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“A imaginação é como
um braço extra, com o
qual você pode agarrar
coisas que de outra
forma não estariam ao
seu alcance."
Jean Paul Sartre
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Orlando Caldeira e Élio da Mata tomam posse
na Câmara de Itabirito como prefeito e vice
Paula Karacy

O

Prefeito Júlio
Pimenta concede entrevista a
O LIBERAL.
Na pauta, arrecadação, nova
UPA, retorno da
Samarco,
empregos e novas indústrias.
Confira nas

PÁGs. 6 e 7

Incêndio destrói grande parte da vegetação
do Parque Itacolomi

Gustavo Maia

Durante a tarde de quarta-feira (4) e parte da quinta-feira (5), com duração de mais de 24h, um incêndio destruiu parte de uma área verde do Parque
Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto. Brigadistas e o Corpo de Bombeiros
atuaram para apagar as chamas, que só foram debeladas por volta das 14h30
de quinta.
As chamas chegaram a atingir a torre de transmissão da cidade, no Morro do Cachorro. A gerência do Parque, administrado pelo Instituto Estadual
de Florestas (IEF) informou que o incêndio pode ter começado de forma
criminosa e ressaltou o importante trabalho em equipe. “Queremos agradecer aos Bombeiros Militares, a Brigada 1 de voluntários e principalmente
aos funcionários do Parque que se empenharam, pois foram fundamentais
pelo domínio e conhecimento da área que possuem”, agradeceu Maria Lúcia Cristo, gestora do Parque.
Logo depois de apagado o incêndio, os responsáveis pelo Parque analisaram a extensão dos danos e fizeram um levantamento de dados. “Muitas
pessoas não têm consciência da extensão do dano causado com esse tipo de
ação. O Parque foi reaberto nesta quinta e vamos retomando as atividades”,
destaca.
Ainda segundo a gestora, será realizada uma análise pôs incêndio para
verificar a necessidade de replantio.		
Por Michelle Borges

Prefeito e vice-prefeito,
Orlando Cadeira e Élio da
Mata, eleitos na eleição
suplementar de Itabirito, tomaram
posse na quarta-feira (4) no Plenário da Câmara Municipal. A solenidade ocorreu às 10h e contou
com grande participação de convidados. Na posse, os novos chefes
do executivo reforçaram que farão
um governo transparente e participativo, como divulgaram durante a
campanha.
Durante o juramento de posse,
os eleitos prometeram cumprir o
cargo que lhes foi confiado, guardar a Constituição Federal e a Lei
Orgânica Municipal, além de trabalhar pelo engrandecimento da
cidade.
Em seu discurso, o prefeito Orlando Caldeira destacou que sua
gestão será voltada para o povo.
“O que importa neste momento é o
povo de Itabirito, faremos um governo voltado para os mais carentes, servindo bem a toda a cidade”,
ressaltou.
O vice-prefeito Elio da Mata
falou dos desafios que estão por vir
com um mandato curto. “Nós temos muito o que fazer e o tempo é
curto. Temos de deixar os interesses pessoais em nome da cidade.
Por isso, queremos trabalhar com
todos os vereadores e contamos
com o presidente da Câmara, Arnaldo dos Santos, para nos ajudar
nessa jornada. Temos que nos relacionar com todos e respeitar quem
nos ouve”, salientou.
Durante a solenidade, o Padre
Miguel Ângelo Fiorillo fez uso da
palavra, exaltando que a vitória é
da população. “Quero ressaltar o
compromisso e as alianças feitas
com as várias lideranças itabiritenses que querem uma Itabirito mais
humana, mais justa, mais solidária
e mais conhecida. Foi decisivo
neste pleito que a população queria e quer mudanças de comportamento, de transparência, de ética e
de compromisso”, asseverou.
No mesmo dia, Arnaldo retomou ao cargo de presidente da
Casa legislativa e Renê Butekus
(PSDB) continua secretário.
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Ao vivo na rede!

Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges

Nylton
Gomes
Batista

PONTO DE VISTA
DO BATISTA
nbatista@uai.com.br

A vida sempre ensina
Falar de si próprio pode não ser politicamente correto ou ético,
mas há ocasiões e circunstâncias em que a necessidade do reconhecimento do mérito em terceiros, seguido do gesto de agradecimento, se torna necessário evidenciar-se entre os demais. Há oito
anos, depois de uma crise de bradicardia (baixa frequência cardíaca) e consequente implantação de marca-passo, consulto o médico,
periodicamente, para avaliação do indispensável aparelho implantado em meu peito.
Desde maio último, estava com consulta agendada para o dia
30 de agosto, mas na manhã do dia 22, recebi ligação telefônica da
secretária do médico, que informou não ser possível o atendimento
na data agendada e, se possível, a consulta seria antecipada para
o dia 23, ou seja, o dia seguinte. Aceitei, prontamente, e compareci
conforme combinado. Ao ligar o equipamento e iniciar o procedimento de avaliação, o médico exclamou: - o senhor é um homem
de sorte! – e completou: - o marca-passo está com a bateria a zero.
Percebi que ele estava mais assustado que eu, o que se confirmou
com a explicação: -marca-passo sem bateria e como carro sem gasolina; se o marca-passo para, o coração para também! Vou ter de
interná-lo, pois o senhor não poderá voltar para casa com esse aparelho. Ele preencheu a guia de internação e me encaminhou para o
hospital Vila da Serra a poucos metros de onde estávamos.
No Vila da Serra, cumpridos os trâmites burocráticos, que foram
rápidos, fui levado direto para o CTI. Foi minha segunda experiência
como paciente de um CTI, pois oito anos antes, dos quinze dias de
internação no Biocor, onze foram no CTI. É aqui que entra uma das
razões de registro das minhas impressões. Em ambas ocasiões minhas condições eram de tranquilidade, embora sob risco de morte
súbita; não estava a sofrer dor, prostrado ou “de beiço caído". Estava consciente, física e mentalmente capaz de observar, analisar e
refletir sobre toda a cena que à volta de mim se desenrolava, pelo
menos, nos momentos em que me mantinha acordado. Quem está
cá fora ou internado como paciente, porém, em condições desfavoráveis, não tem como avaliar a grandeza do trabalho, que ali se
desenvolve; não que outro tipo de trabalho tenha menor valor, mas
as ações em prol da saúde e da vida humanas, além do conhecimento científico, da técnica profissional e disciplina, envolvem sentimentos de amor, solidariedade, muita paciência, gentileza e outros
atributos necessários para o conforto do próximo, em momentos de
sofrimento. Em poucas atividades se exige tanto do ser humano e
em raros momentos ele é tão uno com seu semelhante. Daquele
profissionalismo e toda atenção, conjugada com esforços para não
falhar, dependem as vidas que lhes são confiadas! Percebe-se ainda que, dessa abnegação em prol da saúde e da vida, está imbuído
todo o pessoal hospitalar, desde o mais credenciado profissional até
o mais humilde colaborador.
É interessante observar que, por duas ocasiões, com intervalo
de oito anos, eu, um estranho, embora consciente e livre de dor,
estive sob risco de morte súbita e, por isso, entregue aos extremos
cuidados de estranhos, em ambiente hospitalar. Por duas vezes,
tive a oportunidade de me sentir amparado e reconduzido à plenitude da vida, sem perder a capacidade da observação e análise dos
fatos, enquanto estes se desenvolviam mediante as ações de todo
pessoal naquele abençoado ambiente. Acrescente-se o fato de a
consulta, previamente agendada, ter sido antecipada em sete dias,
por motivos em nada relacionados com ela. Que teria acontecido
se não ocorresse a antecipação? A mente humana não é capaz de
alcançar o verdadeiro significado de tudo que ocorre, mas também
não pode descartar a possibilidade de um propósito oculto por trás
dos fatos.
Paradoxalmente e por longo tempo, vive-se entre pessoas tidas
como amigas, tendo-as a visitar a nossa casa, assim como nós as
delas, sem, de longe, imaginar que elas um dia possam se levantar
em campanha de difamação, mediante intrigas e mentiras com o
propósito de macular nossa imagem. Vive-se uma vida de sessenta,
setenta, oitenta anos, enganado pelos mais próximos, ditos “companheiros”, muitas vezes considerados como filhos ou irmãos, de
repente revelados como víboras. Sob a intenção de ocupar espaço,
inatingível por mérito próprio, não se vexam de violar a ética e princípios morais, para conseguir seu intento. Ao contrário, estranhos
se desdobram em cuidados e carinho em prol de nossa saúde e
de nossa vida, embora possam não ter nossa confiança, à primeira
vista, sob outras circunstâncias.
Está aí também a razão pela qual esta coluna esteve ausente
na edição passada.
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Primeiras rodadas do campeonato
Educar pelo Esporte tiveram início
no fim de semana
A Prefeitura de Mariana,
através da Secretaria de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo,
Esportes e Lazer, promoveu no
último sábado, 31, as primeiras
rodadas do campeonato Educar
pelo Esporte, no campo do Olimpic e no CVDR. A ação conta com
14 times da sede e dos distritos e
categorias desde a sub 7 até a 17, e
feminino. A abertura oficial acontecerá no dia 14 de setembro.
O objetivo da iniciativa é expandir a prática do esporte em um
trabalho conjunto com a formação
educacional, socialização e qualidade de vida. O projeto, além dos
jovens na sede, contempla três
distritos, e visa se estender às demais localidades. Para participar
é necessário estar matriculado e
manter bom desempenho escolar.
Para a coordenadora de Esportes e Lazer Priscila Tukoff , o
Educar pelo Esporte, tem tido resultados bastante positivos. “Esse
projeto é fundamental para socializar as crianças, fomentar o futebol
das categorias de base, e incentivar
as práticas de esportes saudáveis”,
pontuou.

