moradores serviços públicos de qualidade. Na área da saúde,
aplicamos uma verba 13% maior do previsto em lei, chegando
a 33 milhões de reais. Em educação, o orçamento aplicado foi
4% a mais do obrigatório em lei, com 34 milhões.
Segundo o Secretário de Planejamento, Suprimentos e
Transparência, Marlon Figueiredo, o objetivo, desde o começo, era equilibrar as contas públicas. "Acredito que o nosso
legado será o de mostrar que é necessário ter um limite, saber
onde investir, como investir, e ter responsabilidade com o dinheiro", disse. Você pode acessar os slides da prestação pelo
site da Prefeitura de Mariana.

No último final de semana (26 a 29/09), a cidade de
Mariana encheu-se de cor e sorrisos com as atividades do
11º Encontro Internacional de Palhaços, realizado pelos coletivos Circovolante e Circo Para Todos. Além do cortejo
“Samba no Pé de Moleque”, aconteceram apresentações de
teatro e oficinas de maquiagem.
Xisto Siman, um dos coordenadores do Circovolante,
comentou a relevância do evento para o calendário da cidade. “O evento divulga a cidade e faz com que as pessoas
vejam Mariana como uma cidade bonita, com gente calorosa, o que atrai mídia e turistas, também em outros períodos.”
Realizado desde 2008, o encontro leva mais gente às
ruas de Mariana a cada ano. Na edição 2019, aconteceram
até 4 espetáculos simultâneos. De acordo com a Guarda
Municipal de Mariana, cerca de 40 mil pessoas prestigiaram
as atividades do evento. Sobre isso, Xisto comentou sobre
a alegria de ver tantos jovens e adultos caracterizados pelas
ruas. “É muito bacana ver a quantidade de pessoas que foram para as ruas com suas vestimentas de palhaço, prontas
para brincar, se divertir e interagir com os outros”.

Daniel Almeida

Sobre as expectativas para o próximo ano, Xisto pontuou sobre as dificuldades de se realizar um evento desse
porte. “É um ano após o outro. O evento tem um custo muito
alto para ser realizado e ainda não temos nenhum patrocínio
fechado”. Em 2019, o Encontro Internacional de Palhaços
teve apoio da Prefeitura de Mariana e da Fundação Renova.
Por Marcelo Sena

3ª Etapa do Campeonato Mineiro de Judô
traz mais de 700 atletas para Mariana
A 3ª Etapa do Campeonato Mineiro de Judô desembarcou neste último final de semana em Mariana com mais de
atletas 700 atletas de diversas localidades da região. Esta é a
quarta vez que a cidade recebeu a etapa e, como de costume,
foi muito elogiada.
Segundo o presidente da Liga Mineira de Judô, Rodrigo Bento Moreira, desde a primeira etapa as críticas foram
muito positivas. "Foi muito boa, os atletas e os familiares
gostaram muito da estrutura do evento e também de todo
o potencial turístico que a cidade oferece", disse. Quem
também elogiou a cidade foi o atleta Fernando Galvão, homenageado pela Liga Mineira de Judô. "A cidade é muito
linda, merece receber toda essa energia da Liga. Estou muito
feliz!", afirmou.
Presente a abertura do Campeonato, o prefeito Duarte
Júnior deixou claro que a cidade sempre apoiará eventos que
fomentem o esporte marianense. “A cidade de Mariana tem
se destacado pela pluralidade esportiva. Por exemplo, acabamos de inaugurar a Pista de Skate, temos muitos destaques
no Taekwondo, nas bicicletas e outros esportes. Ser sede da

Lucas Mantovani

Liga Mineira de Judô por mais um ano demonstra nosso
compromisso com o esporte e a comunidade como um todo.
Queremos que as pessoas lembrem de nossa gestão também
pelo incentivo ao esporte”, comentou.
A Secretaria de Esportes está em negociações para implantar aulas de judô para toda a população marianense.

Prefeito assina decreto que beneficia o
comércio local em licitações e compras diretas
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, assinou na noite de
quinta-feira (26) o Decreto de n° 9.818, que favorece o comércio
local em licitações e compras diretas. De acordo com o documento, as microempresas e empresas de pequeno porte terão um tratamento diferenciado nas contratações públicas de bens, serviços e
obras, no âmbito da administração pública municipal.
Em reunião na sede da Associação Comercial Industrial e
Agropecuária de Mariana (Aciam), a equipe da Secretaria de Pla-

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

nejamento, Suprimentos e Transparência apresentou o Decreto
e respondeu as dúvidas dos empresários marianenses presentes
no encontro.
Na oportunidade, o prefeito Duarte reforçou a importância
da iniciativa para o fortalecimento da economia no município.
“É uma medida extremamente importante e não tenho dúvidas
que fortalecerá nossa economia e fomentará o crescimento dos
empresários locais. Além de impulsionar o crescimento do nosso
município”, disse.Confira o Decreto na íntegra no site da Prefeitura de Mariana (mariana.mg.gov.br)

