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Igreja de Bento Rodrigues é tombada
pelo IEPHA de Minas Gerais
Lucas Mantovani

Mariana comemora mais um grande avanço na preservação de sua história. Isso porque o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais (IEPHA) aprovou ontem, 18 de setembro, por unanimidade, o
tombamento da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, de Bento Rodrigues.
Com a aprovação do dossiê de tombamento pelo Conselho Estadual do
Patrimônio Cultural (Conep), presidido pelo secretário de Estado da Cultura,
Angelo Oswaldo, o templo passa a contar com a proteção da instituição estadual e será alvo de outras salvaguardas por parte do governo de Minas. “Felizes, ficamos extremamente felizes com essa notícia. A igreja já era tombada
pelo município desde 2016 e queríamos muito que o Estado reconhecesse a
importância desse monumento que tem um significado especial para a comunidade”, destaca o prefeito Duarte Júnior.
A Igreja de Nossa Senhora das Mercês é do século XVIII e resistiu ao
rompimento da Barragem de Fundão, em 2015, por estar localizada em um
plano mais alto do distrito. A edificação é um belo exemplar da arquitetura colonial, rica em detalhes, tanto na sua fachada autêntica e preservada,
quanto também no seu interior ornado com detalhes em madeira entalhada
e policromada. O seu piso em pedra lavrada, cantaria, se destaca pela originalidade.

Circuito do Ouro: exemplo nacional
de gestão no turismo

Parte de casarão histórico
desaba em Glaura PÁG. 5

Marcelo Cardoso

Exposição Medieval acontece
em Santa Rita de
PÁG. 8
Ouro Preto

Neste fim de semana
tem Pastel de Angu
em Itabirito

PÁG. 9

No início do mês de setembro, ocorreu em Brasília, uma reunião do Ministério do Turismo com representantes dos
estados de Goiás, Paraíba e Minas Gerais
em que foram apresentadas políticas e
programas e destacado o desempenho da
gestão do circuito turístico, no qual Ouro
Preto faz parte.
A região turística de Minas Gerais,
Circuito do Ouro, foi considerada pelo
Mtur como experiência bem-sucedida de
gestão. Essa experiência foi compartilhada com os gestores presentes no encontro, por meio de representantes da Associação Circuito do Ouro, que apresentou
as ações e projetos desenvolvidos, tais
como projeto de roteirização, promoção,
estruturação e divulgação dos destinos.
Ouro Preto é a cidade que mais se
destaca na região do Circuito do Ouro,
com aumento da atividade turística como
alternativa de desenvolvimento econômico, contando com uma média de 74%
da taxa de ocupação nos meios de hospedagens, nos últimos meses no município.
O presidente da Associação do Circuito do Ouro e também secretário municipal de Turismo, indústria e Comércio,
Felipe Guerra, ressalta a importância
desta participação no encontro. “Fomos
convidados para representar Minas Gerais nesta reunião, em que foram discutidas as políticas de regionalização do
país, o que demonstra a importância da
região turística do Circuito do Ouro no
Estado, e um modelo de gestão para o
país. É de extrema importância para a
nossa região turística estar inserida nas
discussões nacionais. A Associação do
Circuito do Ouro vem sendo executada
de forma eficiente, desde a gestão anterior, pelo secretário de Cultura e Turismo
de Itabirito, Ubiraney Figueiredo, e que
segue hoje, com a cidade de Ouro Preto
à frente, reconhecida por sua expressão
cultural, e se destaca com taxas crescentes no turismo”, afirma Felipe Guerra.

Ane Souz

Igreja de São Francisco de Assis

Ane Souz

Capela de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Brancos - Capela do Padre Faria

2ªEdição de Arte no Parque,
em Itabirito
PÁG. 10
Cidadãos escolhem para onde
vai o IPTU, em Mariana PÁG. 16
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PROCLAMAS DE CASAMENTO

Todos os
pacotes em
PROMOÇÃO.
Consulte nossos
preços!

Materiais elétrico, hidráulicos, ferragens,
micro-câmeras, alarmes contra roubo, cerca
elétrica, interfones com vídeo, portão
eletrônico, bloqueador telefônico, telefonia em
geral, parabólicas, antenas coletivas.

OURO PRETO: 3552-5357 3551-3843

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

R. Padre Rolim,1181 C - São Cristóvão
R. Conselheiro Quintiliano, 986 - Alto da Cruz

@evobikeshop
@evobikeshop
(31) 98433.0988 (31) 3553-2074
R. Santo Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM

Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova). Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
ANDRÉ CAMPOS COCATO, brasileiro, solteiro, supervisor de produção, natural de Ouro Preto-MG, nascido a 24/08/87, filho de Luiz Augusto Cocato e Sandra Maria Campos Cocato e LUCIANA OLIVEIRA
PEDROSA, brasileira, solteira, nutricionista, natural de Ouro Preto-MG,
nascida a 21/04/88, filha de Luciano José Pedrosa e Edna de Paula Oliveira
Pedrosa; Ambos residentes em Ouro Preto-MG;
WELLINGTON CÉSAR DA SILVA, brasileiro, solteiro, técnico lubrificação, natural de Ouro Preto-MG, nascido a 15/12/92, filho de João Bosco
da Silva e Arlete Aparecida de Freitas Silva e MARACILZIA DAMÁSIO
DOS REIS, brasileira, solteira, do lar,
natural de Ouro Preto-MG, nascida a
13/06/95, filha de Francisco Damásio
Sindicato dos Condutores
dos Reis e Ana Maria Rocha dos Reis;
Autônomos de Veículos
Ambos residentes neste subdistrito;
Rodoviários de Ouro Preto
JHONNY MARCOS MAGALHÃES PINTO, brasileiro, solteiro,
Edital de Assembleia Geral Extraordinária
auxiliar serviços gerais, natural de
O Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos RoOuro Preto-MG, nascido a 26/03/95,
doviários de Ouro Preto, CNPJ nº 20.468.526/0001-08, com sede na
filho de Marcelo da Silva Pinto e
Rachel da Ressurreição Magalhães
Rua João Pedro Silva, nº 25, Bairro Bauxita, Ouro Preto/MG, através
e MARIA LUIZA DE ASSIS SAde seus Diretores, representado pelo Presidente, Sr. Nazareno Dias de
CRAMENTO GONÇALVES, braFreitas, vem convocar seus filiados e não filiados para a realização
sileira, solteira, do lar, natural de Made Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em sua sede , no
riana-MG, nascida a 03/08/99, filha de
dia 01 de outubro de 2018, às 18:00 hs (1ª convocação, com 2/3 (dois
Nivaldo Mariano Gonçalves e Simone
terços) dos sindicalizados em condições de votar)); 18:30 hs (2ª conSacramento Gonçalves; Ambos resivocação, metade mais um doas sindicalizados em condições de votar),
dentes em Ouro Preto-MG;
Apresentaram todos os docuàs 19:00 hs (3ª convocação com, no mínimo, 10 (dez) sindicalizados
mentos exigidos pelo art. 1525 do
em condições de votar). A ordem do dia dos trabalhos da referida asCCB. Se alguém souber de algum
sembleia geral será a seguinte: Alteração do art. 11 do Estatuto; Reimpedimento oponha-o legalmente.
gularização dos interessados em se associar novamente ao Sindicato;
Ouro Preto,18 de setembro de 2018.
tratar do índice da tarifa; discussão do aplicativo 99 POP.
(a)Cássio Luiz de Lima
Ouro Preto, 17 de setembro de 2018.
Oficial Titular

Trabalhamos com horário marcado

Av. Vitorino Dias,56-Sala 201- Ouro Preto - clinicasaopio.com.br

(31)

3553-1241

89,3 FM

3553-2698
3553-2699
(31) 98449-5823
(31)
(31)

(31)

3553-1711

R. Seis, nº390 - Bairro Vila Alegre
Cachoeira do Campo
www.rangelmg.com.br/rangel.marmores@yahoo.com.br

Venda de móveis em madeira de demolição,
janelas e esquadrias em madeira,
acabamentos em madeira.
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FRANGO ASSADO
do Vaguinho
Frango Assado todos os
sábados e domingos

R. Vigário Afonso,200 (ao lado da Dolci Pani)
Cachoeira do Campo - (31)98844-0915

Ouro Preto

emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

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

Dra. Maria Aparecida Murta Miranda
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV-MG 16.310