Larissa Gonçalves

Larissa Gonçalves

Prefeitura Itinerante realiza obras
no bairro Nossa Senhora do Carmo
Para os moradores do bairro
Nossa Senhora do Carmo essa
semana foi de grande alegria.
A travessa Santa Luzia, rua do
Carmo e rua São Jorge tiveram
toda a implantação de asfalto
finalizada. “Há 18 anos não vemos uma obra sendo executada
aqui. Agora, com a Prefeitura
Itinerante as obras estão acontecendo no bairro”, declarou
Eduardo Rodrigues, presidente
da associação de moradores do
bairro.
Segundo Nilza, também moradora do bairro, “com o asfalto
vai melhorar bastante coisa pra
gente. Antes não descia carro e
quando chovia, não dava para
sair de casa. Esse pedido foi
falado em reunião”. A reunião
foi realizada no dia 23 de julho
no próprio bairro. Durante o
encontro, o prefeito e os secretários municipais interagem diretamente com a população a fim
de atenderem suas demandas. O
asfalto nas ruas do bairro Nossa
Senhora do Carmo é mais uma
das ações do projeto Prefeitura
Itinerante, criado para aproximar
a gestão pública da comunidade
com ações para atender o cidadão e o lugar em que ele mora.
Além desta, diversas outras
obras têm sido entregues por
meio do projeto. Ainda no bairro Nossa Senhora do Carmo,
a Escola Municipal Professor
Adhalmir Santos Maia passou
por uma reforma voluntária, a
fim de desenvolver o espírito
colaborativo, social e humanitário, uma iniciativa da Associação Operation Brésil, grupo de
professores e alunos do ensino
profissional vindos da França.

Ane Souz

Ane Souz

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

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

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

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Um muro chamado
educação

Depois de meia hora de uma discussão que estava claro não
levaria a lugar nenhum, um dos interlocutores perguntou a minha
opinião. Eu respondi que preferia não me envolver no assunto.
Falavam sobre política, e, apesar de amigos, as opiniões eram
água e vinho. Jamais chegariam a um consenso. Foi então que
um deles saiu-se com a frase preferida dos mais aguerridos: “você
precisa ter um posicionamento, não pode ficar em cima do muro”.
Sem perder a calma, respondi: “mas quem disse que eu não
tenho? Só não vale a pena ficar horas debatendo por algo que não
vai levar a nada. Vocês estão falando a mesma coisa, cada um
defendendo o seu ponto de vista, tem mais de meia hora. Algum
dos dois mudou um milímetro”?
O cidadão começou um discurso que eu ignorei e continuei
o papo com outras pessoas, do mesmo grupo, que falavam de
outras coisas.
O grande problema do partidarismo político é exatamente este. Existe por parte de algumas pessoas, já não sei se são maioria
ou não, esta cobrança de que o mundo inteiro precisa “se engajar”,
mas desde que o engajamento seja do lado dele, é lógico. Um não
admite sequer a possibilidade de ter algo positivo no que o outro
fala, mesmo sem ouvir. E isto, que fique claro, vale para os dois
lados. Por isto evito, e se para uns esta atitude significa “ficar em
cima do muro”, que seja. Melhor até me deixar quietinha lá, porque
se eu resolver descer, o bicho pode pegar.
Tenho posicionamento sim, estou consciente do que quero para a minha cidade e o meu país sim, como tenho consciência do
que quero para o meu bairro, minha rua, minha casa. Somos todos
elos de uma corrente e é óbvio que eu tenho minhas opiniões formadas. Não sou acéfala, nem idiota ou burra. Só não preciso sair
gritando e brigando, xingando palavrões e ofendendo quem não
comunga com minhas idéias. Se der para conversar, dialogar, debater, ótimo. Se não der, tchau e pronto. Ninguém precisa pensar
como eu, assim como eu não preciso pensar como ninguém. Mas
todos têm a obrigação de me respeitar e eu tenho a obrigação de
respeitar a todos. Sou super aberta ao diálogo, mas na primeira
ofensa, a conversa acaba.
Isto serve não apenas para política, mas para tudo na vida.
Onde não existe respeito, não existe conversa. E isto não tem nada a ver com ficar em cima do muro, pelo contrário, tem a ver com
construir um muro de nome educação. Não para ficar em cima,
mas para deixar os deseducados do outro lado. Não preciso sair
levantando bandeira nem gritando palavras de ordem para estar
engajada. Muito menos ficar horas discutindo com alguém, elevando a voz, a ponto das outras pessoas presentes deixarem os
dois falando sozinhos e iniciarem um papo saudável. Coisa feia,
isso. Não, eu não preciso ser fanática para ter uma posição. De
nenhum lado que seja.
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Jornada do Patrimônio Cultural
marca presença em Ouro Preto e
distritos através de ações da Prefeitura
Em agosto ocorreram duas ações da Prefeitura Municipal de Ouro
Preto que foram inscritas no Programa do Governo do Estado

A Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais foi criada em
2009 e tem o foco na promoção e
divulgação do patrimônio cultural
do estado, promovendo a participação dos municípios mineiros através de projetos que busquem valorizar sua cultura local. O programa
é promovido pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico
(IEPHA).
O tema da Jornada este ano
é Patrimônio e Culinária, e duas
ações da Prefeitura Municipal de
Ouro Preto que foram inscritas e
devidamente aprovadas ocorreram
em agosto. A primeira ação foi a
exposição “Doces e tradições, o
imaterial em São Bartolomeu”, que
ocorreu no último final de semana,
durante a festa do Divino Espírito
Santo no Distrito. O objetivo da exposição foi chamar a atenção para
a tradicional produção de doces do
distrito de São Bartolomeu, que foi
o primeiro bem cultural registrado
como Patrimônio Imaterial no município de Ouro Preto, em 2008.
A segunda ação foi o programa
“Ouro Preto, o meu lugar”, que se
trata de um programa interinstitucional desenvolvido em Ouro Preto
e seus distritos, com foco em seus
patrimônios culturais materiais e
imateriais, envolvendo professores,
alunos e comunidade em contexto

intra e extraescolar. O programa
vem sendo aplicado desde 2018
em três escolas: Escola Municipal
Professora Haydee Antunes, em
Cachoeira do Campo, a Escola
Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa, em Ouro Preto, e a
Escola Municipal Doutor Pedrosa,
em Santo Antônio do Leite.
Este ano, a atividade intitulada
“Mais que doce. O imaterial em
São Bartolomeu” é uma exposição
para os alunos sobre o patrimônio
imaterial e material de Ouro preto,
abrangendo o que é cultura, os bens
registrados do município e com foco na produção de doces de São
Bartolomeu. A exposição ocorreu
no dia 27 de agosto em Cachoeira
do Campo, no dia 28 de agosto em
Ouro Preto e no dia 30 de agosto
em Santo Antônio do Leite.
Pedro Augusto Rodrigues é assessor da Secretaria Municipal de
Cultura e Patrimônio de Ouro Preto
e palestrante sobre patrimônio imaterial no programa “Ouro Preto, o
meu lugar”. Trabalhando há quase
três anos diretamente com os bens
registrados no departamento de
Patrimônio Imaterial, ele destaca
a importância do programa: “Pra
mim, fazer essas palestras traz uma
satisfação enorme, pois a gente está falando do cotidiano dos alunos,
das manifestações culturais que

eles e suas famílias participam, alguns até há gerações e isso a gente vê que desperta o interesse dos
alunos, faz com que eles interajam
durante a palestra, perguntem ou
até questionem informações, algo
que eu acredito que é crucial para
despertar um senso crítico , principalmente nas turmas mais novas”.
O secretário municipal de cultura e patrimônio, Zaqueu Astoni
Moreira, também manifestou sua
satisfação com o projeto: “Registro o agradecimento do município
ao empenho dos servidores na
execução do programa de educação patrimonial de Ouro Preto,
programa esse de grande importância para a formação educacional dos nossos jovens. Destaco
também que o referido programa
se tornou referência na região dos
Inconfidentes, graças ao excelente
resultado alcançado”.
Implementado pela Prefeitura de Ouro Preto, por meio das
Secretarias Municipais de Educação, de Cultura e Patrimônio, de
Turismo, Indústria e Comércio,
e da Pró-reitoria de extensão da
Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP), o programa conta
também com a parceria de museus
e da UFOP, trabalhando com professores e alunos para desenvolver
suas atividades.

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial
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Campanha a favor do Hospital
Santa Casa de Ouro Preto
O vereador Geraldo Mendes,
ao comprar medicamentos na
Drogaria Araújo, na Bauxita, lhe
foi perguntado se ele queria doar
o troco para o Hospital da Baleia
de Belo Horizonte. Ele indagou
ao funcionário por que não faziam
essa campanha para o Hospital
Santa Casa da Misericórdia de
Ouro Preto, e foi respondido que
se tratava de uma campanha da
rede Drogaria Araújo.
Por saber e reconhecer a luta
da Irmandade que dirige o Hospital Santa Casa da Misericórdia de
Ouro Preto, o vereador protocolou
uma Representação na Câmara
Municipal solicitando à direção
da Drogaria Araújo, instalada
em Ouro Preto, que a campanha
da doação do troco seja feita em
favor do Hospital Santa Casa de
Ouro Preto.
Para o vereador isso é o correto, uma vez que a Drogaria está na cidade, e esclarece: “Sabemos da
importância do Hospital da Baleia para todo o estado de Minas Gerais,
eu mesmo já fiz uma cirurgia no joelho naquele hospital. O que reivindico é que as doações realizadas na Drogaria Araújo existente em Ouro
Preto, sejam revertidas para o Hospital de nossa cidade. É o mais justo!
A Representação ainda não foi levada a plenário, devido ao trancamento
da pauta das reuniões até que se resolva a questão dos servidores do
SEMAE, mas tenho absoluta certeza que todos os vereadores apoiarão
nossa reivindicação”.
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Casa dos Contos exibe a mostra de pinturas
dos alunos do Mestre Nelson Diogo, em cartaz no Grande Salão de Exposições. De origem
simples, filho de D. Maria da Glória, Nelson nasceu em Passagem, distrito de Mariana, em 12 de
novembro de 1936. Na mostra, são apresentadas
obras do mestre Nelson Diogo e dos alunos Ana
Starlino, Dalva Lima, Efigênia Rodrigues, Elizabeth Toffanetto (Beth) Geralda Câmara, Isabel
Fagundes (Belinha, in memoriam) e José Martiniano Rodrigues (in memoriam). A mostra pode
ser visitada até o dia 30 de setembro, nos horários: 2ª, de 14h às 18h; 3ª a sábado, de 10h às 17h;
e domingo e feriado, de 10h às 15h.