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

A régua nos costumes:
coletivismo e individualismo

Na última coluna eu abordei a régua de valores na política que vai
da extrema esquerda à extrema direita. Agora abordarei uma outra régua que é aplicada aos costumes sociais, mas que tem forte repercussão na política. Juntas, as duas réguas ajudam a compreender nossos
posicionamentos nos debates políticos.
A régua nos costumes tem dois polos, ou extremos: um é o “coletivismo” e o outro é o “individualismo”. O coletivismo é uma crença de que
a solução de problemas referentes a um costume específico está na intermediação do público, que assim regulará a esfera privada no tocante
a esse costume. Já o individualismo é uma crença de que a solução de
problemas referentes a um costume específico é da esfera privada e
não deve sofrer qualquer tipo de interferência do poder público.
Uma primeira observação pode ser feita a essa classificação: ser
“coletivista” ou “individualista” nos costumes não tem relação direta com
ser “de direita” ou “de esquerda”. É possível haver um esquerdista na
política com posicionamento individualista nos costumes. Um exemplo
é a defesa do direito feminino para o aborto, que é tratado como uma
questão da esfera pessoal. E é possível haver um direitista na política
com posicionamento coletivista nos costumes. Um exemplo é a condenação da prática do aborto, que será tratada como uma questão de esfera pública. São exemplos de situações extremadas nas quais a régua
política se cruza com a régua dos costumes.
Mas, geralmente, uma pessoa de esquerda tende a assumir um
posicionamento coletivista nos costumes. Ela deseja que o poder público arbitre questões que são cruciais na vida do indivíduo, pois entende
que o indivíduo depende desse poder para assumir suas qualidades
pessoais. E uma pessoa de direita tende a assumir um posicionamento
individualista, pois ela deseja que o indivíduo possa ter a liberdade de
fazer suas próprias escolhas e que seja responsabilizado por elas.
Entre um extremo e outro, os indivíduos se posicionam na régua dos
costumes. Como os costumes são muito variados, os posicionamentos
também serão. Assim, é normal que um indivíduo defenda que para determinado costume o poder de decisão seja do indivíduo, enquanto para
outro seja a sociedade quem faça isso. A questão das drogas (lícitas e
ilícitas): deve ser um assunto de alçada estritamente pessoal, ou o estado deve arbitrar diretamente? Os hábitos de higiene, são uma questão
decisão individual ou do estado? Um indivíduo resolver viver nas ruas,
questão pessoal ou de estado? E assim vai...
A régua dos costumes nos lembra de como é difícil querer rotular
os indivíduos tendo em consideração apenas suas opções políticas. Afinal, a vida, felizmente, não se resume à política, ela é muito mais rica e
diversificada. A conclusão não poderia ser mais óbvia: não é adequado
atribuir valores políticos (“de direita” ou “ de esquerda”) aos costumes,
sejam eles quais forem. Os costumes nos ligam aos nossos antepassados, aos nossos concidadãos, ao nosso estilo de vida e por isso são
diretamente associados à vida familiar e pessoal de cada um de nós,
sendo valores que a experiência pessoal do indivíduo vai cultivando ao
longo do tempo.
O indivíduo não cabe em rótulos, pois sua vida é muito mais rica que
qualquer categoria inventada.
*Cientista Político/ Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa/ Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG/ Professor de Administração Pública da UFOP

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda da crença
em uma falsa verdade

Reza a lenda que, há muitos e muitos anos, havia um jovem viúvo,
que tinha um único filho, de cinco anos de idade. Desde que perdera a esposa, o filho era sua única alegria e devotava a ele um amor
incondicional. Certo dia, quando o pai trabalhava no campo, bandidos
atacaram e incendiaram a aldeia, levando seu filho como prisioneiro. Os
demais habitantes da aldeia não conseguiram fugir e morreram todos
queimados. Do campo, o jovem pai vê a fumaça, e corre de volta à
aldeia. Lá chegando, vê tudo destruído e entra em pânico. Vê o corpo
carbonizado de uma criança do tamanho e com as características do
seu filho e se desespera. Pega o corpo queimado da criança e chora
copiosamente.
Desesperado e sofrendo como nunca, organiza a cerimônia de
cremação e põe as cinzas num bonito e pequeno saco, que passa a
carregar sempre consigo, como uma forma desesperada de manter o
filho perto.
Com o passar do tempo, novos aldeões chegam, refazem as casas, e o jovem pai também decide ficar ali, para honrar a memória do
amado filho.
Alguns anos se passam e a criança que foi raptada aos cinco anos
de idade consegue fugir e, com muita dificuldade, encontra o caminho
de volta para casa, ansioso para contar ao pai que conseguiu sobreviver.
Chega à nova casa de seu pai, reconstruída no mesmo local onde
fora destruída, e bate à porta. Já é tarde da noite.
O pai, que ainda não superara a dor, pergunta:
- Quem é?
A criança responde:
- Sou eu, pai, abra a porta. Estou ansioso para lhe dar um abraço.
Porém, em seu agitado estado de alma, convencido de que seu
filho já estava morto, o pai pensa que algum menino está fazendo alguma brincadeira de mau gosto, para ridicularizá-lo. Ele então grita:
- Vá embora. Respeite a dor de um pai. Nunca mais volte aqui.
A criança, desesperada, insiste, mas o pai, cego de dor, se recusa a
abrir a porta e continua gritando para que o menino vá embora.
Depois de algum tempo, a criança desiste e vai embora, também
aos prantos. Pai e filho nunca mais se encontraram de novo. Segundo
a lenda, Buda contava esta história aos seus seguidores e a terminava
com a seguinte frase: "Às vezes, achamos que alguma coisa é verdadeira e não aceitamos outra possibilidade. Se nos apegamos fortemente a esta "verdade", mesmo que a verdade bata à nossa porta, não a
abriremos”. Estejamos, pois, abertos a outras possibilidades que não
apenas à nossa verdade, pois ela não é única.
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Bruno Mól questiona “blindagem” de
servidores na Prefeitura de Mariana
Vereador pergunta por que há “dois pesos e duas
medidas” nos Processos de Sindicância