Consultas,
Vacinas
e Exames
Laboratoriais

Tratando seu melhor amigo com
o carinho que ele merece
(31) 98651-1421

R. João Bastos Filho, 464 - 3553.1421

Ouça a Rádio

JEQUERI Material de
Construção e Acabamentos

Trabalhamos com a linha completa de padrão Cemig
*Aquecedor Solar *Tintas *Pisos

R. Pref. Washington Dias, 180 (ao lado do
Campo da Barra)
OURO PRETO
(31) 3551.2155

-

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

PROMOÇÕES DA SEMANA:
Chuveiro , Duchas Fame e Luminárias 20% à vista
Argamassa Urso Polar com preços especiais.

do

murta.miranda@yahoo.com.br

Financiamentos:
Banco do Brasil - CEF
Convênios: Assufop,
à vista no dinheiro
Assetfop, Coopa,
ou cartão de débito
Visa e Mastercard

Virgílio

HDTV É ISSO!
Todos os pacotes em
promoção. Consulte os
preços promocionais!!!
CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XVI

Para refrescar a memória de quem acompanha esta série, resume-se aqui o dito ao final do texto anterior: No sistema unipartidário (partido único), a sociedade é dividida em duas correntes: os
filiados ao partido dominante e os não filiados. Os filiados gozam
de alguns privilégios, incluindo-se aí a subida na hierarquia do partido, de acordo com os “serviços” prestados ao mesmo. Aos não filiados cabe tão somente seguir, à risca, as normas ditadas, porque
fora do partido não há concessão. No pluripartidarismo há possibilidade de revezamento periódico dos partidos no poder, variando-se então o modo de conduzir a administração pública, de acordo
com a “filosofia” do partido vencedor nas eleições. Registre-se que
possibilidade de revezamento dos partidos não invalida o desejo
de continuísmo por parte do partido, eventualmente, dominante.
Os partidos políticos, sem exceção, carregam o vírus da dominância continuísta, só não logrando êxito em razão da força de fatos
antagônicos, que podem ser circunstanciais, imprevisíveis, ou provocados por forças políticas, também antagônicas, que nutrem o
mesmo propósito.
Dizer que os partidos são necessários à democracia é a grande
mentira do momento porque, na verdade, é o contrário; a democracia é necessária aos partidos, pois somente nela (ainda que perneta, fechada no âmbito dos partidos) se admitem os partidos. Ela
pode existir sem eles, e, seria mais democracia sem a existência
deles. Ela é tão necessária aos partidos que, por vezes, regimes
de partido único se autodenominam “democracia”! Nenhum regime
autoritário, ditatorial, se considera como tal! Como governo do povo,
no sentido primordial da expressão, a democracia não necessita de
partidos, mas do próprio povo, por intermédio de seus representantes, escolhidos livremente. O próprio termo “partido” carrega em si a
marca da segregação, da separação de parte de um todo. É o que
a agremiação política faz: separa, desune e joga uns contra outros,
levando eventualmente até à divisão de famílias, devido ao radicalismo das ideias de parte e parte, sem nenhum proveito, ou pior,
com os efeitos mais desastrosos para a coletividade. Cada partido
cria, em torno de si, uma aura de integridade nas qualidades mais
nobres, em colorido diferente, como meio de conquistar o eleitorado.
No fundo mesmo, são todos iguais em seus propósitos de poder pelo poder, em tempo e espaço mais amplos possível, independente
das carências mais agudas, que são apenas mitigadas, em nome
da preservação do foco de interesse político.
Veja-se a diversidade de partidos e o número de políticos que
passaram pelo poder, sem que tenham assumido compromisso de
solucionar o problema da seca e promover o desenvolvimento do
nordeste brasileiro. Todos se elegem mediante promessas, altamente valiosas como solução às carências do povo, mas que para
eles são apenas miçangas sem qualquer valor! Na região de Ouro
Preto, certo político elegeu-se deputado estadual diversas vezes,
mediante colocação estratégica de máquinas à margem de estradas, necessitadas de pavimentação asfáltica. Passada a eleição,
as máquinas desapareciam e o político também. Se não fossem os
partidos, aos quais servem e são servidos, político nenhum faria tais
manobras. Eles as fazem porque o sistema vigente lhes fecha os
olhos e seus respectivos partidos lhes dão sustentação!
A boa política é feita somente quando considerada a coletividade, pela expressão da maioria sem que seja dividida em grupos
a pretexto do que quer que seja. Essa Política, menos enganadora só é possível na democracia aberta, destituída de partidos
políticos, na qual todos os cidadãos eleitores têm oportunidade de
participar, sem abrir mão de sua consciência, de seu pensamento,
de sua opinião, em favor de diretrizes previamente adotadas por
grupos, aos quais o sistema dá garantias à revelia do que pensa
o cidadão. À primeira palavra de abolição de todos os partidos,
vozes se levantam, umas a dizer que seria a abertura para o autoritarismo, outras que isso seria o anarquismo e um terceiro grupo
argumenta que a democracia aberta ainda não existe no mundo.
O autoritarismo sem partido, embora já exercido por alguns, não
teria sustentação por muito tempo, no mundo atual, mas o do partido único, sim, pode ter sustentação interna e garantias da política
internacional, embora causador de conflitos; anarquismo nunca,
pois este prega a abolição do Estado e suas leis, coisa que funcionaria somente em uma sociedade constituída exclusivamente
por anjos; o fato de a democracia aberta ainda não ser praticada
em nenhuma país não a invalida. Algum país a adotará e o Brasil
poderia ser o pioneiro, se quisesse.
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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Gerente de Meio Ambiente e
Licenciamento da Samarco esclarece
dúvidas sobre o retorno da mineradora
Os diversos adiamentos do retorno das atividades da Samarco
têm causado expectativas na população. Para esclarecer o assunto, o
gerente de Meio Ambiente e Licenciamento da mineradora, Márcio
Perdigão, conversou com a reportagem do jornal O LIBERAL,
relatando os motivos do atraso e o
que falta para a retomada da mineradora na região.
Com as atividades paralisadas
desde novembro de 2015, logo após
o rompimento da barragem de Fundão, a mineradora Samarco aguarda a liberação de todas as licenças
para que volte operar definitivamente na região. Márcio esclareceu
que ainda depende da concordância
de diversos órgãos intervenientes,
ligados direta ou indiretamente ao
assunto, para que voltem a operar
na região. Essa anuência é que vai
autorizar o Licenciamento Operacional Corretivo (LOC).
A primeira licença, já concedida no final do ano passado pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad) à mineradora, é referente a Cava Alegria Sul, que se
refere ao Sistema de Disposição de
Rejeitos. Mesmo tendo a licença,
a Samarco não pode operar, pois é
preciso fazer ajuste de acordo com
o Ministério Público e tem que
haver posicionamento do Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Cultural e Natural de

Ouro Preto (COMPATRI). “Essa
anuência é muito importante para a
Samarco, é a única de caráter municipal que ainda nos falta”.
Para que a Semad autorize as
licenças para a Samarco retomar as
atividades, é preciso que outros órgão concordem com os requisitos,
os órgãos intervenientes, que compreendem órgãos municipais de
defesa do Meio Ambiente, defesa
do Patrimônio, além de órgãos estaduais, como o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (IGAM) e unidades de conservação. “Não queremos que a obra inicie e parem, por
alguma ação judicial ou que o MP
venha a entender que há necessidade de algum esclarecimento adicional”, ressaltou Perdigão.
Samarco em números
Antes do rompimento, a Samarco empregava 540 trabalhadores diretos, só em Ouro Preto,

hoje esses dados são muito abaixo,
apenas 219. Antes do rompimento
da Barragem de Fundão, a receita
da Samarco equivalia a 5,8% do
Produto Interno Bruto (PIB) do
Espírito Santo, 1,5% do PIB de Minas Gerais e 1,2% das exportações
brasileiras.
Outro fator atingido foi a arrecadação na Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (CFEM) para Ouro Preto,
por exemplo. Em 2015, último ano
das operações da Samarco, foram
pagos pela empresa R$ 23 milhões,
já em 2016 o tributo caiu para R$
485 mil. Em 2017, o valor foi muito mais abaixo, R$ 161 mil.
A economia local também foi
atingida. Em 2015 a Samarco comprou R$44,9 milhões em produtos
na região com 30 fornecedores em
Ouro Preto. Em 2017, os gastos
foram de R$11,9 milhões para 11
fornecedores.
Sem previsão de retorno
O gerente disse que não há como estipular mais um prazo de retorno das operações. “Tudo vai depender das anuências desses órgãos
intervenientes. Não podemos prever um prazo, primeiro temos que
obter as autorizações. O importante
é que estamos com um processo de
prontidão operacional para que tão
logo essas licenças sejam concedidas a gente possa retornar no menor
prazo possível”.