No dia 15 vai acontecer a 20° edição da
Ação Solidária em
Ouro Preto. A ação é
um evento beneficente e sem fins lucrativos organizado pelas
associações de repúblicas REFOP e ARROP que constitui na
coleta de donativos
(roupas, alimentos,
brinquedos, livros,
entre outras coisas).
A campanha vai
passar pelos bairros:
Vila São José, Jardim
Alvorada, Barra, Pilar,
Vila Aparecida, Antônio Dias, Bauxita, Rosário, Centro e Lajes,
das 08h às 14h. As
instituições que serão
beneficiadas são:
APAE de Ouro Preto
e Mariana, Casa Lar,
Figueira, Igreja Santa
Efigênia, Lar São Vicente de Paula, Lírios
do Campo e NATA.

Josilaine Costa

O

Projeto Sujeitas Sujeitadas
convida toda a comunidade
para a 5ª Roda de Conversa. O
encontro será realizado no dia 10
de setembro, às 17h, no Mirante
da UFOP, e em caso de chuva será
transferido para a sala do SICEG,
no prédio do DEGEO, no Campus
Morro do Cruzeiro. O tema desta
vez será LBTfobia e as performatividades do feminino. No encontro
serão discutidos o conservadorismo, o machismo e os preconceitos
envolvendo as mulheres LBT. O
evento vai contar com a presença
da educadora transfeminista Thaynara Menezes. Para participar é só
se inscrever através do link: bit.ly/
SujeitasSujeitadasLBTfobia
Josilaine Costa

No dia 30 de agosto, o Mosteiro Zen Pico de Raios, promoveu, na Casa da Ópera, um recital beneficente de
Shakuhachi (flauta tradicional japonesa). Os músicos convidados foram Akio Yamaoka e Claudio Yoshiwara. A renda do evento foi destinada para a construção do ambulatório de acupuntura do mosteiro.

Mudança de vida para residentes da
Rua do Cruzeiro, em Rodrigo Silva
Em épocas de calor, poeira em
excesso; em períodos chuvosos,
muito barro, acesso impossibilitado
aos veículos e até mesmo aos pedestres. Esse cenário fazia parte do
dia a dia dos moradores da Rua do
Cruzeiro, mais conhecida por Buraco de Areia, no distrito de Rodrigo
Silva.
A Girlene de Souza Silva vivenciou na pele todas essas dificuldades, já que é moradora da rua
há 14 anos: “Quando chovia, não
descia carro. A gente fazia uma
compra, tinha que trazer lá de cima
na cabeça até aqui. Melhorou demais!”. Ela acrescenta que outros
prefeitos não deram a atenção necessária.
Júlia Estefânia da Silva também é moradora da Rua do Cruzeiro há aproximadamente 10 anos e
sofreu quedas com o filho nos braços devido às condições precárias
da rua. Do mesmo modo, idosos
tinham dificuldades para descer e
subir a ladeira.
Essa realidade sofrida está
prestes a acabar, pois as obras da
Rua do Cruzeiro completaram dez
dias na quarta-feira (28), e já estão
próximas de serem concluídas. As
obras incluem drenagem, meio-fio
e calçamento, irão trazer qualidade
de vida e segurança.
As obras fazem parte do Projeto Prefeitura Itinerante, que também vai implantar a academia ao
ar livre, revitalizar a edificação da

N

o dia 23 de agosto aconteceu mais uma edição do projeto “O Sorriso da Cigana”, idealizado por Luciano Guimarães Pereira, membro
do LIONS Clube. O evento aconteceu no Centro de Artes e Convenções
da UFOP com o objetivo de arrecadar fundos para instituições sociais e
também para cirurgias de catarata em Ouro Preto. O evento contou com o
lançamento do livro “Ouro Sobre o Azul”. A obra reúne textos póstumos
da avó de Luciano, Maria da Conceição Guimarães, uma mulher à frente
do seu tempo e que descreve citações e memórias do seu cotidiano. Quem
quiser adquirir a obra pode obter mais informações na página do projeto,
O Sorriso da Cigana, no Facebook.

Estação, reformar o posto de saúde,
pintar o posto dos Correios e o coreto, limpar bueiros, substituir lâmpadas, realizar ações de tapa-buraco
em algumas ruas e trazer melhorias
para a capela velório. A Prefeitura
Itinerante continua no distrito para
algumas ações, entre elas a Reforma da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, em Bocaina, e o

muro da Escola Municipal Doutor
Alves de Brito, em Rodrigo Silva,
estão em fase de licitação.
O DIA D da Prefeitura Itinerante está agendada para sexta-feira,
6 de setembro, a partir das 15h, na
Estação Ferroviária do distrito, com
cama elástica, pipoca e algodão doce. Toda a comunidade está convidada a participar!
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Em entrevista, prefeito Júlio Pimenta fala de polêmicas e ações da sua gestão
A reportagem de O LIBERAL entrevistou o Prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, sobre diversos assuntos
relacionados à sua gestão e também sobre assuntos polêmicos na cidade. A seguir você confere os detalhes
da entrevista separada por áreas da administração pública:

ARRECADAÇÃO:

SAÚDE

Michelle Borges: Iniciamos a conversa falando sobre
a arrecadação do município. No início do governo, o
senhor divulgou que o executivo estava com uma dívida de mais de R$ 43 milhões. Como está a situação do
município hoje com essa questão? Como está sendo
paga a dívida?

Júlio Pimenta: Nós já conseguimos pagar aproximadamente R$20 milhões, principalmente os salários atrasados
dos servidores, referentes a 2016. Conseguimos também
quitar as dívidas de repasse com a Santa Casa, Apae, Asilo
dos Velhos, Fundação Aleijadinho. Dos outros R$23 milhões que ainda restam, algumas dívidas geraram processo
no Ministério Público e inclusive em alguns casos há dúvidas sobre a sua aplicação, e outras ainda estamos verificando
a possibilidade de pagamento dentro das nossas condições.
É complicado, pois além de pagar a dívida, ainda temos que
arcar com os nossos compromissos. O que agravou ainda
mais essa situação foi a queda na arrecadação e a falta de
repasse do governo estadual. Mas agora, com o novo governador, as coisas estão se acertando e já nos repassam o que
é direito constitucional, pelo menos deste ano. Já temos um
acordo para que o estado quite a dívida no próximo ano, o
valor está em aproximadamente R$37 milhões. Tudo isso
dificultou um pouco, mas estamos com a casa arrumada e
racionalizando as despesas, priorizando as demandas para
que possamos atender os anseios da população.

EMPREGO
M.B: Com a crise nas mineradoras, as oportunidades
de trabalho diminuíram muito na região. O que a prefeitura tem feito pensando na diversificação da economia e geração de renda?

J.P: Nós realizamos um chamamento público e 13 empresas estão se instalando na cidade. O Polo Industrial será na
sede e nos distritos de Antônio Pereira e Cachoeira do Campo, onde inclusive já começaram a construção de um galpão para instalação de uma indústria que fabrica frutas em
barra. Essa empresa vai começar a exportar inclusive para
o exterior. Recentemente assinamos contrato também com
a Quartzito do Brasil, que também já irão iniciar as obras.
Outra empresa a se instalar no município é a usina de lixo,
que será na antiga rancharia, onde era o aterro. Pretendemos
consorciar o serviço com Mariana. Com o Polo Industrial
esperamos gerar mais de mil empregos diretos e indiretos.
Além disso, temos ainda a vinda do Supermercados BH na
região do Pocinho, e já aprovamos o projeto. Temos incentivado o turismo, com calendário intenso de eventos, assim
como o turismo esportivo, que hoje é geração de emprego e renda. A inauguração do Centro de Evento, na antiga
Fábrica de Tecidos, que será palco de muitos eventos na
geração de emprego e renda. Assim pretendemos superar
a dificuldade da queda da mineração, apesar de estarmos
na expectativa do retorno da Samarco para o próximo ano.
Queremos um retorno com responsabilidade, para que possamos ter a segurança da exploração mineral e ao mesmo
tempo empregos e desenvolvimento.
M.B: Falando na retomada da Samarco, já observamos algumas vagas disponibilizadas pelo Sine Mariana. Nesse sentido, há algum acordo de contratação
para moradores de Ouro Preto?