Na última segunda (30/09) durante a reunião ordinária da Câmara
Municipal de Mariana, o vereador
Bruno Mól (PMDB) levantou suspeitas de protecionismo a alguns
servidores por parte da administração municipal, ao comparar o afastamento do Secretário Municipal de
Meio Ambiente, Rodrigo Carneiro,
à manutenção de Gustavo Ribeiro
na coordenação do SINE.
Para o vereador, houve uma
“disparidade” nos dois casos e “parece que houve uma blindagem do
coordenador do SINE, em detrimento do secretário de meio ambiente”.
“Não questionamos o afastamento do Secretário de Meio Ambiente. O que questionamos é por
que houve as mesmas denúncias
ao coordenador do SINE de Mariana, foi montada uma comissão
de sindicância composta por três

vereadores que constataram as irregularidades e também solicitou o
afastamento do coordenador, mas
o prefeito se omitiu completamente?”, indagou Bruno Mól.
De acordo com o vereador, as
denúncias e a investigação da comissão de sindicância da Câmara
indicaram que estaria ocorrendo,
no SINE, o direcionamento indevido de vagas de emprego. “São
denúncias igualmente graves. Mariana tem 15 mil desempregados e,
segundo a comissão de sindicância,
as pessoas estão fazendo papel de
bobo na fila do SINE, em busca de
vagas que já estão direcionadas a
pessoas que, muitas delas, não deveriam estar na fila do SINE hoje”.
Em relação aos casos citados
pelo vereador Bruno Mól, a Prefeitura de Mariana informou que “a
diferença é que existe um processo
investigatório instaurado pela Po-

lícia Civil do estado de Minas Gerais no caso do secretário de Meio
Ambiente”. “Por isso, de forma a
manter a lisura e transparência dos
trabalhos da administração pública,
instalados por meio da abertura do
Processo de Sindicância, bem como para demonstrar a total independência da Comissão e a isenção
absoluta do Secretário sobre os trabalhos investigatórios, tanto desta
quanto da Polícia Civil, a pedido
da Comissão de Sindicância, foi
autorizado o afastamento temporário do Secretário Municipal de
Meio ambiente, pelo prazo de 60
(sessenta) dias ou até o término das
investigações, conforme autoriza a
Lei Complementar Municipal nº.
005/2001 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mariana”, respondeu, em comunicado,
a Prefeitura de Mariana.
Por Marcelo Sena

Mariana agora conta com pista de skate
No último sábado, dia 28, a
Prefeitura de Mariana inaugurou a
Pista de Skate Jorge Saa Armond
Júnior. No local será possível praticar modalidades como skate, patins e bicicross, atendendo a uma
antiga demanda da população,
desenvolvendo as práticas no município e dando oportunidade para
que os jovens conheçam e se interessem por esportes diferentes.
Segundo o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, a gestão dará
todo o suporte para que as modalidades ganhem força, uma vez que
elas já dispõem de muitos adeptos.
“A pista era uma promessa do nosso governo. Como estamos vivendo uma fase melhor no município
conseguimos entregá-la. Estamos
também cedendo 15 skates, contendo também todos os equipamentos de segurança, para que
as crianças tenham condições de
praticar, mesmo sem equipamento
próprio”, afirmou.
A inauguração juntou muitos
praticantes de skate como Thales

Lucas Mantovani

Nascimento, marianense que pratica desde os 9 anos de idade. “Estou muito feliz de ver essa pista.
Nós pedimos muitas vezes, queria
agradecer a Prefeitura por este espaço. Agora é aproveitar e fazer
um bom uso”, afirmou.
Homenagem – A pista recebeu o nome em homenagem a Jorge Saa Armond Júnior, conhecido
como Juninho Boy, praticante de
skate que incentivou e deu supor-

te para que inúmeras crianças do
município conhecessem a modalidade. A família de Jorge estava
presente e se emocionou. Segundo
a mãe de Jorge, Eunice Armond,
esta é a realização de um sonho.
“Ele era um apaixonado por skate, quando era criança pedia para
que nós comprássemos um terreno
para fazer uma pista. Fiquei muito feliz e agradecida por terem se
lembrado dele”, disse.