Lei prorroga licença paternidade
para servidores municipais
A Câmara Municipal de Ouro
Preto aprovou em redação final
o Projeto de Lei Complementar
18/2018, de autoria do vereador
Geraldo Mendes, que prorroga a
licença paternidade dos servidores
públicos municipais de 5 para 20
dias!
No dia 03 de maio de 2016, a
Presidência da República assinou
o Decreto 8.737 em nível federal,
que instituiu o Programa de Prorrogação da Licença-paternidade
para os servidores federais regidos

pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Ao Município é interessante
instituir o mesmo por ser signatário à Lei hierárquica.
Para o vereador Geraldo Mendes “não se fala mais em pais que
‘ajudam’ as mães. Pais e mães têm
suas responsabilidades para com a
criação e acalento das crianças, e
isso deve-se dar até a fase adulta
da mesma. A presença do pai é
imprescindível para a memória,
o aprendizado, a formação do ca-

ráter do ser humano em toda sua
vida”.
O vereador ainda ressalta que
“é importantíssimo prezar pela saúde da família nessa fase. O
Projeto de Lei Complementar tem
o intuito de consolidar em Ouro
Preto o acompanhamento em tempo integral do pai servidor público
municipal aos primeiros dias do
puerpério, repaginando a função
de apoiador, para a função de verdadeiro partícipe deste momento
tão importante”.
Como o Projeto de Lei Complementar 18/2018 foi aprovado
pela Câmara, aguarda-se agora, a
promulgação da Lei pelo prefeito
municipal.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Rede social não é
a voz do mundo

Após passar o final de semana fora, chegando a Ouro Preto,
deparei-me com uma fila de carros quilométrica, para abastecimento, no Posto das Lajes. Estava com amigos e concentrada
em curtir o mundo real. É tão boa a convivência física e emocional, o olho no olho, a conversa com os lábios e não com os dedos!
Adoro passar os finais de semana, quando o tempo é todo nosso,
assim. Ao lado de pessoas queridas, dando e recebendo carinho
e nos divertindo no mundo real. Sempre que posso, saio mesmo,
e nem me lembro de tecnologia.
Por causa disto, não fiquei sabendo o que aconteceu. Fui informada de que “haviam avisado” que à meia noite daquele dia,
começaria uma nova greve de caminhoneiros e que esta seria
mais forte do que a anterior. Me informaram também que “avisaram” que era para nos prepararmos, estocarmos gasolina e alimentos, que desta vez “não ia passar ninguém”.
Achei estranho, afinal eu não me preocupei com internet
nestes três dias, mas isto não quer dizer que me desconectei do
mundo. E não ouvi nada a respeito. Fiz a pergunta óbvia: Quem
informou? Qual a fonte da informação? Como aqueles motoristas
da fila pela qual passamos ficaram sabendo de uma notícia tão
importante? Um dos amigos que estavam conosco não perde os
telejornais e não viu esta notícia em nenhum deles, ou teria comentado. Procurei me informar melhor e ouvi que a notícia “estava rolando no whatssap”.
Quando as pessoas vão aprender que rede social não é a voz
do mundo, pelo amor de Deus? Qualquer pessoa pode gravar um
áudio falando qualquer coisa e sair espalhando aos quatro ventos. Aí pronto! A “notícia” viraliza, se torna verdade e o terrorismo
está lançado.
Acordei segunda feira sem greve nenhuma. Existem “indícios”
de que aconteça depois do feriado. Se vai acontecer ou não ninguém sabe ainda. Aí alguém vai no whatssap, faz uma áudio e
fala que “a partir da meia noite deste domingo tudo vai parar”.
Sem saber quem falou, de onde veio o áudio, quem gravou, corre
todo mundo para abastecer. Seria cômico se não fosse trágico.
O mais engraçado disto tudo é que muitas das pessoas que
correram para esta e outras filas, devido a um áudio de whatssap,
criticam a imprensa o tempo todo. Não deveria ser engraçado,
mas é. Existem erros na imprensa, sim. Mas generalizam-se os
jornais como “mídia marrom” e similares e acreditam cegamente
no “zap zap” (detesto este apelidinho). Conheço vários jornalistas
sérios, que prestam excelentes trabalhos à coletividade, em diferentes áreas da imprensa. Obviamente, sei que existem outros
que justificam as críticas, mas estes não fazem parte do meu circuito. Como pode alguém generalizar e criticar os jornais e telejornais (todos) e atender sem contestar um chamado de whatssap?
Haja incoerência!

Prefeitura de Ouro Preto
publica licitação do
transporte público coletivo

Na última semana, dia 10 de setembro, a Administração Municipal publicou no Diário Oficial a licitação para Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo em Ouro Preto. A abertura dos
envelopes está marcada para dia 26 de outubro deste ano.
Desde que assumiu a gestão, a administração vem trabalhando
para publicar este edital, porém algumas questões estavam pendentes judicialmente em razão das tentativas de licitações anteriores. O
Procurador Adjunto do Município, André Lana, explica que o edital
foi elaborado seguindo as diretrizes traçadas pela Fundação Gorceix, Instituto Rua Viva e Tectran. “Estamos fazendo um esforço
grande para não perder os estudos já realizados e pagos pelo município em 2015 e 2016. Desde o início, estamos trabalhando para
eliminar os vícios que impediram a licitação da última vez”.
Segundo o edital, as empresas devem realizar propostas que
contemplem otimização das linhas, regularidade do serviço, uso de
tecnologias, atendimento em todos os distritos e soluções para acessibilidade dos passageiros.
A empresa vencedora da licitação já assume o transporte imediatamente após a publicação do resultado final e, no decorrer de
um ano, a empresa poderá realizar propostas e adequações a fim de
melhorar o sistema.

Pedro Vilela
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Escolas de Ouro Preto contarão com
aplicativo escolar para informação,
monitoramento e avaliação educacional
Os professores da Escola Municipal Doutor Alves de Brito, no
distrito de Rodrigo Silva, já estão
utilizando com sucesso uma inovadora ferramenta tecnológica.
Trata-se de um aplicativo que vai
proporcionar uma base de dados
unificada, com registro de notas e
frequência, carga horária de professores, informações sobre educação
inclusiva e muito mais. O aplicativo está ainda em fase de testes, mas
em breve será utilizado por toda a
rede municipal de educação.
Em Ouro Preto, até os dias de
hoje, cada escola mantinha controle
próprio dessas informações. Na ausência de um padrão determinado,
cada uma fazia isso do seu jeito e
sem nenhuma integração com o
banco de dados da Secretaria Municipal de Educação.
Além de centralizar as informações, o novo sistema permite
que os professores façam as chamadas ou lancem as notas de seus
alunos no diário de classe eletrônico, fazendo uso de qualquer
computador ou até mesmo do seu
próprio celular. Os pais também
poderão acompanhar de perto, pela internet, a frequência e o rendimento escolar de seus filhos.
O aplicativo integra o trabalho

realizado pela Superintendência
Municipal de Tecnologia da Informação, em parceria com a empresa
Sonner, para informatizar a gestão
da Prefeitura de Ouro Preto. Rafael
Gomes, que atua na coordenação
de projetos de tecnologia, explica
que a ideia é suprir essa ausência
de banco de dados unificado da
Educação. “Sabemos que ainda há
muito a evoluir em tecnologia para
a gestão educacional no município,
principalmente em infraestrutura
das escolas, mas a informatização
dessa área já representa um grande salto para o município de Ouro
Preto”. Ele esclarece que os pro-

fessores serão orientados sobre a
utilização dos recursos que a ferramenta oferece. A expectativa é que
todos os dados sejam lançados e
disponibilizados em rede até o final
de 2018.
O sistema contribuirá também
no controle da evasão escolar e na
gestão de programas sociais, como
o Bolsa Família, no qual um dos
requisitos primordiais para receber
o benefício é ter os filhos matriculados e frequentes nas salas de
aula. Portanto, se o aluno deixar de
frequentar a escola, a Secretaria de
Desenvolvimento Social será imediatamente comunicada.