J.P: Nós estamos em um embate intenso com a Fundação
Renova, pois não reconhecem a cidade como atingida. Isso
vem desde a gestão passada, pois não houve preocupação
em colocar Ouro Preto como município atingido, pois o
CNPJ da empresa é em Ouro Preto, assim como as suas
instalações. Nós perdemos mais de R$1,5 milhão ao mês
na arrecadação com a paralisação da empresa, fora os empregos. E ainda o mais grave, moradores de Antônio Pereira
faleceram no rompimento da barragem de Fundão. Ouro
Preto foi e é injustiçada até hoje. Recentemente tivemos do
Comitê Interfederativo uma sinalização que reconhece a
cidade como atingida. Então, pouco tempo atrás também
a fundação reconheceu o distrito de Antônio Pereira como
atingido e disponibilizou vagas para os moradores desse
distrito. Algumas ações de infraestrutura também serão
realizadas na localidade. Esperamos assinar em breve esse
documento que reconhece a cidade. Que a Samarco volte a
operar no próximo ano com segurança, o município é uma
das matrizes econômicas importantes, e que seja com responsabilidade.

M.B: Uma área muito criticada pelos moradores é a falta de medicamentos nas farmácias da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) e dos Postos de Saúde. O que a prefeitura tem feito para
resolver esse problema?

J.P: Realmente nós estamos tendo problemas com os remédios, principalmente com os ofertados pelo estado. Nós tivemos, por exemplo, até
que comprar fitas de teste de glicose, que era o estado que fornecia, assim
como as seringas, dentre outros medicamentos. O governador tem prometido regularizar isso. Pedimos aos moradores que fazem o uso contínuo
de medicamentos para nos informar, para que não deixemos ninguém sem
esse atendimento. Nós já montamos o nosso almoxarifado central, com um
sistema informatizado, tanto de medicamentos, quanto dos insumos. Os
que recebemos nós temos distribuído em todos os postos.
*Nota da Redação: No final de agosto, o governador Romeu Zema,
anunciou a liberação de R$17 milhões para a compra de medicamentos,
que irão reabastecer as farmácias dos 853 municípios mineiros. O repasse é referente à contrapartida estadual do componente básico da Assistência Farmacêutica. Segundo o governador, o objetivo é normalizar os
estoques dos medicamentos em todo o estado e destinar recursos para o
abastecimento de remédios, que são distribuídos nas farmácias básicas.

SANEAMENTO
BÁSICO:
M.B: Em julho, o senhor assinou a homologação da concessão dos serviços de
saneamento básico no município. Agora
aguarda a assinatura do contrato. Já tem
alguma previsão? Quando a população já
vai sentir a diferença dessa mudança?

J.P: Este seja talvez o maior dos nossos legados, pois a cidade não tem saneamento básico e
isso está muito ligado à questão da saúde pública, não tem como não pensar no básico, como
o nome já diz. Em Ouro Preto temos menos de
1% do esgoto tratado. É uma vergonha, além
do mau cheiro. Precisamos levar água tratada
e de qualidade até a população. E tudo isso
demanda altos investimentos. Lembrando que
concessão não é privatização. É um contrato
de 35 anos que não pode ser renovado e todo o
investimento que é feito nele fica para o município depois, e foi a forma que nós encontramos
para sair desses números vergonhosos. Há uma
meta para que em três anos tenhamos 80% do
esgoto da sede. Todos os servidores do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto
(SEMAE) poderão optar por trabalhar na empresa ou serão absorvidos pela prefeitura com
a extinção da autarquia. Sobre a cobrança de
água, ela já e realizada, é uma tarifa fixa e injusta, pois nem todos recebem da mesma forma.
Então a concessão vai regularizar isso, e para
quem não pode pagar, vai ter a tarifa social. Já é
realidade, não é mais promessa. A assinatura do
contrato e o início das obras devem acontecer
agora em setembro.

M.B: A Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (ICISMEP) é outro tema muito questionado na cidade,
principalmente na Câmara de vereadores. Como está o serviço na
cidade? Realmente é vantajoso para a população e o município?

J.P: Tem algumas pessoas que ainda não entendem uma palavra que é
muito importante hoje em um mundo globalizado, que é parceria. Temos trabalhado intensamente com várias parcerias para otimizar custos
e ao mesmo tempo atender um maior número de pessoas. O ICISMEP
veio para ajudar. A gestão é da prefeitura, mas, por exemplo, os médicos
contratados foram transferidos para o consórcio. Isso ajuda inclusive o
profissional, pois dá mais flexibilidade de contratação e ao mesmo tempo
se pode contratar mais. Além disso, tem vários exames e consultas que
podem ser realizados através do consórcio e nós estamos promovendo
os mutirões por cada especialidade, e já zeramos a fila de mamografia.
Temos ainda muitas pessoas na fila da cirurgia de catarata e através do
consórcio vamos conseguir viabilizar isso também. Estamos ainda racionando a programação financeira e o consórcio está à disposição. Precisamos agora é programar e obviamente que pagar por esses atendimentos,
mesmo que eles tenham um custo menor, eles têm custos. A gestão passada deixou de fazer essas consultas e ainda temos muitas pessoas aguardando por mais de cinco anos em várias especialidades. A gente pretende,
por meio do consórcio, ampliar o atendimento para a policlínica, que será
onde hoje funciona a UPA, podendo assim zerar essas filas e atender as
pessoas que aguardam e que precisam desses atendimentos.
M.B: E falando em UPA, como está o andamento da construção do novo prédio? Qual a previsão de término? Qual o prazo
depois de pronta para começar a atender a população, já com
todos os equipamentos e especialidades disponíveis?

J.P: Já estamos com 50% da obra concluída e temos todos os recursos
já disponíveis para finalizá-la. É importante ressaltar a necessidade dessa
nova UPA primeiro pela localização, pois é mais próximo do hospital
e o melhor acesso aos distritos, além é claro de que será um local mais
amplo. Nós teremos 137 vagas de estacionamento gratuitos, e o principal será uma unidade credenciada, ou seja, nós vamos receber 50% de
verba para manutenção pelo governo federal. Atualmente não temos
recurso, porque o atual modelo disponível não atende às exigências da
Anvisa e do Ministério da Saúde, e só um projeto novo poderia se adequar. Nós estamos construindo em um terreno de mil metros quadrados,
cedido pela Irmandade de Santana na doação da empresa Novelis. A
expectativa é de
inauguração no
próximo ano, entre
janeiro e fevereiro,
e já estamos preparando recursos
para poder equipá-la
com maquinários
novos. Estamos
planejando toda
estrutura e haverá
uma ambulância do
SAMU e também
laboratórios para
melhorar a logística
e atender bem a
população. Quando
em funcionamento,
vamos, é claro,
disponibilizar mais
horários de ônibus e
táxi lotação.
Continua na Pág. 7
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POLÍTICA

M.B: Júlio, a transparência e o combate à corrupção são assuntos sempre levantados na sua gestão. Por isso, gostaria que
falasse sobre o episódio da funcionária do Centro de Saúde de
Cachoeira do Campo. Por meio de redes sociais foi denunciado
que ela era nomeada no município, ainda assim trabalhava em
outra empresa no mesmo horário em que deveria estar prestando serviço no executivo. O que poderia nos dizer sobre essa
denúncia?

J.P: Nossa gestão é de total transparência, nós aumentamos a nota
de 1,9 no início da gestão para 8,5, segundo dados da Controladoria
Geral da União (CGU). Criamos o portal da transparência, colocamos
o salário de todos os servidores na internet, todas as licitações estão
no site e os controles internos são revisados. Não temos nenhum caso
de corrupção e se tiver a gente age imediatamente. Esse caso relatado
da servidora, o que aconteceu é que ela saiu da prefeitura e não foi
dada a devida baixa. Então nós fizemos um retroativo e no acerto será
descontado. O prefeito não consegue estar em todos os lugares e por
isso é importante o apoio da população nesse sentido, para nos ajudar
e orientar, para que nenhum caso de corrupção ou desvio aconteça.

M.B: Informações dão conta de que o ex-prefeito José Leandro anunciou no final de 2018 que será pré-candidato às eleições de 2020, assim como o ex-prefeito Angelo Oswaldo, que é do seu partido (MDB)
está se articulando para disputar com você as prévias, além de Crovymara Batalha, que também é do
seu partido. As votações na Câmara têm divergido entre os vereadores da sua base. O processo eleitoral já está aberto? O que você pode falar a respeito destas articulações?

J.P: Para mim o processo eleitoral é ano que vem e eu estou muito focado no meu trabalho como prefeito, no
que ainda temos que fazer, projetos a serem implantados como a Casa de Acolhimento e apoio a Saúde em Belo
Horizonte. Mariana já realizou e nós vamos aderir à ata em parceria. Já estamos em obra e esperamos entregar em
breve às pessoas que fazem tratamento na capital. O espaço terá área de descanso com as alimentações diárias,
dando mais conforto às pessoas. Estamos focados no trabalho, é isso. É legítimo, é natural que haja pré-candidatos,
alguns que queiram voltar, outros que fazem promessas mirabolantes, tudo faz parte. Mas o importante é a população avaliar bem, no momento oportuno, quando chegar a hora. Estamos à disposição e temos ainda quase um ano
e meio de gestão. Colocamos a casa em ordem, superamos as dificuldades iniciais. A nossa preocupação é atender
bem naquilo que a gente pode fazer e fazer com pouco o máximo possível, e depois mostrar para a comunidade
tudo que foi possível fazer e temos certeza que a população vai compreender e vai estar acompanhando. Essa é
uma oportunidade que podemos dialogar e esclarecer as dúvidas, sempre presentes e à disposição de todos. Esse
é o nosso intuito e que ano que vem haja novas eleições e a população possa avaliar nossa gestão. O importante é
trabalhar com responsabilidade, seriedade, transparência e com presença, ouvindo a população.