2ª edição do Saúde em Foco agiliza acesso
a procedimentos médicos no Município
Atenção, cuidado e proatividade
marcaram o encontro entre os cidadãos, a equipe de Saúde do Município e o prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, na 2ª edição do Saúde em
Foco. A conversa aconteceu na sexta-feira, 27 de setembro, em um dos
vários consultórios do Centro Municipal de Especialidades Médicas
(Previne). O diálogo foi marcado pela satisfação dos servidores públicos
e da população que discutiram juntos
soluções para agilizar o atendimento
médico especializado.
O prefeito de Mariana, Duarte
Junior, destacou os esforços para
aumentar o número de cirurgias de
baixa e média complexidade em
hospitais localizados no Município.
“Na Constituição está escrito que
devemos investir 15% do orçamento
em Saúde, nós investimos 30%. Essa
ação permite tirar nossa população
das filas de espera e realizar o procedimentos o mais rápido possível.

Pedro Ferreira

A Saúde está em primeiro lugar!”,
concluiu o prefeito.
Tatiana de Souza, 29, cuidadora
de crianças, parabenizou a Prefeitura
de Mariana pela ação do projeto Fila
Zero e pelo atendimento cuidadoso
da atual gestão com os marianense.
"Estou há mais de um ano tentando

marcar um procedimento de endoscopia e hoje saio com o meu encaminhamento", celebrou.
Saúde em foco - O objetivo é
auxiliar os cidadãos marianenses no
acesso aos procedimentos médicos
de baixa e média complexidade, além
de sanar possíveis dúvidas sobre eles.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

“O príncipe” e os
políticos modernos

NASCEU Nicolau Maquiavel, em Florença, Itália, aos 03 de
maio de 1469, filho de Bernardo Maquiavel, legislador, tendo falecido aos 22 de junho de 1527. Serviu à Corte de Césare Bórgia,
governante inescrupuloso e enérgico. Pregava a prática acima da
ética pois todo objetivo era válido, contanto que visasse manter-se
no poder.
- “O Príncipe” é tido como modelo duvidoso de praticar o poder, mas é seguido à risca por alguns políticos que o criticam. Foi
escrito para Lourenço de Médici (Duque de Urbino). Todos os professores via internet, comentaristas inteligentes deste livro, são unânimes em conhecer e exigir um amplo entendimento da ÉPOCA em
que ele viveu, para se compreender sua posição, obra, conselhos,
via Renascimento. Saía-se da Idade Média para a Idade Moderna
(1.543). Não há, no livro, escrita esta expressão: “Os fins justificam
os meios”. Não há sequer citação expressa de que ele, como representante de Florença, sugerisse diretamente a prática desta frase.
- RECOLHI do livro “O Príncipe”, e também de alguns notáveis
comentaristas, estas máximas de sabor maquiaveliano:
“Os meios são sempre julgados honrosos e louvados por todos;
É melhor ser temido do que amado;
É preciso enfraquecer os poderosos, agradar aos súbditos,
manter os amigos e proteger-se dos companheiros;
É melhor ser impetuoso que tímido;
Mais importante do que ser é parecer ser;
É melhor cortar o mal pela raiz;
Na ilusão, o povo se rebela contra o seu líder;
Não se deve adiar uma guerra;
Arruína-se quem serve como trampolim político;
Faça o mal de uma vez e o bem aos poucos;
O politicamente certo, nem sempre é o que se deve fazer;
Não subtraia o patrimônio das pessoas;
Não é preciso cumprir uma palavra dada quando ela se torna
prejudicial”.
- A gente constata que política não se fazia com água benta. Política era uma arte para pecadores; o povo queria resultados; política
era a busca da felicidade coletiva; o político devia usar alternadamente da “Virtú” e da “Fortú”, ou seja, da força leonina e da astúcia
da raposa; o objetivo da política era manter-se no poder, a qualquer
preço; havia uma ética política e outra cristã; o príncipe deveria usar
máscaras, agir conforme as conveniências!
EM CONCLUSÃO: Querer entender “O Príncipe”, fora do conhecimento renascentista, é simplesmente um “anacronismo”. Este
livro de Maquiavel foi escrito entre 1513 e 1515, mas publicado em
1532. O gênero desta obra foi o chamado “Espelho de Príncipes”.
Um manual para o governante se manter no poder. Chegou a estar
no índice dos livros proibidos pela igreja católica. “O Príncipe verdadeiro não devia desviar-se do bem, mas estar sempre preparado
para fazer o mal, se necessário”.
- Maquiavel não citou a frase “Os fins justificam os meios” nem
a transcreveu em seu livro, que expressa com fidelidade seu pensamento como mediador entre Nações. Seu livro merece, exige reflexão sobre o tempo RENASCENTISTA. Hoje, não se podem aplicar
cegamente todos os princípios deste livro.