Ouro Preto capacita agentes para
prevenção de riscos geológicos na cidade
A Coordenadoria Municipal
de Proteção e Defesa Civil realizou na última semana o Segundo
Curso de Capacitação e prevenção
de riscos geológicos. O evento
contou com a presença de várias
autoridades municipais e de cidades vizinhas, Promotoria, Corpo
de bombeiros, Polícia Militar, comunidade e estudantes da Ufop.
Na ocasião, foi entregue a carta de
aptidão para ocupação urbana, documento que possibilita ao município saber quais as áreas são adequadas para construção urbana. A
Carta foi entregue pelo Professor
Dr. Frederico Sobreira às mãos do
Prefeito Júlio Pimenta e será decisiva para a atualização do Plano
Diretor Municipal.
O prefeito ressaltou que a Prefeitura já vem realizando alguns
trabalhos para prevenção de riscos. “Temos um trabalho intenso
de limpeza dos bueiros, bocas de
lobo e das galerias através da Prefeitura Itinerante e das equipes que
estão percorrendo os bairros. Além
disso, estamos com um programa habitacional que irá destinar,
inicialmente, 38 casas às famílias
carentes de Antônio Pereira que
perderam seus imóveis ou estão
nos alugueis sociais. Por fim, temos a preocupação de fiscalizar e
não deixar que a população realize
novas construções nas áreas de risco”, explica.
Júlio lembrou ainda sobre o
lançamento do aplicativo “Defesa
Civil - Ouro Preto”, uma importante ferramenta para acompanhar
as áreas de risco no município e se
prevenir de possíveis acidentes. O
aplicativo é gratuito e está disponível para download na PlayStore.

Ane Souz

Ane Souz

Ane Souz

Prefeito
Júlio
Pimenta
recebe
carta de
aptidão
para
ocupação
urbana
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Câmara de Ouro Preto
entrega Moções de
Aplauso na próxima terça

PANORAMA

Na Semana Nacional de Trânsito, a Autoescola Sinal Verde parabeniza
aos mais de 200 aprovados somente neste primeiro semestre de 2018.
Esperamos que todos façam valer sua habilitação e façam junto a nós
um trânsito mais seguro para a nossa cidade! Parabéns! Viva!

5

A pequena princesa Juliana
da Silva Lima, filha de Lidiane
Aparecida da Silva e Juliano
Lima, moradores de Cachoeira
do Campo, completa neste dia
21 de setembro, 7 aninhos de
vida. Parabéns e muitos anos
de vida a pequena Juliana!

A

Creche Arnaldo Bastos – CAIC Filipe dos Santos, está com inscrições abertas para cadastro de novatos e levantamento da educação
infantil até o dia 5 de outubro para o ano de 2019. Crianças de 3 a 5 anos
(maternal, 1° e 2 ° períodos) devem ser cadastradas para as escolas municipais e crianças de 0 a 3 anos (berçário, berçário I, berçário II e maternal)
participam do levantamento de demanda para a creche. Documentos necessários: Xerox da certidão de nascimento e Xerox do comprovante de
residência. O cadastro/ levantamento de demanda é feito somente para
novatos. As crianças que já frequentam a escola não precisam fazer o cadastro, será feita a renovação de matrícula, posteriormente em uma data a
ser marcar. Mais informações: 3553 1755.

A Câmara Municipal de Ouro Preto realiza, na próxima terça-feira
(25), mais uma entrega de moções de aplauso. A homenagem reconhece
pessoas e entidades ouro-pretanas pela sua expressão na sociedade nas
áreas social, cultural, educacional e esportiva. A solenidade acontecerá no
Plenário do Legislativo, a partir das 16h30.
Os homenageados são: Associação Comercial e Empresarial de Ouro
Preto (Aceop); Associação Comunitária e Ecológica de Ouro Preto (Rádio
Província); Augusta Rita Cotta Macedo; Benedito G. Martins e Maria do
Carmo Martins e Martins; Coral Canto Crescente; Departamento de Fiscalização e Posturas; Edson Luiz de Novaes; Eli Carvalho e José Carvalho; Escola Estadual Antônio Pereira; Estéfane Cristine Amâncio; Gerencianet Pagamentos do Brasil; Grupo de Jovens Fogo do Alto; João Carlos
de Paula; Jorge Gonçalves e sua equipe; José Albano Gomes e Álvaro
Gomes; José Algércio Alves Corgozinho; José de Paiva Gonzaga; José
Sérvulo dos Santos; José Silvério Pereira; José Tomé de Paula; Leonardo
Guimarães; Moacir Cornélio Gomes; Rita Maria Moraes Cota; Roni Martins Silva; Ronildo Glória; Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto; e
Weverton de Paula Pimentel.
Também durante a reunião, a Irmandade de Santa’Ana receberá o Diploma de Honra ao Mérito, ao qual foi indicada anteriormente (em 2015)
e será entregue agora.
A entrega das Moções de Aplauso ocorrerá durante a 56ª Reunião Ordinária e será transmitida pelo site e pela fanpage da Câmara no facebook,
além de rádios, TV e site locais.

Parte de histórico casarão
em Glaura desaba
Os pais da doce Jamily Stéfany
estão em festa com seu aniversário de dois aninhos, no
dia 25 de setembro. Os papais
Joyce Aparecida de Oliveira e
Jeferson Adriano desejam mil
felicidades.

Na manhã do domingo (16), uma parte de um antigo casarão de Glaura desabou, assustando moradores vizinhos. Ainda não se sabe o motivo
do desabamento, mas um vizinho disse que não choveu o suficiente para
ser o motivo. O imóvel é um dos mais antigos do distrito, com mais de 100
anos. Já foi um dos maiores armazéns que teve a região e também fábrica
de doces. Hoje o casarão pertence à família do dentista Aloísio Drummond, que preside a Fundação Sorria. Não houve feridos, pois felizmente
os proprietários não estavam no salão que desabou.
Michelle Borges

A

Escola Municipal Benedito Xavier, em Glaura, está promovendo
uma ação entre amigos, cujos resultados beneficiarão projetos com
os jovens da Escola. A ONG Trilhas de Cultura Minas Gerais doou 4
mesas com 1,25 de diâmetro com centro rotativo e removível. O sorteio
ocorre no dia 30 de setembro, no horário da missa, na porta da Igreja e os
contemplados serão avisados por telefone. O número sorteado retorna para
a urna a cada extração. Ou seja, algum felizardo pode ganhar as 4 mesas
com apenas um número! Você pode participar ou visitando nossa escola ou
através de depósito
bancário e envio do
comprovante para
rodolfo.koeppel@
gmail.com, com o
seu telefone. Cada
número custa R$
5,00. Dados para
o depósito: Banco
do Brasil/ Agência:
0473-1/ C/C: 143995/ CPF: 08008720611; Josemar da
Conceição Mendes.
Avise no email o seu
Telefone.

N

a tarde do dia 15 de setembro, os alunos formandos da 4ª série de
1968, da Escola Tomás Antônio Gonzaga, alunos da Professora Dona Geralda Carlos de Oliveira Gomes, estiveram reunidos no Hotel Solar
do Rosário para celebrar os 50 anos de formados. O encontro também
foi uma oportunidade para homenagear e agradecer a Professora Dona
Geralda, que durante quatro anos passou lições importantes para a vida
de todos os alunos. Geralda Carlos de Oliveira Gomes, nascida em 26 de
dezembro de 1919, em Ouro Preto. Estudou na Escola Normal Oficial de
Ouro Preto e formou-se como Professora em 1937, mas só em 1946 começou a lecionar, em Santo Antônio do Salto, na Terceira Escola Singula.
Antes trabalhou como costureira. Em 1958, foi lecionar na Escola Tomás
Antônio Gonzaga, em Saramenha, onde permaneceu durante 28 anos, até
se aposentar. Recebeu duas medalhas de honra ao mérito pelos serviços
prestados e em 2015 recebeu do Governador do Estado de Minas Gerais a
Medalha da Inconfidência, representando os professores de Minas Gerais.
“Dona Geralda foi mais que uma mestra, ensinou a pensar, a questionar, a
aprender e a construir as opiniões próprias”, destacaram os alunos.

Michelle Borges

Julia Couto, moradora de Ouro
Preto, completou mais uma primavera no dia 19 de setembro.
Seus pais João Mendes e Maria
Ângela e seus irmãos parabenizam por mais essa data.

A

exposição “Habita-se a casa,
tal como trepadeira habita as
rachaduras do tempo”, da artista
belo-horizontina Letícia Proença,
está aberta a visitação até o dia 30
de setembro na Galeria de Arte
Nello Nuno da Fundação Arte de
Ouro Preto | FAOP, na unidade do
Rosário. Letícia utiliza o ambiente doméstico enquanto ponto de
partida, evocando texturas, camadas, transparências e memórias. A
mostra pode ser visitada de segunda-feira a sexta-feira de 9h às 18h
e aos finais de semana de 13h às
18h. A entrada é gratuita.