Prefeitura de Mariana inaugura creche no
Morro Santana para atender até 70 alunos
Arthur Felipe Silva é apenas
uma criança que tem o sonho de
ser bombeiro. Para isso, ele precisa
estudar e ele tem consciência disso.
É o que o deixa bem animado para
iniciar os estudos na Creche Cônego Paulo Diláscio, inaugurada na
noite dessa segunda-feira, 2. Além
dele, mais 33 crianças serão atendidas, inicialmente.
Com essa inauguração, o município passa a atender quase 800
crianças em 10 instituições de ensino, um passo importante em prol
da educação, para o prefeito Duarte
Júnior. “Nunca medimos esforços
para garantir uma educação de
qualidade, pois mesmo em situação de crise, os investimentos na
pasta tiveram especial atenção da
administração pública, mostrando
uma coerência em relação aos anos
anteriores. Por lei o município é
obrigado a investir 25% de receitas específicas em educação. No
primeiro quadrimestre desse ano a
aplicação foi de 27,8%”, disse.
A creche era uma antiga demanda dos moradores do bairro,
tornando-se uma importante con-

Eliene Santos

quista para a população, como, por
exemplo, para a mãe da Thayla,
Thaynara Moreira. “Ficamos felizes com esse espaço. Agora ficarei
mais tranquila em meu trabalho,
pois terei certeza de que minha filha
estará aprendendo e aos cuidados
de pessoas atenciosas e responsáveis”, afirma.
Para a secretária de Educação,
Aline Oliveira, a nova creche é
mais uma mostra de como a atual
gestão prioriza a educação. "Esta-
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Eliene Santos

mos sempre em busca de melhorias
para nossas crianças. Voltamos com
o tempo integral, fizemos diversas
reformas nas escolas e, agora, inauguramos mais uma creche. O nosso
intuito é sempre melhorar”, pontua.
A creche fica localizada no prédio da
escola, na Rua Ouro, 200, no Morro
Santana, e poderá atender até 70 alunos, entre 6 meses e 3 anos.

XIII Olimpíadas
Regionais
das APAE’s
movimenta
Mariana

Nos dias 30 e 31 de agosto Mariana sediou a XIII Olimpíada Regional das APAE’s. O evento foi realizado
pela APAE Mariana, em parceria com a Secretaria de Esporte. Ao todo nove cidades e mais de 250 pessoas participaram de provas de atletismo, handebol, futsal, queimada, natação, ginástica rítmica, peteca, lancebol e dama.
As disputas foram realizadas no CRIA Mariana e no Centro de Vivência Del Rey (Clube da Vale).
Com início no dia 30, a programação começou com um desfile do Centro de Convenções até a Praça da Sé,
onde ocorreu a cerimônia de abertura, e, logo após, os jogos foram iniciados. No sábado, 31, as competições individuais começaram pela manhã e foram até às 15h30, seguido pela cerimônia de premiação.
Para o professor de Educação Física, Jorge Batista, esses jogos da etapa regional em Mariana tem um valor muito
grande para todos. “Estamos recebendo atletas de outras APAE’s, e a alegria deles a cada competição é emocionante,
a inclusão é em todo o contexto, não é só se tratando de alunos da APAE, ela tem que ser vista de modo geral. E para
nós, ela tem um valor bem mais significativo”, destacou o professor da APAE Mariana.
O aluno da APAE da cidade de
Caeté, Luís Vieira, disse que gostou
muito da cidade e os jogos foram todos divertidos. “Eu ganhei medalha
na Dama, e isso me deixou muito feliz. Gostei muito da viagem e estudar
na APAE é muito bom”, finalizou o
aluno mais velho da instituição de
Caeté.
A APAE Mariana foi classificada para a fase estadual nas seguintes modalidades: futsal masculino,
handebol masculino, dama, peteca
e atletismo. Acesse mariana.mg.gov.
br e confira as cidades classificadas.
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Festeja Águas Claras é
comemorado com shows de
Carreiro e Capataz e Chama Chuva
PANORAMA
O

s vereadores de Mariana assinaram um requerimento na reunião da
segunda-feira (2) solicitando ao executivo municipal que não seja
feita a cobrança da Tarifa Básico Operacional (TBO) até que o abastecimento de água na cidade seja regularizado. Segundo os parlamentares,
após as chuvas há duas semanas, muitos estragos continuam sem solução,
demonstrando incoerência com a aplicação da TBO, já que o fornecimento da água não tem acontecido a contento. Ainda sobre abastecimento, foi
aprovado outro requerimento solicitando informações para esclarecer o
suposto corte de água, condição de tratamento da água e a falta do fornecimento de água na cidade.
CPI Exposição – Na mesma reunião, requerem que o prefeito municipal apresente à Casa de Leis informações sobre o evento Viva Mariana
Rodeio Show (2019) tais como o número de ingressos vendidos, valores
arrecadados e instituições beneficiadas. Durante a discussão, parlamentares sugeriram a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI,
para apurar denúncias sobre possíveis irregularidades na organização das
exposições dos últimos dez anos.

DIA DO ANTIGOMOBILISMO – Ainda na reunião, os edis aprovaram o Projeto de Lei nº 50/2019, de autoria do vereador Juliano
Duarte, que institui no calendário oficial no de Mariana, o Dia
Municipal do Antigomobilismo. Segundo o vereador, é uma justa
homenagem e reconhecimento às pessoas que, através dos carros
antigos, visam a preservação da história viva.

Eliene Santos

A comunidade de Águas Claras comemorou o dia do padroeiro
do distrito, São Luiz de França,
entre os dias 30 de agosto e 1º de
setembro, com uma programação
cultural especial. Com apoio da
Prefeitura de Mariana, o “Festeja
Águas Claras” contou com apresentações de artistas marianenses e
artistas conhecidos nacionalmente,
como a dupla sertaneja Carreiro e
Capataz e a banda Chama Chuva.
O prefeito Duarte Júnior prestigiou o evento com a sua família
e destacou o comprometimento da
administração para com a realização do evento. “Parte do dinheiro
que entra nos cofres públicos é
para isso mesmo, realizar eventos
que fazem parte da programação cultural do nosso município.
Além de mantermos viva uma
tradição, que é a comemoração do
dia do padroeiro, movimentamos
os comércios da região”, disse,
parabenizando a Associação de
Moradores e Amigos de Águas
Clara pela organização. “Não faria
muita diferença apoiarmos esse
evento se não tivéssemos pessoas
comprometidas a frente dele. Parabenizo a Associação, em nome do
presidente Flavio, pelo empenho e
total transparência”.
Além dos moradores, o evento
recebeu muitos turistas, que ficaram satisfeitos com programação,
como, por exemplo, a ouro-pretana Roseana Miramar. “Vi pelas
redes sociais da prefeitura que
teria show de Carreiro e Capataz,
uma dupla que admiro muito. Foi
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tempo de mandar uma mensagem
para os amigos e mobilizar todos
para comparecermos. O clima
aqui é muito aconchegante e muito
tranquilo. A gente curte a festa sem
medo”, afirmou.
Além da programação cultural, o Festeja contou com uma
praça de alimentação, próximo ao

palco do evento. Nela, os vencedores da última edição do concurso
de culinária do distrito de Cláudio Manuel ofertaram os pratos
premiados na competição, como
a galinhada com pirão, costelinha
ao molho barbecue e o tradicional
frango com quiabo, ambos acompanhados de arroz.

Desfile Cívico de Mariana é marcado
por homenagens a quem contribui
com a educação no município
Eliene Santos

Mais de 1500 pessoas, entre
elas alunos, professores, funcionários públicos e a população,
tanto de Mariana, quanto de outras cidades, participaram do Desfile Cívico em comemoração à
Semana da Pátria, realizado nesse
sábado, 31 de agosto. O evento teve como tema “Um com o outro,
um pelo outro”, e homenageou
todos os parceiros da educação
marianense, que atua em conjunto com a Secretaria de Educação.
Para o prefeito Duarte Júnior,
o ato foi uma maneira de reconhecer todos que ajudam na construção de um ensino de qualidade,
multidisciplinar e inclusivo. “O

Desfile Cívico enalteceu ainda
mais a questão do nosso patriotismo, além de destacar a importância de todos quem contribuem
no processo educacional, em especial das secretarias da prefeitura, que trabalham diariamente”,
destacou.
Cada escola, municipais, estaduais e particulares, desfilou com
um setor público que contribuiu
direta e indiretamente para que
os alunos obtivessem um melhor
aprendizado. “A Escola Municipal Cônego Paulo Diláscio abordou a importância da inclusão na
escola. Nosso objetivo é mostrar
para a sociedade que todos os alu-

Eliene Santos

nos devem ter a possibilidade de
integrar-se ao ensino regular”, explicou o diretor Fernando Pereira
de Freitas.
O desfie também contou com
uma homenagem aos patronos de
cada escola marianense, como,
por exemplo, Padre Avelar, Roque
Camêllo, Dom Luciano e outros.
“Além dos que contribuem hoje
para uma educação de qualidade, tivemos pessoas que fizeram
muito pelo ensino no Município.
Elas também merecem o nosso
muito obrigada por plantar essa
semente que nos propicia colher
muitos frutos”, disse a secretária
de Educação, Aline Oliveira.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