Pregão Presencial – 065/2019 - 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°118/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº065/2019, Objeto: contratação de empresa especializada
em locação de espaço físico com fornecimento de café da manhã e almoço para
realização da semana interna de prevenção de acidentes do trabalho (SIPAT) que
acontecerá no dia 01 de novembro de 2019
para os servidores do Serviço Autônomo
de Saneamento Básico - SAAE, conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
21/10/2019 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 – 066/2019 - 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°119/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº066/2019, Objeto: contratação de empresa especializada
no fornecimento de materiais, reagentes,
equipamentos e vidrarias a serem utilizados nos processos de análises de monitoramento no laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto do SAAE no Marzagão,
em Itabirito-MG, conforme especificações
do Anexo I, do edital, no dia 22/10/2019 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
Extrato de Contrato para Prestação
de Serviço de Recomposição Asfáltica. Referência: Processo Licitatório
nº111/2019, na modalidade Tomada de
Preço nº 004/2019, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Ita-

birito-MG. Empresa Contratada: Alvorada
Locações e Serviços EIRELI, 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 total deste Contrato: R$265.050,00
(Duzentos sessenta cinco mil e cinquenta
reais). Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/12/2019. Dotação
Orçamentária Operações e Manutenções
em Abastecimento de Água nas Sedes
Urbanas. 17 512 1701 4001 33.90.39.00 e
Operações e Manutenções em Esgotamento Sanitário nas Sedes Urbanas: 17 512
1701 4002 33.90.39.00. Data da assinatura
do contrato: 26/09/2019. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Prestação
de Serviço de Fornecimento de Pães
de Sal e Doce. Referência: Processo
Licitatório nº140/2018, na modalidade
Pregão Presencial nº093/2018, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Vanuzia Aparecida Reis Soares
- ME, Objeto: fornecimento de pães de
sal, de aproximadamente 50 (cinquenta)
gramas, para alimentação durante a jornada de trabalho dos servidores do SAAE
de Itabirito-MG do contrato, Valor total
deste Contrato: R$7.699,86 (Sete mil seiscentos noventa e nove reais e oitenta seis
centavos). Forma de pagamento: conforme contrato. Vigência: Até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária Op. Manut. Ações
de Gestão Adm. Geral Saae 17 512 1711
4030 33.90.46.00. Data da assinatura do
contrato: 26/09/2019. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Prestação de
Serviço de Fornecimento Material de
Cantina e Limpeza. Referência: Processo Licitatório nº058/2019, na modalidade
Pregão Presencial nº029/2019, S.R.P. nº
013/2019 Contratante: Serviço Autônomo
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Prefeitura de Itabirito e IEF lançam
Programa Endereço Verde - Meu Ipê

Comemoração pelo Dia da Árvore marca o lançamento do programa

O Dia da Árvore foi comemorado em Itabirito no último dia 28,
no Parque Ecológico Municipal,
com o lançamento do Programa
Endereço Verde – Meu Ipê. O
evento reuniu autoridades, grupo
de Escoteiros Cata Branca e pessoas ligadas às causas ambientais.
Durante o lançamento, quatro Ipês
foram plantados ao redor da lagoa
com a ajuda dos participantes.
Em seu discurso, o prefeito de
Itabirito, Orlando Caldeira, assegurou a importância do meio ambiente para uma vida saudável e
para a preservação das futuras gerações: “Vamos levar a conscientização para todo nosso governo,
pois, com isso, vamos conseguir
resultados importantes, como a
diminuição das queimadas. Conscientizar as pessoas da importância do meio ambiente é de suma
importância”.
Os Ipês que foram plantados
no último sábado receberam nomes escolhidos pelos escoteiros:
Baloo, B.P, Uirapuru e Cata Branca são as novas atrações do Parque
Ecológico. “O nosso movimento

de Escoteiros tem tudo a ver com o
meio ambiente, e participar desse
projeto é de suma importância, por
estar na nossa essência. A partir de
agora é cuidar dos Ipês plantados
aqui no parque”, ressalta Marco
Aurélio Pereira, diretor do Grupo
de Escoteiros.
O secretário de Meio Ambiente de Itabirito, Frederico Leite, ressalta o valor da preservação para
o planeta. “As árvores oferecem
vários serviços ambientais de su-

ma importância, como produção
de água, absorvem os gases do
efeito estufa, e também regulam
o clima, por isso toda essa preocupação da gestão municipal com o
aumento do número de indivíduos
arbóreos”.
O evento ainda contou com a
apresentação cultural da Fanfarra da Paz, além dos estandes das
unidades de conservação, como a
Estação Ecológica de Aredes e a
ONG Vidanimal.