Vende-se
PROPRIEDADE na Rua
Santo Antônio, centro de
Cachoeira do Campo.
Tel: (31)3553-1439 ou
99496-2155

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

Prefeitura conclui 70%
das obras do Ginásio
Poliesportivo de Glaura
Desde que assumiu a gestão municipal, em janeiro de 2017,
a atual administração vem trabalhando para recuperar convênios que foram perdidos ou abandonados pelo governo passado. Um desses convênios diz respeito à construção da quadra
de Glaura - uma obra que, graças ao esforço da equipe da Prefeitura, já se encontra 70% concluída, com previsão de entrega
até dezembro deste ano.
O Ginásio Poliesportivo de Glaura está sendo construído
dentro do terreno da Escola Municipal Benedito Xavier. Possui
uma área útil de aproximadamente 720m², que inclui a quadra,
um depósito, os vestiários masculino, feminino e banheiro
adaptado para portadores de necessidades especiais. Além
disso, o ginásio será totalmente coberto.
Os recursos para a construção vieram de um convênio do
Município com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Programa Quadra nas Escolas. O
termo de compromisso para a obra foi assinado em 2013, porém a gestão passada não deu continuidade ao projeto. O convênio foi recuperado com urgência pela atual administração,
pois venceria em março de 2017, e as obras foram iniciadas em
maio do mesmo ano.
A previsão de entrega é até dezembro de 2018. Faltam ainda
a instalação das telhas, acabamentos finais do piso da quadra
e dos vestiário e demais serviços complementares, tais como
passeios e rampas.
Ane Souz
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Boa notícia! Matriz de Glaura
deve ser restaurada em breve
Moradores de Glaura e região
começam a respirar aliviados com
a noticia da provável restauração da
Matriz de Santo Antônio, localizada
no distrito. Há dois anos a reportagem do Jornal O Liberal reportou o
assunto, relatando o estado crítico
da Matriz. Fendas profundas, rachaduras por todos os lados e telhados
desmoronando são alguns dos problemas do Templo.
Na terça-feira (18) uma equipe
da Prefeitura, acompanhada de representantes de seis empresas interessadas nas obras de reforma, da Vale e
também do IPHAN, foram até o distrito para uma visita técnica.
O recurso a ser utilizado é referente a uma dívida da mineradora Vale com o município, por isso a mineradora será a responsável pelo certame. “É um recurso pequeno, mas que
vai dar conta de fazer uma obra emergencial da igreja, que numa primeira
fase contempla drenagem superficial
e profunda, cobertura, remoção do piso e preenchimento da rachadura da
fachada”, explica Débora Queiroz,
arquiteta da secretaria de Cultura e
Patrimônio do município.
O processo de licitação deve durar aproximadamente 45 dias. A expectativa é de que as obras comecem
em novembro e será acompanhada
pela Vale, IPHAN e Prefeitura. Já os
recursos para segunda fase, o Executivo espera que sejam liberados pelo
Ministério da Cultura.

Michelle Borges

É possível ver as largas rachaduras na fachada da igreja
Michelle Borges

Representantes das empresas interessadas no restauro do Templo
participaram de visita técnica na terça (18)

Conselho Municipal de Saúde participa da Tribuna
Livre da Câmara de Ouro Preto
A saúde no município de Ouro
Preto foi o principal tema debatido
durante a 55ª reunião ordinária da
Câmara de Vereadores, realizada
nessa quinta-feira (20). Membros
do Conselho Municipal de Saúde
participaram da Tribuna Livre para falar sobre a atuação do órgão
e, devido aos questionamentos dos
parlamentares, acabaram abordando os problemas, as demandas e a
situação dessa área em Ouro Preto.
Além da secretária municipal de
Saúde, Eliane Coleta, que também
é presidente do Conselho Municipal de Saúde, estiveram presentes
os conselheiros Antônio Rolim
(representante dos usuários) e
Sandro Freitas (representante dos
funcionários).
Eliane Coleta apresentou as
ações realizadas atualmente e, ainda, falou sobre os desafios enfrentados na pasta para buscar oferecer
um bom atendimento à população.
O maior problema é realmente
financeiro, devido à dívida do governo estadual junto ao município,
especialmente na área da saúde.
“Para nós, é muito importante vir
à Câmara, pois é um espaço de
esclarecimentos, muitas pessoas
desconhecem os processos de aplicação da política do SUS. Quando
a Câmara nos chama, abre-se um
espaço para esclarecer os desafios
que encontramos diariamente.
Sobre a dívida, ela está por volta
de R$10 milhões somente com a
secretaria de Saúde de Ouro Preto.
Isso tem impactado sobremaneira
a aplicação dos recursos, porque
o município está tendo que gastar

para além do programado, mantendo os serviços básicos funcionando, mesmo que de forma precária. Com esse repasse, com certeza, nós não falaríamos em dívida
da saúde do município”, ressalta.
Os repasses de recursos aos
municípios mineiros não têm sido
efetuados pelo governo estadual.
Segundo a Prefeitura de Ouro Preto, a dívida do Estado com o município totaliza R$18.110.407,79;
sendo que desse montante,
R$10.204.714,30 se referem apenas à área da saúde (dados atualizados nesta semana pela Associação de Municípios Mineiros). O
presidente da Câmara, vereador
Wander Albuquerque (PDT), destaca que “essa dívida tem afetado
diretamente os municípios e com
Ouro Preto não é diferente. São
recursos que são dos municípios
por direito e que deveriam ser repassados pelo Estado. Com isso, a
Administração municipal tem enfrentado muitas dificuldades para
oferecer os serviços básicos à população. Se o Estado estivesse em
dia com o município, a Prefeitura
não estaria passando essas dificuldades”.
O técnico em enfermagem e
conselheiro Sandro Freitas explica
sobre a atuação do órgão: “O Conselho Municipal de Saúde atua como cogestão, juntamente à Secretaria de Saúde do município. Ele é
composto por vinte membros aqui
no município e atuamos representando o trabalhador e os usuários.
Nos últimos anos, a saúde está piorando cada vez mais em relação à

questão de verbas, não só em Ouro
Preto, mas outros municípios estão sofrendo a mesma situação”.
O conselheiro destaca que, como
parte do recurso para a Saúde vem
da União e parte vem do Estado,
com os atrasos do repasse por parte do governo estadual, os municípios estão praticamente arcando
sozinhos com a manutenção da
saúde.
Segundo o vereador Luiz Gonzaga (PR), “foi muito importante a
vinda da gestora da pasta, porque
pudemos fazer questionamentos,
principalmente para nós que também fazemos parte da Comissão
de Saúde da Casa. Indagamos
sobre a falta de materiais, como
luvas. Foi possível compreender,
também, sobre a dívida do governo do Estado, pois sabemos que
sem o dinheiro é muito difícil realizar os trabalhos”.
A participação do conselho na
reunião atende ao requerimento
nº280/2018, de autoria do vereador Chiquinho de Assis (PV), que
pedia esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas pelo órgão.
“O Conselho de Saúde foi fruto de
muitas críticas nesta Casa. Ele não
é executivo, não é quem vai solucionar os problemas da saúde, mas
ele é composto legalmente para
poder fiscalizar a saúde, inclusive
a Câmara não tem assento nesse
conselho por força de lei federal.
Então, o que fizemos foi trazer o
conselho para dar um espaço de
diálogo e entender como eles vêm
acompanhando as questões da
saúde na cidade”.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas
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Santa Rita de Ouro Preto
sedia evento medieval

*Self Service
sem balança
*Servimos
MARMITEX
com entrega
em domícilio e
para empresas
R. Sete de Setembro, 413 (próx. Matriz) - Cachoeira do Campo

3553-1642
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98785-9075

Quadra do Santa Luzia, de
novo, para os moradores

A renovação do Termo de Uso para que os moradores possam continuar utilizando o terreno e a quadra do bairro Santa Luzia, em Cachoeira
do Campo, foi assunto na Câmara de Ouro Preto, devido pedido formal
realizado pelo vereador Chiquinho de Assis (PV), durante reunião ordinária essa semana.
O vereador explicou que o Termo foi formalizado em 2012 para construção de área de lazer e reforma da cobertura da quadra para que o espaço
pudesse ser melhor utilizado pela comunidade e para que as ações continuem a ser realizadas no local precisa ser renovado.
“Esse é um pedido dos moradores do bairro Santa Luzia ao governo.
A comunidade vem há muito tempo militando, se organizando para que
as ações possam ser realizadas ali, como os prazos do uso compartilhado
de terreno findaram, é necessário sua renovação. Mas, além da renovação
do termo, pedimos que seja estudado uma forma de doação do local para a
comunidade, já que nem a contrapartida que devia ser dada pela prefeitura
para terminar a cobertura da quadra, foi dada e perdeu-se recurso. Nem
a construção da área de lazer, nem a cobertura, objeto do Termo, foram
feitos pela prefeitura, mas a comunidade utiliza o espaço para realizar reuniões, eventos, festas juninas, isso revitaliza o local.
Por isso, o pedido formal, buscando que o município renove o acordo,
estude a doação e quem
sabe realize o sonho dos
moradores, que é a implementação da obra completa. Efetivando ali um
espaço importante em Cachoeira do Campo, com
uma comunidade muito
ativa e uma associação
de bairro empreendedora
que merece o nosso reconhecimento”.
Admilson Araújo e Marco Aurélio Xavier