Política e futebol não
são a mesma coisa

Um erro frequente é querer igualar futebol com política, endossando o aspecto emotivo e irracional das escolhas feitas. Mas eles
não são iguais. Se futebol pede uma ligação emotiva, geralmente
familiar, entre o torcedor e o clube, que o leva a sofrer ao extremo pelo time “do coração”, a política deixa uma parte considerável
do eleitorado à vontade para fazer suas escolhas dependendo da
circunstância vivida. Se o “vira folha” (aquela pessoa que muda
de clube em razão dos resultados alcançados) é inaceitável no
futebol, na política é mais que esperado.
O motivo do comportamento volátil de parte expressiva do
eleitorado se deve ao aspecto mais racional existente na política.
Na maior parte das vezes o candidato conquista o eleitorado para
uma eleição específica, segundo expectativas específicas daquele
momento. Tanto o candidato como o eleitorado sabem que a relação é momentânea e volátil, e que qualquer sentimento de lealdade dependerá de resultados conquistados.
Mas uma parte do eleitorado tem uma relação com a política
que ultrapassa os limites da razoabilidade. Um componente emocional pode irromper e invariavelmente está associado à imagem
pública de um indivíduo. Esse indivíduo vira um líder e consegue
uma legião de admiradores que o seguirão independente de razões apresentadas, ou de vícios flagrantes descobertos. A relação
dessa parcela do eleitorado com seu líder ultrapassa as razões políticas e vira uma história de amor e fidelidade. É quando o futebol
esbarra com a política.
O mito, ou a “liderança carismática”, de acordo com o conceito
de Max Weber, ele consegue esse grande feito de imprimir confiança na população por meio de seus atributos alegadamente supra-humanos. Ele consegue imprimir uma liderança com potencial
revolucionário, pois pode contestar leis e normas vigentes e convencer a maioria da população da necessidade de superá-los. O
modo de conseguir isso é mais emocional que racional, mas uma
parcela de racionalidade tem que estar presente, pois ela se refere
a uma crise vivenciada pela população e que pede alguma solução. De qualquer modo, a atuação do líder carismático é episódica
e extraordinária na política.
Mas o fato da população responder bem a mensagens emotivas na política, tal qual no futebol, acaba por criar uma cortina
de fumaça no comportamento da maioria do eleitorado que segue
uma lógica que bons consultores políticos são capazes de entender e orientar o político na sua campanha eleitoral.
Uma boa campanha eleitoral é estruturada na seguinte forma:
o lado racional está na comunicação política a favor do candidato,
que usará os melhores instrumentos de mobilização do eleitorado
a seu favor. E esses instrumentos têm forte carga emocional. A
ideia é conduzir o eleitorado por meio de reações emocionais induzidas racionalmente pela boa estratégia de comunicação política.
E geralmente uma parcela do eleitorado responde favoravelmente
àquilo que poderá significar a vitória na eleição.
Porém, sempre restará uma parcela do eleitorado resistente a
essa indução emocional e que procurará atuar na eleição de modo mais racional. Essa parcela vê a política desapaixonadamente,
espera dela soluções pontuais para os problemas do momento.
Eles sempre estarão à parte das lealdades políticas e à espera
da melhor proposta. Prontos para mudar de clube sem nenhum
sentimento de vergonha.
Política não é futebol.
*Cientista Político/ Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa/
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG/
Professor de Administração Pública da UFOP
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Polícia Civil prende
suspeito do assassinato de
Adriana Pascoal em Mariana

A Polícia Civil prendeu no dia
30 de agosto o principal suspeito da
morte de Adriana Aparecida Pascoal, morta na madrugada do dia
09 de junho deste ano, em Mariana.
Adriana tinha 43 anos e foi empurrada de uma passarela localizada na
Rodovia do Contorno, no Bairro
São Cristóvão, ao voltar de uma
festa junina.
De acordo com a polícia, o

suspeito é um homem de 35 anos
que já possui duas condenações por
tentativa de homicídio, uma condenação por tráfico de drogas, além
de três indiciamentos por posse de
arma de fogo em João Monlevade.
O suspeito foi preso em flagrante após ameaçar de morte sua
companheira e depois de lhe confessar ter jogado Adriana de cima
da passarela. Semanas após o cri-

me, o suspeito chegou até a prestar serviços na residência da irmã
da vítima, o que segundo a polícia
demonstrou desdém e sua ‘quase’
certeza de impunidade. As operações foram de responsabilidade da
Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia da Polícia Civil
de Ouro Preto, sob coordenação do
Delegado Regional, Isaías Confort
Oliveira da Costa.

Servidores aposentados são
homenageados pela Prefeitura de Mariana
Como forma de agradecimento
pelos serviços prestados, a Prefeitura de Mariana realizou, na noite
de quinta-feira, 29, uma solenidade
em homenagem aos servidores públicos que se aposentaram. Na cerimônia, houve entrega do diploma
Mérito Funcional a 32 servidores.
Durante a solenidade, o prefeito
Duarte Júnior reforçou a importância de reconhecer esses servidores.
“Os homenageados de hoje merecem, sem dúvidas, o nosso respeito
e carinho pelos anos dedicados à
nossa cidade. É uma forma simbólica de demonstrar a eles o quanto
representam”, disse.
A aposentada Irene da Consolação Francisco, que dedicou mais
de 21 anos ao serviço público, foi
uma das homenageadas. Para ela, o
ato foi uma maneira de reconhecer
o trabalho de todos. “Fiquei muito feliz, principalmente ao ouvir o
discurso do prefeito, onde ele disse que somos parte na construção
de Mariana. Sem dúvida, foi uma
iniciativa que eleva nossa autoestima”, afirmou.
A cerimônia aconteceu no Coliseum e contou com a presença de
familiares dos agraciados e funcionários da administração pública.
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Rua Direita será palco de shows e feiras de
artesanato e sabores neste final de semana
Mais uma vez a Rua Direita será ponto de cultura e lazer. Neste final de semana, 6 e 7, a Prefeitura de Mariana,
através da Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio, realiza mais uma edição da Rua da Cultura e do Lazer
– Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia. A programação contará com apresentações musicais nas sacadas dos
casarões, feiras de artesanato, que
expõem trabalhos de marianenses
e feiras de sabores, com comidas
tradicionais da região.
O evento é uma forma de garantir mais entretenimento à população, além de contribuir com
a economia do município. “A
Rua da Cultura e do Lazer é uma
alternativa para aquecer nosso comércio. Sem contar que é também
uma forma da comunidade e demais visitantes valorizarem e participarem da nossa cultura local”,
afirmou o secretário de Cultura,
Efraim Rocha. Confira a programação e prestigie!
Dia 6 de setembro (sexta-feira):
18h – Início das feiras
19h – Tony Primo
Dia 7 de setembro (sábado):
9h – Início das feiras
11h – Toninho e Vilma
13h – Clérisson Araújo
15h – Jacob

Sindicato dos Produtores
Rurais de Mariana

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, afixado na sede da Instituição e outras localidades,
faço saber que no dia 23 de novembro de 2019, no período de 08h30minh
às 13h30min, na sede do Sindicato, será realizada eleição para composição
da Diretoria e Conselho Fiscal, ficando aberto o prazo de 20 dias para o registro de chapas, a contar da data de publicação deste Edital. A Secretaria
da Entidade funcionara no horário de 07h30min às 15h30min, onde se encontrará a disposição dos interessados, pessoa habilitada para atendimento,
prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de
documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de
candidaturas devera ser feita no prazo de 05 dias uteis, a contar da afixação
das chapas registradas, na forma do art. 61º do Estatuto Social. O quorum é
o que determina o art. 54º e não atingido, as sucessivas convocações obedecerão o disposto no art. 43º, I ambos do Estatuto Social. Em caso de empate
entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição dentro do prazo de
08 dias, limitada ela as chapas em questão.
Mariana, 03 de Setembro de 2019.
Maria de Fátima de Melo Gomes – Presidente

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Um jovem proclamou
a independência

A VIDA deste jovem Dom Pedro I, travesso e cheio de maluquices, tinha um forte motivo para dar errada a sua pretensão de
proclamar a independência do Brasil, numa situação dificílima, em
que o Brasil devia à Inglaterra cerca de 2 milhões de libras. Esta
Nação exigia o pagamento a fim de proceder ao reconhecimento.
Após muita discussão, o jovem príncipe conseguiu a negociação,
fazendo novo tratado com a Inglaterra.
No Teatro São João, no Rio de Janeiro realizou-se a grande festa, com um brilhante espetáculo de Gala. Pedro era a figura central!
Paulo Setúbal, no livro “As Maluquices do Imperador” 18081834, faz um relato primoroso no capítulo intitulado “A Ceia do Imperador”. O notável escritor, Fernando Jorge afirma, com convicção,
que “todas as obras de Setúbal magnetizam os leitores devido ao
seu estilo vivo, colorido, repleto de calor humano”.
São 197 anos decorridos da independência do Brasil, que ainda continua refém da camarilha que se apossou da Petrobras e de
outros setores do serviço público brasileiro. A operação Lava Jato,
com o trabalho do Juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal, dos jovens
e destemidos promotores e juízes, levantaram a bandeira da ordem
moral, ética e jurídica, conseguiram processar e prender os chefes
das quadrilhas que saquearam o Brasil.
O PARARELO entre a época da independência e do Brasil
atual é que um Imperador jovem, “negociou” o débito do Brasil e
pagou. Hoje, o Brasil foi simplesmente saqueado. Os fatos estão aí,
claros, à vista de todos, e alguns ainda continuam presos. E, onde
estão os milhões de reais? Para eles o crime compensa!
Há quase 200 anos do fato que gerou a nossa independência,
com todas as dificuldades, ainda temos a ousadia de louvar esta
grande pátria, esta grande nação, dedicando-lhe estes pensamentos, torcendo para que ela rompa as correntes da corrupção e retorne ao seu lugar de honra no mundo das grandes nações.
- A pátria não é a raça, não é o meio, não é o conjunto dos aparelhos econômicos e políticos: é o idioma criado ou herdado pelo
Povo (Olavo Bilac).
- É a cinza dos mortos que cria a pátria (Alphonse Delamartine).
- Onde mora a liberdade aí está a minha Pátria (Benjamim
Franklin).
- A pátria é nos lugares onde a alma está acorrentada (Voltaire).
- Uma pátria compõe-se dos mortos que a fundaram, assim como dos vivos que a continuaram (Joseph E. Renan).
- A pátria é a família ampliada (Rui Barbosa).
- Só me limito a crer que a terra é minha única sepultura (Nélida
Piñon).
- O Brasil progride à noite, enquanto os políticos estão dormindo
(Elias Murad).
- Não vale nada um povo que não sabe defender a honra da sua
pátria (Friedrich Schiller).
ENFIM, “A incrível história de como D.Pedro I chegou ao Brasil
em 1808, com o pai Dom João VI, cresceu no meio de aventureiros
e cortesãs, proclamou a independência em 1822, aos 23 anos de
idade, retornou a Portugal, morrendo tuberculoso, mas, idolatrado,
aos 35 anos”(Paulo Setúbal).