Prefeitura encaminha à Câmara o
Orçamento Municipal para 2020

Os projetos de lei que estabelecem o orçamento da Prefeitura Municipal de Itabirito para o ano de 2020 e que
dispõe de concessão de subvenções foram encaminhados para a Câmara Municipal, na última segunda-feira, dia 30.
Foram também encaminhados os projetos de lei que alteram a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para inclusão de diretrizes na área da saúde, visando o fomento à equoterapia, além da desvinculação de receitas orçamentárias
e a transferência de valores durante
a execução orçamentária de 2020.
A expectativa é de que o município tenha uma receita de R$411
milhões no próximo ano, representando um crescimento de 1%
em relação ao valor previsto para
2019. Para chegar nessas cifras, a
gestão municipal se baseia nos índices de crescimento econômico
e de inflação do país, contidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO). Também considera a continuidade dos repasses constitucionais e de programas específicos em
andamento, da União e do Governo Estadual. Pelo lado da despesa, a área com maior desde Saneamento Básico de Itabirito-MG. Cantina e Limpeza. Referência: Procestinação de recursos será a Saúde. Com orçamento de R$
Empresa Contratada: Arte Original LT- so Licitatório nº058/2019, na modalidade
97 milhões, representará, aproximadamente, 29% de toda
DA, Objeto: Fornecimento de materiais Pregão Presencial nº029/2019, S.R.P. nº
de cantina e produtos de limpeza a serem 013/2019. Contratante: Serviço Autônomo
a despesa da Prefeitura para 2020. A área da Educação é
utilizados rotineiramente nas unidades e de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
outra prioridade, com valor superior a R$95 milhões, que
dependências do SAAE de Itabirito-MG, Empresa Contratada: 3 Poderes Comércio
equivale a 28% do total. Outras três áreas em evidência são:
Valor total deste Contrato: R$204,75 LTDA ME, Objeto: Fornecimento de ma(duzentos e quatro reais e setenta cinco teriais de cantina e produtos de limpeza a
a Administração Municipal, com R$57 milhões; o Obras,
centavos). Forma de pagamento: confor- serem utilizados rotineiramente nas unidacom R$33 milhões; e o Transporte, R$27 milhões.
me contrato. Vigência: Até 31/12/2019. des e dependências do SAAE de Itabirito“Ao analisar as despesas sob a ótica das fontes de recurDotação Orçamentária Op. Manut. Ações -MG, Valor total deste Contrato: R$241,05
de Gestão Adm. Geral Saae 17 512 1711 (Duzentos e quarenta um Reais e cinco
sos, observa-se que o maior gasto fica por conta da Despesa
4.030 33.90.30.00. Data da assinatura do centavos). Forma de pagamento: conforde Pessoal, que somam R$187 milhões, já com a previsão
contrato: 30/09/2019. Rogério Eduardo de me contrato. Vigência: Até 31/12/2019.
de aumento salarial; que está sendo avaliado pela equipe
Dotação Orçamentária Op. Manut. Ações
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
de Planejamento e da Fazenda para aprovação no início do
Extrato de Contrato para Prestação de Gestão Adm. Geral Saae 17 512 1711
de Serviço de Fornecimento Material 4.030 33.90.30.00. Data da assinatura do
exercício de 2020”, afirma Débora Aguiar, secretária de
de Cantina e Limpeza. Referência: Pro- contrato: 30/09/2019. Rogério Eduardo de
Planejamento de Itabirito.
cesso Licitatório nº058/2019, na moda- Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Os investimentos previstos aproximam-se de R$53
lidade Pregão Presencial nº029/2019, Extrato de Dispensa de Licitação de
S.R.P. nº 013/2019. Contratante: Serviço Prestação de Serviço de Fornecimento
milhões, sendo este valor, em sua maioria, para conclusão
Autônomo de Saneamento Básico de Ita- de Dispositivo de Supressão - Referência:
das obras e revitalizações de praças, parques e quadras. “No
birito-MG. Empresa Contratada: Exata Processo Licitatório nº 117/2019, Dispenplanejamento para 2020 está programada a continuidade e
Indústria e Comércio LTDA ME, Objeto: sa de Licitação nº 038/2019, nos termos
conclusão das obras de Reforma da Fabrica Velha, do CenFornecimento de materiais de cantina e da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
produtos de limpeza a serem utilizados alterações. Contratante: Serviço Autônomo
tro de Especialidades Médicas, da Antiga Escola Manoel
rotineiramente nas unidades e dependên- de Saneamento Básico do Município de
Salvador, da Creche do Padre Adelmo, da Avenida José
cias do SAAE de Itabirito-MG, Valor to- Itabirito - MG. Contratada: Vedasystem InFarid Rahme, o asfalto da Rua Ana Maria Teixeira, dentre
tal deste Contrato: R$1.564,20 (Hum mil dústria e Comércio e Comércio de Produtos
quinhentos e sessenta quatro reais e vinte p/ Instalações Prediais - EIRELI. Objeto:
outras”, enumera a secretária. “Os investimentos em drenacentavos). Forma de pagamento: confor- contratação de empresa para aquisição de
gem e saneamento serão aplicados em intervenções de méme contrato. Vigência: Até 31/12/2019. dispositivo de supressão e aplicadores para
dio e grande porte já em andamento na cidade”, completa.
Dotação Orçamentária Op. Manut. Ações suspensão de abastecimento de água em
de Gestão Adm. Geral Saae 17 512 1711 imóveis no Município e Distritos de ItabiA secretária de Planejamento explica que “alguns des4.030 33.90.30.00. Data da assinatura do rito/MG. Valor Total: R$ 6.783,00 (seis mil
ses investimentos estão condicionados à operação de crédicontrato: 30/09/2019. Rogério Eduardo de setecentos e oitenta três Reais). Forma de
to (empréstimo) externo já realizado em exercício anterior
pagamento: 10 dias uteis. Data da Dispensa:
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
e novos investimentos estão sendo prospectados através de
Extrato de Contrato para Prestação de 30/09/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
Serviço de Fornecimento Material de Diretor Presidente do SAAE.
novas fontes de captação de recursos”.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Silêncio: Pedimos um minuto de silêncio em
homenagem aos torcedores do time do outro