Ferreiros e amantes de cutelaria participaram do evento
no distrito de Ouro Preto entre os dias 14 e 16

O distrito de Santa Rita, em Ouro
Preto, recebeu entre os dias 14, 15 e
16 de setembro a 5ª edição do Prosa
Cortante das Gerais e a 2ª edição do
Encontro Medieval de Ouro Preto. O
evento, organizado pelo comunicador social e ferreiro Markito Amato
e pelo empresário Domingos Gomes,
foi realizado no Centro de Artes Paiol
Albanos, e reuniu profissionais e
amantes da cutelaria de toda a região
e de estados como São Paulo, Distrito
Federal e Goiás.
Durante os três dias, os ferreiros,
como são chamados aqueles que fabricam as peças, trabalharam ao vivo
no decorrer de todo o dia, proporcionando ao público a experiência de
acompanhar, de perto, a fabricação
detalhada de facas e pequenas espadas. Pela primeira vez no evento, o
cinegrafista Elias Figueiredo gostou
muito do encontro. “É a primeira
vez que eu vou a um evento de cultura medieval, adorei a exposição de
produtos de cutelaria onde podemos
ver de perto a habilidade artesanal e
artística”, pontuou.
Além da cutelaria, a programação também contou com demonstrações de atividades características
da Idade Média, como o tiro com
arco e flecha e esgrima, dois esportes
que também fazem parte dos jogos
olímpicos, que acontecem a cada
quatro anos. O evento proporcionou
aos participantes se aventurarem em
algumas atividades. Como o caso do
publicitário Leonardo Homssi, que
pensa em se especializar no esporte
de arco e flecha. “Participei pela primeira vez do evento. Gostei muito de
ter aprendido um pouco e de ter par-

Marcelo Cardoso

ticipado da prática de arco e flecha, o
que me fez pensar em levar adiante
esse esporte. A variedade de atrações
dentro do mesmo tema também me
atraiu muito. Já estou fazendo planos
para voltar na próxima edição”, ressalta o Homssi.
A tarde do sábado foi marcada
por demonstrações de falcoaria, que
é a arte de criar, treinar e cuidar de
falcões e outras aves de rapina para a
caça em seu ambiente natural, desenvolvendo a tolerância dos rapinantes
à presença humana.
O evento abriu espaço para uma
feira medieval, onde foram expostas
e vendidas facas, espadas, arcos e
flechas, peças em madeira, hidromel
de fermentação natural e, até mesmo,
trajes medievais.
A praça de alimentação montada
no local recebeu quatro cervejeiros
artesanais, além da chefe de cozinha
Wilma Miranda, uma dentista natural
de Mariana que tem a culinária como
um hobbie.
Prosa Cortante
O Prosa Cortante teve sua pri-

meira edição realizada em 2013, e
desde o ano passado acontece junto
ao Encontro Medieval. Trata-se de
uma oficina prática de cutelaria e forjaria artística, atividades que visam a
criação de objetos em metal e ferro,
incluindo instrumentos de corte. De
acordo com os organizadores, a iniciativa surgiu do desejo de difundir a
arte da forja e da cutelaria, permitindo
a troca de experiências entre os profissionais do fogo. “A ideia de fazer
uma feira medieval em conjunto com
o encontro de ferreiros se deu naturalmente, haja vista ser uma arte milenar”, destaca a coordenação.
Para o ano que vem, segundo
os organizadores, a ideia é ampliar o
evento recriando uma verdadeira aldeia medieval com diversas barracas
tradicionais, incluindo as de moradia,
e uma cozinha completa com trempe
e caldeirão. Além disso, haverá combates marciais históricos e reparos de
armaduras.O 6° Prosa Cortante das
Gerais e o 3° Encontro Medieval de
Ouro Preto já estão confirmados para
os dias 2, 3 e 4 de agosto de 2019.
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Incêndio no Museu Nacional abre questionamentos
sobre segurança de casarões antigos
Em Ouro Preto, caso de incêndio em residência vai parar na Justiça

O

O LIBERAL: CNPJ 26.101.279/0001-93
Tiragem: 11 mil exemplares

incêndio que
destruiu o Museu
Nacional no Rio
de Janeiro, em 2 de setembro, abriu questionamentos sobre a segurança dos
bens tombados em todo
país. Essa também é uma
preocupação da primeira
cidade Patrimônio Cultural da Humanidade brasileira, reconhecido pela
Organização das Nações
Unidas (ONU) em 1980,
Ouro Preto.
Na cidade, que abriga o maior
acervo barroco do mundo, além
de Museus, antigos casarões coloniais também são preocupação
das autoridades e moradores. São
frequentes os casos de incêndios na
cidade. O último ocorreu em agosto deste ano, quando uma casa no
bairro Antônio Dias pegou fogo e
destruiu todos os bens do inquilino,
que morava de aluguel. O morador
alega que a casa já apresentava sérios problemas estruturais. Já os
proprietários se dizem tranquilos
e querem que o caso se resolva o
mais breve possível. Esse caso está
na Justiça e o inquilino tenta uma
indenização por parte dos proprietários, que segundo ele não deram
nenhuma assistência psicológica ou
material.
O incêndio
O morador, Valmir Guimarães, que é doutorando em Literatura Comparada pela UERJ e
UNICAMP (Universidades Estadual do Rio de Janeiro e Estadual
de Campinas) conta que acordou
de madrugada com o seu colchão
já pegando fogo. “Fiquei em estado de choque, eu não sabia o que
era pânico, agora eu sei. Acordei
assustado, já com o fogo em meu
colchão. Não sei nem como me
machuquei”, relembra a vítima
que teve queimaduras de segundo
grau nas mãos. “Eu perdi tudo, o
que eu pensei que poderia ser recuperado, não tem como, pois está
com cheiro de fumaça e o cheiro
traz memória e não quero ficar revivendo esse trauma”.
Valmir revela que morava há
vários anos no local e estava insatisfeito com a casa, chegou a fazer reclamações e alertas ao proprietário,

mas continuou na residência por
gostar da localidade. Outro fator
que contribui para sua permanência
foi uma pequena reforma realizada
na casa recentemente. “Na verdade
foi uma reforma à toque de caixa,
que só aconteceu porque uma parte
do teto de um dos quartos chegou a
desabar. A sorte foi que o rapaz que
estava passando uns dias na minha
casa não estava no quarto naquele
momento”, ressalta.
O incêndio ocorreu no início de
agosto, e até hoje a situação segue
sem acordo entre as partes. “Tentei
dialogar quatro semanas seguidas
com os proprietários, mas sem sucesso. Dispensaram a perícia. Mal
perguntaram como eu estava. Sou
leigo nesta questão, mas sei que isso é agir de má fé. Eu gostava de
morar naquele ambiente, não gostava da casa pela falta de estrutura,
sempre reclamava disso. Eu tinha
alugado outro imóvel um dia antes
e já estaria de mudança na semana
do ocorrido”, afirma o jovem.
O outro lado
A reportagem do jornal O Liberal procurou o proprietário da casa,
e conversou com a filha do mesmo.
Por telefone, ela disse não querer se
pronunciar, mas em breve conversa
disse que estão tranquilos com relação ao ocorrido. Que querem que
a situação se resolva o mais rápido
possível e que a causa do incêndio
pode ter sido um descuido.
Valmir, por sua vez, contesta:
“eu não tive nenhuma responsabilidade. Eu acordei com fogo no
meu colchão. Acredito que a negligência seja em relação à estrutura e
manutenção do imóvel. A parte elétrica, por exemplo, eu acendia uma
lâmpada, ela queimava. Eu sempre
alertei. Em toda a casa, a única par-

te que não tinha problema ainda era
o meu quarto”, garante a vítima.
Entre os pertences perdidos estão todos os documentos, coleção
de discos e CDs, diplomas (graduação, mestrado e carteirinha de doutorado), móveis, eletrodomésticos.
“Eu saí apenas com uma bermuda
e camisa de casa. Perdi tudo. Não
sou ninguém”, lamenta.
Por fim, o dono da casa ofereceu um acordo, que foi rejeitado
pelo ex-inquilino, sob alegação de
que “os R$3mil oferecidos não pagariam nem seu material de trabalho, um notebook”.
Jurídico
O caso está na justiça. O rapaz
fez boletim de ocorrência na Polícia Civil que abrirá inquérito. Além
disso, ele conta com apoio do Núcleo de Assistência Jurídica e Laboratório Jurídico (Najop) que articula ações de acordo com assistência
Jurídica gratuita (Litigiosa e Consensual) à comunidade da região.
Cuidados
Prevenir-se contra incêndios é
tão importante quanto saber apagá-los ou mesmo saber como agir
corretamente no momento em que
eles ocorrem. O Tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Ouro
Preto, Ten. Rafael Braga Fortes,
informa que a maioria dos casos de
incêndio em residências é devido
a problemas na fiação elétrica ou
por acidentes domésticos, descuidos humanos. “A questão nº 1 é a
instalação elétrica. É imprescindível fazer manutenção. Se há mais
de 10 anos o morador não verifica
a instalação elétrica, não deu manutenção, já tem risco, pois com o
tempo a fiação se desgasta. E outro,
antigamente não havia tantos equipamentos eletrônicos como agora.