“LATICÍNIOS ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA”,
por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente – CODEMA torna público que solicitou através do Processo nº
9165/2018, licença Ambiental de Operação para a atividade D-01-07-4 Resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de leite fluído no
endereço Rodovia dos Inconfidentes, S/N, KM 62, município de Itabirito/MG.

Pregão Presencial – 061/2019 - 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°108/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº061/2019. Objeto: contratação de empresa especializada
para o fornecimento de licença de uso,
locação, manutenção e suporte de software
para unidade móvel de leitura com telemetria, impressão de conta, notificações e automatização dos procedimentos de ordem
de serviço, incluindo a locação de coletores
para execução do processo, conforme especificação do Anexo I do edital. No dia
23/09/2019 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 – 062/2019 - 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°109/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº062/2019.
Objeto: aquisição de conjuntos moto
bombas horizontal centrifuga, para atender
aos sistemas de abastecimento público de
água no Município de Itabirito, conforme
especificações do anexo I do edital, no dia
24/09/2019 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 – 063/2018 - 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°110/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº063/2019,
S.R.P. nº020/2019, Objeto: contratação de
empresa especializada para a realização de
análises da qualidade da água para abastecimento no município e distritos de Itabirito-MG, incluindo o distrito industrial da
BR040, em cumprimento das exigências
da portaria de Consolidação do Ministério
da Saúde nº 05/17, anexo XX, que trata
do enquadramento das águas aos padrões
de potabilidade para abastecimento humano, exigidos pela mesma, conforme
especificações do anexo I do edital, no dia
25/09/2019 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
Processo nº107/2019 - Despacho – Reconheço a Inexigibilidade de licitação
010/2019, para aquisição de passagem de
ônibus Itabirito, para os agentes comerciais (leiturista) do SAAE que necessitam
utilizar no horario comercial sem desconto em folha de pagamento, pelo valor de
R$1.342,25 (Hum mil trezentos quarenta dois reais e vinte cinco centavos), de
acordo com o Processo nº. 107/2019 em
epigrafe e nos termos do Artigo 25, Inciso I da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores
alterações. Contratado: SV Transportes
LTDA. – Itabirito, 26 de Agosto de 2019.
Engº. Wagner Jose Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE de Itabirito-MG. Ratifico O reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação no processo, nos termos
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E

m pouco menos de cinco meses
de trabalho como vereador de Itabirito, Veirlâneo Branco (PV) teve um
desempenho de destaque em sua função. Todos os vereadores (de situação e
oposição) elogiaram a atuação de Branco como membro da Casa Legislativa.
Nesta segunda-feira (2) foi a despedida
de Veirlâneo, que atuou como suplente
de Arnaldo Pereira dos Santos (MDB).
Foram seis Projetos de Lei (PLs), quatro foram aprovados e viraram lei (sancionados pelo prefeito Arnaldo). Também teve um quarto projeto que alterou
a lei de criação do Bombeiro Municipal, dando ainda mais legitimidade à
corporação. Outro projeto de destaque
de Veirlâneo, que foi aprovado por unanimidade é o do “primeiro emprego”.
O objetivo é dar aos jovens de Itabirito
uma oportunidade de trabalhar na Prefeitura. O PL encontra-se com o executivo para sanção ou veto.

O Sistema Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itabirito participou da
15ª Semana de Desenvolvimento Econômico de Itabirito, entre os dias 27 a
30 de agosto. Cerca de 1.500 pessoas
passaram pelo estande, além de terem
interagido com as redes sociais da
autarquia. O estande do Saae foi muito
elogiado pela decoração instagramável, responsável por permitir uma
maior interação com o público. Outro
ponto forte do estande foi o trabalho de
marketing digital feito para incentivar
a interação dos participantes com as
redes sociais, sobretudo o Instagram
do Saae. A ação foi uma oportunidade
para as pessoas conhecerem as atividades da autarquia, principalmente na
área de educação ambiental.

D

entro da política de universalizar o abastecimento de água em Itabirito, o Saae instalou um reservatório de
água no distrito de Acuruí, beneficiando diretamente mil moradores. A obra teve início em 05 de junho e foi
finalizada em 29 de agosto, além de toda executada pela equipe do Saae com recursos próprios, ao custo de 66 mil
reais. O novo reservatório possui capacidade para armazenar 20 mil litros, tem 12 metros de altura e feito toda em
estrutura metálica. Ele está localizado em ponto estratégico no distrito e vai reforçar o abastecimento na região,
sobretudo em períodos de festas e feriados, responsáveis por aumento do consumo de água. Atualmente, o Saae
dispõe na sede de Itabirito de 34 reservatórios que guardam 4,5 milhões de litros de água tratada.

do Art. 25, Inciso I da Lei nº. 8.666/93 com
suas posteriores alterações. Itabirito, 26
de Agosto 2019. Engº. Wagner José Silva
Melillo – Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Fornecimento
de Vale Transporte. Referência: Processo
Licitatório nº107/2019, na modalidade
Inexigibilidade n°010/2019 nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresas Contratadas: SV Transportes LTDA.
Objeto: aquisição de passagem de ônibus
Itabirito, para os agentes comerciais (leiturista) do SAAE que necessitam utilizar no
horario comercial sem desconto em folha
de pagamento, conforme especificações do
anexo I, do Edital, perfazendo estes contratos um valor total de: R$1.342,25 (Hum mil
trezentos quarenta dois reais e vinte cinco
centavos), Forma de pagamento: conforme
edital. Dotação Orçamentária: OP. Manut.
de Gestão ADM Geral SAAE: 17 512 1711
4.030 33.90.49.00 Data da assinatura do
contrato: 29/08/2019. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Terceiro. Referência: Processo Licitatório
nº082/2019, na modalidade Pregão Presencial nº045/2019, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: GMT Service LTDA.
Objeto: contratação de empresa especializada em construção civil para prestação de
serviço de construção da área da unidade
de tratamento de água – UTA, localizado
nas margens da BR040 KM 572 com fornecimento de materiais e mão de obra para

o SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme
descrito no anexo I, do Edital. Valor total
deste aditivo de R$16.242,44 (dezesseis
mil duzentos quarenta dois reais e quarenta
quatro centavos). Forma de pagamento:
conforme contrato. Vigência: Fica aditado
até 16/09/2019. Dotação Orçamentária:
Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Abastecimento Água Sede Urbana 17 512 1701
3.001 44.90.51.00. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 03/09/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Edital de Tomada de Preços nº004/2019
– Processo Licitatório nº111/2019 - O
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG; torna público para
conhecimento das empresas que regularmente se cadastrarem para este Processo
Licitatório nº111/2019, na modalidade de
Tomada de Preços nº004/2019; que fará
realizar, em sua sede à Rua Rio Branco, nº.:
99 – Bairro Centro – Itabirito – MG, CEP
35.450-000, Telefax: (31) 3562-4102; na
sala de Compras e Licitações onde funciona
a Comissão Permanente de Licitação, 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 do
município de Itabirito/MG, conforme especificações do Anexo I do Edital. Quantidade: 450 (quatrocentos cinquenta) toneladas
de asfalto fracionadas nas intervenções no
sistema de água e esgoto da sede, para o
período até 31/12/2019, ou até terminar as