lado da lagoa. A equipe conseguiu ser eliminada
da série B da América do Sul, conforme previsto pelos Orixás e Instituto da Mãe Dinah. Enquanto isso o Cruzeiro
Hexa está escondendo o jogo, e segundo estudiosos no assunto, deve
voltar a encantar o público brevemente com o futebol rápido e rasteiro.
Quem viver verá!
Boa notícia: Volta a festa do Pastel de Angu neste fim de semana. A
grande criação do professor Ricardo Francisco que tanto projetou Itabirito a nível nacional esteve paralisada nos últimos anos. Na praça da
Estação estaremos comemorando o aniversário de Itabirito em grande
estilo. São barraquinhas, shows, oficina do pastel de angu e concurso.
No sábado a partir das 14h apresentações de Paulinho Sacra, Quadrado Carbono, Mono Bloco, Tindolelê e Chama o Sindico. Domingo;
shows com Letícia Gouveia, Dewson e Marcelo, SakaSamba e fala
Mansa. A alegria está de volta e você é especial. Venha!
Novo Itabirito: Fim de semana animado com Bailão do Simões que
acontece sexta-feira a partir das 20h com música de Wander e Marcelo, domingo as 18h apresentação da dupla Waycom e Wesley. Reunião
dos amantes da dança num ambiente acolhedor e bem preparado pelo
casal Leninha e Rogério Simões.
Empresa: Em destaque na região a Confeitaria Iolanda, onde Eustáquio e a própria Iolanda comandam uma grande equipe de funcionários na preparação de salgados, doces, tortas, bolos, sobremesas
e quitandas. Funcionando na Avenida dos Inconfidentes a empresa
engradece nossa cidade pelo padrão de qualidade, eficiência e bom
atendimento.
Por onde anda? Rogério Braga, filho do ex-presidente do legislativo
Geraldo de Souza Braga e Geralda. Ele está em evidência no populoso
Bairro São José e adjacências, onde administra um grande supermercado. Amigo e comunicativo, Rogério Braga é empresário de destaque na região dos inconfidentes.
Maestro: Ele parece maestro de todas as bandas, como incentivador e
criador do domingo é dia de Banda dando um toque especial às apresentações de nossas corporações musicais, transformando o evento em
verdadeiro show de comunicação No último domingo, Ivacy Simões
voltou a se apresentar, interagindo com o público em momentos agradáveis propiciados pela Banda União Itabiritense e a São Sebastião
de Passagem de Mariana. Sempre versátil e com grande sensibilidade
na arte de comunicar, ele comandou o espetáculo. Parabéns Ivacy Simões, nossa cultura agradece!
Garota estudante: Wilson promoções coordena nesta sexta-feira, no
Quatro Estações Grill, mais um concurso de Garota Estudante. Horário 20h, entrada R$ 15,00. Na oportunidade serão homenageados
professores e estudantes de destaque em nosso município. A noite de
gala reúne beleza, charme e a participação com gente de realce em
nossa sociedade.
Batista Shalom: O casal Roberto e Edna Martins, pastor e ministra
da Comunidade Shalom, realiza no próximo dia 12 a vigília do RENOVO com a presença de pastores e integrantes da comunidade. O
evento reúne fiéis de toda a região.
Tutelar: Acontece neste domingo, a partir das 8h na Escola José Ferreira Bastos, Bairro Bela Vista, eleições para o novo Conselho Tutelar
do Município. Para votar você deve comparecer com carteira de identidade e título de eleitor. O encerramento será as 17h. Participe!
Contrastes: Que tal vivermos sem os contrastes da atualidade de:
Casa grande, pequenas famílias. Mais diplomas, menos senso comum. Medicina avançada, saúde precária. Conhece o mundo, desconhece o vizinho. Altos rendimentos, menor paz de espírito. Muito
conhecimento, menor sabedoria. Agendas lotada, pouco tempo para
amar. Muitos amigos virtuais, sem tempo para o amigo real. Muitos
humanos, menor humanidade. Relógios caros e sem tempo para nada.
Que você tenha tempo de qualidade com Deus e com sua família e
amigos, pois a vida passa… ela é apenas um sopro. Pense!
Para refletir: A palavra progresso não terá qualquer sentido enquanto houver crianças infelizes. (Albert Einstein)
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Marzagão recebe Vale e Prefeitura
de Itabirito para elaboração de
novos projetos socioambientais
Primeira reunião teve objetivo de entender a realidade dos moradores
e realizar um Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP)
No último sábado (28), os moradores do Marzagão se reuniram
no salão comunitário da comunidade para participar de um encontro
com representantes da Prefeitura de
Itabirito e da Vale. O encontro teve
o objetivo de realizar um diagnóstico socioambiental participativo
da comunidade. “Essa é a primeira reunião. Vamos fazer uma parte
dinâmica, com uma metodologia
própria, e os moradores definem
quais são as ações que eles querem
de educação ambiental para a comunidade. A partir daí, nós vamos
construir os projetos e trazer para
a comunidade validar, para então
serem desenvolvidos”, destacou
Patrícia Vasconcelos, coordenadora
técnica do Programa de Educação
Ambiental da Vale.
A coordenadora ainda ressaltou a importância da participação
dos moradores: “O programa é da
comunidade, para a comunidade.
Ele tem que ser construído, por isso
que ele chama: socioambiental participativo. Ele é um programa da
comunidade, com o apoio da Vale.
Por isso, é importante a comunidade estar presente, participar”.
O prefeito de Itabirito, Orlando
Caldeira esteve na reunião e ressaltou a importância da parceria entre
a Prefeitura, a Vale e a comunidade,
para atender as demandas da comunidade. “É muito bom termos essa
parceria, muito importante. Assim
podemos encontrar as melhores
soluções, para que sejam atendidas
as necessidades dos moradores do
Marzagão”, afirmou o prefeito.
Para o secretário de Meio Ambiente, Frederico Arthur Souza
Leite: "Essa reunião é fundamental
para que a Vale possa traçar suas
estratégias de relação com a comunidade, como também desenvolver
seus programas de acordo com as
demandas que a própria comunidade apresenta hoje”. O secretário
acredita que é fundamental a participação do poder público nessas
iniciativas, “exatamente para entender essas demandas e poder desenvolver os programas e projetos, de