É preciso fazer um novo dimensionamento da secção, da bitola da
fiação para aguentar a demanda.
Se não fizer de forma correta, pode
acontecer um aquecimento, ocasionando o incêndio”. Em segundo lugar, os acidentes domésticos. “São
muito comuns, principalmente na
cozinha. A primeira coisa a fazer é
saber como proceder. Se pega fogo no óleo quente, por exemplo, o
correto é abafar com a tampa, e não
jogar água, pois isso vai espalhar as
chamas”, ressalta Fortes.
O Tenente também dá dicas para quem mora de aluguel. “Sempre
perguntar quando foi feita a instalação elétrica e se foi feita por um
profissional”.
Caso na região
Quem não se lembra do caso do Hotel do Pilão em 2003? O
antigo casarão do século XVIII,
que hoje abriga a Fiemg, na Praça
Tiradentes pegou fogo quatro dias
depois da inspeção de um técnico
da Unesco ao conjunto arquitetônico local. Outro casarão do conjunto
arquitetônico da Praça Tiradentes
foi um incêndio que atingiu um
sobrado, construído também no
século XVIII, que abriga a Pousada
Inconfidentes, ao lado do Museu
da Inconfidência. De acordo com
o Corpo de Bombeiros, não havia
hóspedes no prédio e ninguém se
feriu. O incêndio ocorreu em dezembro de 2012.
Em 2015 A igreja de Nossa
Senhora da Conceição sofreu um
princípio de incêndio. As chamas
atingiram parte de uma das torres
do santuário. Segundo informa-

ções do Corpo de Bombeiros, o
princípio de incêndio teria sido
causado por um ferro de solda encontrado no local sobre uma viga
de madeira.
Polêmica
Ainda sobre o Museu Nacional,
dez dias após o incêndio que destruiu o Museu Nacional, o governo
Temer lançou uma Medida Provisória (MP 850/2018) que autoriza
a criação da Agência Brasileira de
Museus (Abram) em substituição
ao Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram) que será extinto.
Juntamente com a criação da
Abram, o presidente editou também a medida provisória (MP
851/2018) que permite a criação
de fundos patrimoniais, para estimular doações privadas a projetos
de interesse público em áreas como
educação, ciência, pesquisa, cultura, entre outras.
O caso foi tema de requerimento do vereador Chiquinho de
Assis (PV) na reunião da terça-feira(18). “Todos nós da área museal
estamos muito preocupados, com
essa mudança, pois tem risco de
que alguns museus possam ser
terceirizados. O governo está com
medo da pressão, quer retirar sua
responsabilidade. Temos que pedir aos nossos parlamentares que
votem contrário porque nós ouro-pretanos temos autoridade, pois
somos uma cidade a ter o primeiro
sistema de museu, a ter o primeiro estatuto de museu transformado em Lei e é a cidade que tem o
maior número de museus per capitas”, declarou o vereador.

Estação de Tratamento de
Esgoto e Centro de Controle
Operacional (CCO) de Itabirito
recebem visita da Copasa
Na última sexta-feira o Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito recebeu em sua Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) equipes de diversas sedes da Copasa em Minas
Gerais. O intuito da visita era conhecer o sistema Wetland, implantado no ETE de Itabirito.
Administrado pela empresa Wetlands, o sistema de Wetland
consiste na abertura de valas cobertas por sistema de impermeabilização que possui plantas na superfície, cujas raízes recebem o lodo do sistema de tratamento de esgotos após o seu
tratamento. Esse material vai ser degradado pelas raízes das
plantas e utilizado em forma de nutrientes. Outra grande vantagem é a questão estética, pois é possível montar um belo jardim
na superfície do solo com o sistema de tratamento atuando embaixo do solo.
Pensando na adesão do sistema, representantes das sedes
da Copasa das cidades de Curvelo, Paracatu, Salinas e Patos de
Minas, foram guiados pelo biólogo sanitarista André Baxter em
uma apresentação do projeto piloto instaurado na ETE.
Com demonstrações do funcionamento do Wetland, André
explicou as vantagens que esse método traz, tanto para a natureza, quanto para a empresa que o utiliza, contando até com uma
vantagem na questão estética, pois o sistema permite a criação
de um jardim na superfície do solo com o sistema de tratamento
atuando embaixo do solo.
A visita também aconteceu no CCO - Centro de Controle
Operacional do Saae, com o objetivo de conhecer o sistema de
monitoramento dos reservatórios para possível implantação nas
cidades onde a Copasa presta seus serviços de saneamento.
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Itabirito se prepara para Feira
Gastronômica do Pastel de Angu
Sanderson Pereira

Itabirito recebe, no dia 22
de setembro, a tradicional Feira
Gastronômica do Pastel de Angu.
A festa em comemoração à joia
gastronômica itabiritense será realizada na Praça da Estação e faz
parte do Festival de Turismo, que
compõe a intensa programação do
aniversário de 95 anos de Itabirito
– rumo ao centenário.
A programação começa às
17h com apresentação do Atelier
de Artes Integradas, com “Auto
do Boi”. À noite, a diversão está
garantida com Happy Feet Jazz
Band e Banda Jazz’n Coffee.
Oficina de Pastel de Angu
Durante o evento, oficinas irão
ensinar o modo de fazer o pastel
de Angu. O passo a passo é tombado pelo Patrimônio Histórico e
considerado patrimônio imaterial
da cidade. Os interessados podem
escolher entre três horários (17h,
18h30 e 20h) e realizar as inscrições no Centro de Referência e
Informações Turísticas (Crit), pelo
e-mail crit@pmi.mg.gov.br ou pelo telefone (31) 3561-7847.
Neste ano, outra atividade especial será o concurso “Melhor
Pastel de Angu” que irá premiar a
iguaria mais bem votada. A competição será realizada também na
Praça da Estação, às 18h.
Grupo Galpão
A Feira Gastronômica do Pastel de Angu traz uma atração imperdível em sua programação. O
grupo de teatro belorizontino Galpão apresenta o espetáculo “De
tempo somos – um sarau do grupo

Guto Muniz

Galpão”, às 20h30.
Em cena, o grupo apresenta um sarau de canções, poesias
e festa. O espetáculo reúne 25
canções do repertório musical do
grupo – de montagens antigas até
trabalhos mais recentes, incluindo

músicas de workshops internos
que chegam ai público pela primeira vez, além de textos sobre a
passagem do tempo e o processo
de criação artística. A classificação
é livre e o espetáculo tem entrada
franca.

2º Congresso Mineiro de Esportes consolida evento em Itabirito
A última semana foi dedicada
ao esporte em Itabirito. Do dia 10
ao dia 13, profissionais do esporte,
atletas amadores e profissionais,
alunos e toda a população tiveram
acesso a conteúdos de qualidade no
2º Congresso Mineiro de Esportes.
Com o tema voltado para a qualidade de vida, a programação incluiu
médico, nutricionistas, educador
físico e ex-atleta profissional falando de temas como melhoria da alta
performance, o impacto da boa alimentação no desempenho e esporte
e educação.
Durante os quatros dias, cerca
de 400 pessoas passaram pelo Salão dos Ferroviários para prestigiar
o evento que, este ano, contou com
uma semana específica para o tema. “A grande presença do público
demonstra o interesse da população
no esporte e compromisso com a
qualidade de vida. Por isso, esta é
uma área valorizada na cidade, com
a realização de eventos de diversas