quantidades licitadas (o que ocorrer primeiro), conforme especificações do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. Setor
Responsável: Setor Técnico, juntamente
com sistema de água e esgoto - Recursos
Orçamentários e Financeiros: Operações e
Manutenções em Abastecimento de Água
nas Sedes Urbanas 17 512 1701 4001
33.90.39.00, operações e manutenções em
esgotamento sanitário Nas Sedes Urbanas
17 512 1701 4002 33.90.39.00 - Legislação Aplicável: Lei nº. 8.666/93 com suas
posteriores alterações. prazo e horário para
efetuar o cadastramento e habilitação nos
moldes do Artigo 22 §2º, apresentando
os documentos de cadastramento e habilitação: até o dia 23/09/2019, isto é, até o
terceiro dia anterior ao recebimento das
propostas, podendo ser efetuado das 08:00
às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas,.
Prazo e horário para recebimento dos envelopes de proposta comercial e o certificado de cadastramento: até dia 26/09/2019
até às 08:30 horas. Data e horário de início
da sessão: dia 26/09/2019 às 09:00 horas.
O Edital na íntegra e as informações complementares encontram-se à disposição
dos interessados para consulta e conhecimento no Setor de Compras e Licitações
e permanecerá afixado no quadro de aviso
localizado no hall de entrada do Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito, Sede Administrativa, cuja cópia
poderá ser obtida através de requerimento
dirigido à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 horas às 16:30
horas. através do E-mail do SAAE de
Itabirito-MG : compras@saaeita.mg.gov.
br - Comissão Permanente de Licitação –
Engº Wagner José Silva Melillo - Diretor
Presidente do SAAE.
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Alma de Poeta: Querendo ou não, todos vamos envelhecer, as pernas vão pesar, a coluna doer, o colesterol aumentar. A imagem no
espelho alterar gradativamente e perderemos
a estatura, lábios e cabelos. A boa notícia é que a alma pode permanecer com humor dos 10 ou viço dos 20 e o erotismo dos 30
anos. O segredo não é reformar por fora. É acima de tudo renovar
a mobília interior, tirar o pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as
janelas e arejar o ambiente. O tempo irá corroer o exterior e quando
ocorrer, o alicerce precisa estar forte para suportar. (Adélia Prado)
Em evidência: Comemorando os três anos de sucessos da Logística Silva, os proprietários Ângelo José e Leonardo Braga. O Delivery Express atua na região dos Inconfidentes com cargas CIF E
FOB e a pontualidade e eficiência têm sido fatores predominantes
para o sucesso. Ângelo Silva é filho do saudoso goleiro do União,
Saul Silva, e juntamente com seu parceiro Leonardo coloca a empresa de transporte como referência em nosso município.
Aniversário: Arimatheia Cruz, seus amigos e familiares comemoraram o níver da enfermeira Maria Ribeiro, no último dia 29. Ela
recebeu mensagens de carinho e admiração e a presença de gente
animada para comemorar esta data especial.
Soberania: O povo escolheu e nossa cidade conta desde o dia 4
de setembro com novo prefeito e vice. Orlando Caldeira e Elio da
Mata já estão dirigindo os destinos deste município. A alternância
do poder vem em boa hora. É preciso resgatar a credibilidade e a
confiança e colocar um basta na crise moral e financeira dos últimos tempos. Nosso povo alegre e participativo escolheu e deposita
nesta liderança a certeza de tempos melhores.
Dupla: Nando e Nandinho tem se apresentado em vários eventos
em nossa cidade. A dupla eclética se adapta ao gosto do público
presente e encanta com seu repertório. Os artistas se apresentam
no Bar do Pantera, em Amarantina, dando brilho especial a festa da
Cavalhada que é destaque no interior de Minas. Nando e Nandinho
é uma dupla que já consolidou seu sucesso em nossa região e está
sempre sintonizada com a alegria.
Por onde anda? A médica Maria da Graça Bosco Magalhães (Dra.
Graça), sempre querida na nossa sociedade, ela exerce a pediatria
transmitindo alegria e conquistando os baixinhos com seu jeito carinhoso e competente nessa difícil arte de salvar vidas. A Dra. Graça, que também é domadora do nosso Lions Clube, é gente querida
e admirada na região dos Inconfidentes.
Nossa cidade: completa 96 anos de emancipação político administrativa neste sábado, 07 de setembro. Rumo aos cem anos, o
município registra grandes conquistas e se prepara para festejar o
trabalho de ex-prefeitos que no seu tempo deram o máximo de sua
capacidade para a cidade encanto de Zaíra Melillo. Pena que perdemos parte desta história depositada na urna do professor Bastos,
em 1973. A previsão era abrí-la em 2022 na Praça das Bandeiras.
O conteúdo rico em informações culturais, sociais, esportivas, religiosas, etc., relatava grandeza de um povo exemplo de civilidade
e valorização dos nossos costumes e também sua forma de ser. A
história não perdoa.
Para Refletir: Aprenda com o ontem, viva por hoje e tenha a esperança no amanhã. (Ashley Tisdale)
Agraciados: Com
a oportunidade de
apadrinhar a graciosa
Nicole, filha de Poliana
Martins e Felipe Delabrida, no último domingo, na igreja de Santa
Efigênia. Uma bela
cerimônia que contemplou também outras
5 crianças. A família,
reunida, comemorou
a entrada triunfal de
Nicole no sacramento
do batismo.
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Saae faz monitoramento
de nascentes na
Serra da Moeda

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Colocando cor em

Com o objetivo de analisar a qualidade e a vazão do aquífero Cauê e GandareSUA VIDA
la, onde se situam os poços tubulares profundos do SAAE, que abastecem o Distrito Industrial e parte das residências da região da Água Limpa, o chefe de setor
Aldair da Silva e o oficial de serviços Areni da Silva, da Unidade de Tratamento
R. Dr. Eurico Rodrigues,106
ITABIRITO
de Água (UTA) da BR 040, realizaram um monitoramento de cinco nascentes na
Serra da Moeda e 11 no entorno da Coca-Cola
Femsa, na última quarta-feira (28).
Esse trabalho é feito quinzenalmente pelo Serviço Autônomo de Saneamento Básico
(Saae) de Itabirito e consiste na coleta da água
para a realização de análises físicas, químicas e
microbiológicas nos laboratórios da autarquia.
De acordo com o Aldair Silva o objetivo
desse trabalho feito desde 2015 é acompanhar a
qualidade da água dos aquíferos e certificar que
se as atividades do Saae não estão impactando
na vazão das nascentes.
Aldair explica que se trata de um serviço extenuante e desafiador por causa das dificuldades
físicas para se fazerem as coletas em um local
formado por trechos de mata fechada, pedras e
antigas trilhas na Serra da Moeda na divisa de
Itabirito e Brumadinho.
“Apesar de todas as dificuldades é um trabalho gratificante, pois essa coleta, além de importante é um compromisso sócio ambiental para
(31) 3561-0508
garantir a sustentabilidade das atividades do
3561-3584
Saae”, afirmou Aldair.
98979-4354
O diretor-presidente do Saae, Wagner Melil98827-5073
lo, explicou que esse trabalho foi uma condicioR. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO
nante da outorga para uso dos poços no entorno
da fábrica da Coca-Cola. Entretanto, a autarquia
passou a realizar também a análise química das
nascentes para verificar a qualidade da água
num raio de um quilometro.
“Além de ampliarmos em número e frequência dessas análises, ainda contratamos um
estudo pioneiro de infiltração de marcadores no
solo de para verificar o caminho que a água percorre até o aquífero, seja nascente ou cartesiana”, contou Wagner.
Wagner também garantiu que os estudos feiMatrículas
tos comprovam que os trabalhos do Saae e da
Abertas
Femsa não afetaram o nível e a vazão de água
do aquífero Cauê.

3561-2182

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

A Tropa nas ruas
Seis horas da manhã e congestionamento na Rua Santo
Antônio parece piada, quando se trata do trânsito local, mas foi
o que aconteceu certa manhã destas últimas. Na hora de cada
qual seguir seu rumo para o trabalho, veículos não desciam e
outros não subiam; sabem o porquê? Havia uma tropa no meio
do caminho. Calma, gente, não se trata de tropa militar, porque
isso já passou. Era mesmo tropa formada por equinos e muares – às vezes, bovinos também – que pastam ou passeiam
pelas ruas, circulam na estação rodoviária, ou seja, fazem da
localidade uma grande fazenda, ou grande pasto na visão animal. Quando se iniciará a apreensão, anunciada pela prefeitura, há cerca de um mês ou pouco mais?

Purquá nelá fermê vupá?
Incêndio no campo ou na mata é algo que deve ser prevenido para não acontecer, combatido quando acontece, investigadas suas causas e severamente punida sua autoria, se
a causa é, comprovadamente, criminosa. No Brasil, entre as
causas desse tipo de incêndio citam-se; a ignorância (preparo
da terra para cultivo); irresponsabilidade (exemplo: tocos de cigarros lançados à beira de rodovias); e crime proposital, quando o indivíduo ateia fogo diretamente no mato. Infelizmente,
a Amazônia está entre as vítimas desses incêndios, todos os
anos, por ocasião da seca, mas no ano em curso acrescente-se o incêndio político, que alguns líderes mundiais querem
provocar, e, nele lançar o Brasil. A Amazônia é a maior floresta
do mundo, porém não a única, e também não a única a sujeita
a incêndios. Entretanto, arma-se uma gritaria contra o Brasil,
incluindo-se aí ameaças à soberania brasileira, quando se bate
na tecla da internacionalização da floresta amazônica. Ocorrem
incêndios em todas as partes do mundo como, por exemplo: na
Califórnia (EUA) todos os anos; na Austrália, constantemente;
também Portugal e Grécia, recentemente pegaram fogo. Esses
países nunca sofreram ou tiveram sua soberania ameaçada,
por causa de incêndios – e com muita vítimas fatais, diga-se
de passagem. Por que somente o Brasil é culpado? O senhor
Emmanuel Macron, presidente da França, é o que tem mantido
a língua mais solta. Está na hora de repetir-lhe o que disse o rei
de Espanha ao Hugo Chavez, então presidente da Venezuela:
Por que não te calas? – Monsieur Macron, pourquoi ne la fermez-vous pas? (pronúncia: purquá nelá fermê vupá?)
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Aniversário de Itabirito
Ato Cívico
celebra os 96
anos de Itabirito
e comemora o
7 de setembro
neste sábado

Itabirito comemora 96 anos de
emancipação política neste sábado, 7
de setembro, data marcada pela Independência do Brasil. A Prefeitura de
Itabirito preparou uma programação
especial para marcar o ato cívico, que
acontece das 8h às 11h. As atrações
principais são as corporações musicais Santa Cecília e União Itabiritense, Fanfarra da Paz de Itabirito
(Fanpaz), Associação Cultural de Serestas Descendo a Ladeira, Coral do
Centro de Referência de Assistência
Social (Cras), além do Grupo de Escoteiros Cata Branca. A programação
será realizada na Praça Dom Silvério,
em frente à Matriz de Nossa Senhora
da Boa Viagem.
Novo espaço para a comemoração
A programação especial será
realizada, pela primeira vez, na parte
histórica da cidade. Além de valorizar
o patrimônio cultural local, a ação é
uma medida preventiva ao rompimento de barragens, segundo solicitação da Defesa Civil, Ministério
Público e empresa responsável. Por
este motivo, excepcionalmente neste
ano, não haverá o tradicional desfile
cívico com as escolas, entidades e
autoridades.