acordo com a realidade local”.
A moradora do Marzagão,
Geanisse Pinheiro, fez questão de
participar na iniciativa: “Eu achei a
reunião muito boa, porque gerou em
nós uma expectativa de finalmente
termos os nossos principais problemas solucionados. É importante trazermos uma consciência maior da
nossa participação, do nosso valor

dentro da comunidade”.
Como parte do programa, devem acontecer outras duas reuniões
com a comunidade. O cronograma
prevê que o segundo encontro será
para construir, junto dos moradores, os objetivos do trabalho, com
foco ambiental; e o terceiro será para que os moradores possam avaliar
os projetos.
A ONG Vidanimal realiza, no
próximo sábado
(05/10), do auditório da Faculdade
Alis, o Simbepa —
Primeiro Simpósio de Bem-estar
Animal de Itabirito. Para participar
do simpósio, a
ONG pede aos
interessados que
colaborem com
R$ 20, por pessoa.
Informações sobre o evento podem ser obtidas
pelo telefone (31)
9 8881 2522.

PANORAMA

Os vereadores Rose
da Saúde (PHS) e Dr.
Edson (PRB) estiveram presentes nas
dependências da antiga
empresa Delphi, na
quarta-feira (25) para
acompanhar um treinamento da Guarda Civil
Municipal de Itabirito
com novas armas de
baixa letalidade, como
lançadores, granadas,
escudos e coletes.

Matrículas
Abertas

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

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

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

Olhos da tecnologia
não mentem

A tecnologia que aí está, cada dia com uma novidade mais
surpreendente, talvez não supere os celulares e câmeras digitais
na capacidade de provocar e também revelar fatos, que antes
ficariam incógnitos ou distorcidos segundo conveniências e circunstâncias. A altas horas da noite, cidadão chega à sua casa
sob forte emoção, bastante machucado e roupa suja. À sua esposa ele relata haver caído numa ribanceira, que havia no trajeto
de sua residência. Na manhã do dia seguinte, quando ainda dava
detalhes do seu acidente à família, houve um chamado à porta.
Era a polícia que, diante da surpresa de todos, o aconselhava registrar queixa contra o seu agressor, mesmo porque este era tido
como suspeito de outros crimes, mas não havia base legal para
sua prisão. Os policiais então explicaram: na rua deserta, por onde o cidadão passara, havia uma câmera que teria registrado momento em que ele, parado no meio da calçada, conferia a tela do
seu smartphone. Enquanto isso, outra pessoa, também a conferir
o celular, caminhava em direção às suas costas, terminando por,
literalmente, “atropelá-lo”. Seguiu-se, então uma série de socos,
chutes e pontapés contra o homem, ao qual o suspeito deveria ter
pedido desculpas pelo forte esbarro. As pessoas perdem a noção
de tudo com o uso indiscriminado desses brinquedinhos, o que
pode levar a fatos lamentáveis como o narrado. Por outro lado, a
câmera, que os dois não viram, testemunhou a agressão que teria
ficado incógnita, forneceu base para a prisão do suspeito procurado e corrigiu a mentira contada em casa por vergonha.
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Monitoras das creches de Itabirito
são recebidas na Prefeitura
Conversa franca entre servidoras e secretária de Educação
visa melhorias para Itabirito

O gabinete na Prefeitura de Itabirito recebeu as monitoras das creches para uma
conversa com a secretária de Educação. As
profissionais tiveram a oportunidade de reivindicar melhorias, esclarecer informações
sobre o futuro do trabalho e tirar dúvidas sobre as ações da Secretaria de Educação. “É
muito importante esse momento do diálogo.
Estarei sempre à disposição para todos que,
como as monitoras, querem trabalhar para
que a Educação de Itabirito seja cada dia
melhor”, ressalta Iracema Mapa, secretária
de Educação.
A reunião foi organizada pelo
Sindicato dos Servidores Municipais de itabirito (Sindsemi) e
aconteceu na última quinta-feira,
dia 26. “Foi uma reunião inédita e
muito importante para as monitoras. Elas têm muito que esclarecer
e reivindicar dentro da Prefeitura
de Itabirito, então, ter essa oportunidade de conversar é fundamental”, destacou Roberto Cesário.