modalidades e ações importantes,
com a criação do bolsa atleta e do
Conselho Municipal de Esporte”,
ressaltou o secretário da pasta,
Alessandro Massaini.
Na abertura, o prefeito Alex
Salvador falou sobre a importância
do trabalho desenvolvido na cidade. “Em Itabirito, valorizamos e
incentivamos a prática do esporte,
tanto que realizamos uma grande quantidade de competições ao
longo do ano. Além disso, estamos
sempre investindo nos locais destinados à prática, como a reforma
da Fábrica Velha, que vai abrigar o
Núcleo de Ginástica, de quadras e
ginásios”, completou.
Palestrantes de peso
Quem participou das palestras
teve contato com profissionais especializados no mundo do esporte.
Médico especialista em cardiologia e pós-graduado em medicina
esportiva, o Dr. Cristiano Miranda
era um dos mais esperados. “Torço

para que a Prefeitura continue realizando eventos como este e que os
palestrantes consigam despertar e
estimular as pessoas para a prática
da atividade física, tão importante para prevenir e tratar doenças”,
disse.
Campeão mundial de natação,
Teófilo Laborne foi outro destaque.
“Parabenizo Itabirito pela iniciativa, pois precisamos de mais eventos como este. Estou aqui com muita alegria e prazer para falar sobre
o que esporte me ensinou e como
usar essas ferramentas na vida cotidiana. Não é preciso ser recordista
mundial para utilizar o que a gente
aprende no esporte”, afirmou.
Para todos os públicos
Atleta de mountain bike, Edson
Ferreira foi presença constante no
evento. “Este tipo de iniciativa é
fundamental. O esporte está sempre evoluindo, por isso é importante termos contato com profissionais
da área para acompanhar as ten-

dências e saber se estamos fazendo
da forma correta. As informações
agregam muito”, disse.
Professora do curso de fisioterapia da faculdade Alis de Itabirito,
Camila Castro levou os alunos para
assistir à palestra. “Muitos estudantes têm interesse em trabalhar com
fisioterapia esportiva, então é muito
positivo quando podemos proporcionar a eles a aproximação com o
tema”, salienta.
O 2º Congresso Mineiro de Esporte foi realizado pela Prefeitura

de Itabirito, por meio da Secretaria
de Esporte, e contou com apoio da
Adesita e da Faculdade Alis.
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Banda na Praça: No complexo turístico da
Praça da Estação, mais uma edição do Domingo é dia Banda; desta vez a corporação musical união Itabiritense (Banda Nova) recebe
a Banda Nossa Senhora da Conceição de Furquim (Mariana). O
público se concentra a partir das 10 horas deste domingo, para apreciar e aplaudir os nossos músicos.
Rede social: Sérgio Luís Kiko, sempre atuando em defesa de nossa
gente, publicou nas redes sociais fotos com registro de despejo de
esgotos em nosso Rio Itabirito, conforme citado pelo ambientalista
Célio dos Santos. O que Itabirito quer para o futuro é, com certeza,
a despoluição do nosso rio com a recuperação da fauna e da flora.
Sucesso: Quem está feliz com a repercussão do show realizado no
Pausa, no último fim de semana, foi a cantora Sofia Laura, que
produziu um espetáculo bem ao gosto do público presente.
Segue a festa: Comemorando os 95 anos de emancipação político administrativa, nesta sexta acontece o festival internacional de
corais, bandas e congados e às 22 horas, show com Marcos Viana,
Transfonika orquestra e coral de 200 vozes. No sábado, dia 22 inicia-se o festival de teatro em seguida a feira gastronômica do Pastel
de Angu (relembrando os melhores dias da criação do ex-vereador
Ricardo Francisco). Haverá Blue e Jazz a partir das 16 horas.
Santa Efigênia: Recordando os bons tempos do saudoso Padre
Adelmo, a comunidade daquele populoso bairro participa com
muita fé, neste fim de semana, das festividades em honra à Santa
Efigênia e Nossa Senhora do Rosário. São 59 anos de tradição e
além dos atos religiosos haverá quermesse e shows. Prestigie!
Por onde anda: Rosangela Maria Serra, filha do saudoso Nonô
Pintor e Dª Lourdes. Pedagoga, e pós graduada no processo de
ensino e aprendizagem, ela exerceu o cargo de diretora da Escola
Doutor Raul Soares no período de 1.992 a 2.000. Autora do processo de alfabetização “Sementinha de Caju”. Na pastoral da criança
e do adolescente ela implantou o estatuto da criança. Pelo conhecimento, competência, e uma vida dedicada à educação, Rosangela
Maria Serra é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Triste estatística: Segundo dados divulgado pelo juiz da Comarca
Dr. Antônio Francisco Gonçalves, em Itabirito, de cada 100 processos, 70 são crimes contra as mulheres. Outros 14 são furtos, 10
tráfico de drogas, 4 roubos e um é estelionato. Assim como um
também para recepção de produtos roubados. Segundo o magistrado é preciso implantar o Conselho Municipal de Direitos da Mulher para abrir caminho para a criação da casa da mulher brasileira,
oferecendo serviços especializados contra diversos tipos de violência que acontecem contra a mulher. Dr. Antônio esteve na reunião
do legislativo na última segunda-feira e fez uma ampla explanação
sobre a situação atual do nosso município.
Para refletir: Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la.
(Cícero).
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2ª Taça Cidade Ativa movimenta Futsal
de Itabirito a partir deste sábado
Competição terá número recorde de categorias neste ano

Cerca de mil jovens talentos
do futsal de Itabirito estarão em
ação a partir deste sábado, dia 22
de setembro, na 2ª edição da Taça
Cidade Ativa sub-7 a sub-13.
Neste ano, a competição, realizada pela Prefeitura de Itabirito,
por meio da Secretaria de Esportes
e Lazer, será disputada em quatro
sedes: o Ginásio Poliesportivo
Francisco Carlos Bernardes de
Oliveira, no bairro Santa Rita, e
as quadras de esportes dos bairros
Santa Efigênia, Santo Antônio e
São José.
"A Taça Cidade Ativa é uma excelente oportunidade de aproximar a população das novas gerações do futsal de Itabirito. A Prefeitura, ao incentivar a prática
esportiva e levar a competição para vários bairros e quadras, também valoriza os
ótimos trabalhos realizados pelas escolinhas cidade afora", destaca o secretário de
Esportes e Lazer, Alessandro Massaini. A fase classificatória contará com sete equipes - Itabirense, Meninos da Vila, Praia, Santa Rita, Vila, Circulista e Ferroviário,
representando vários bairros da cidade.
1ª rodada - Quadra do Santa Efigênia - 22/09: 8h30 - sub-9 - Itabirense x Meninos da Vila; 9h30 - sub-11 - Meninos da Vila x Praia; 10h30 - sub-11 - Santa Rita
x Vila; 11h30 - sub-13 - Itabirense x Circulista; 12h30 - sub-13 - Santa Rita x Vila.
1ª rodada - Quadra do Santa Efigênia - 23/09: 8h30 - sub-7 - Itabirense x
Praia; 9h15 - sub-7 - Vila x Ferroviário; 10h00 - sub-9 - Ferroviário x Praia A;
11h00 - sub-9 - Santa Rita x Vila; 12h00 - sub-11 - Circulista x Ferroviário.

Arte no Parque: projeto
chega a sua segunda edição

Promoção:

Tinta Glasurit com
preços especiais
até 31/julho

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

site Minuto Mais

Um acidente de moto nas proximidades do restaurante Paraki, na última segunda-feira, levou a vida do jovem estudante
de engenharia Rafael Marques Ferreira. Ele trabalhava na
Flora Verde e deixa, desolados, amigos e familiares. À família
nossas condolências.

Autoridades
portuguesas: Por
solicitação do Prefeito de Conceição
do Mato Dentro,
Sr. José Fernando
Aparecido de Oliveira, foi acolhida
por nós a Comitiva
Oficial da Cidade
de Matosinhos,
Portugal, em visita
Oficial à Cidade
de Congonhas,
Minas Gerais,
Brasil, na Capela
do Senhor Bom Jesus de Matosinhos de Itabirito. Presença das
Autoridades Portuguesas: Pe. Antônio Mendes, Pároco. Fernando
Rocha, Vereador, Clarisse Castro, Diretora do Departamento de
Desenvolvimento Cultural e Econômico, Joel Cleto, historiador
e Antônio Carlos de Oliveira Coelho, Arquiteto. Se encantaram
com a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos de Itabirito e nos
asseguraram que a Imagem que se encontra aqui é a que mais se
aproxima da original, que tem oitocentos anos e se encontra em
Matozinhos, Portugal. Pe. Miguel Ângelo Fiorillo.

Boa música e um visual de tirar o fôlego foram os ingredientes da segunda edição projeto
“Arte no Parque”, realizada no último domingo,
16. Com um clima intimista, os músicos Maurício Silva e Felipe Menezes apresentaram o melhor de seus repertórios no anfiteatro do Parque
Ecológico.
Durante o encontro, o músico Daniel Rodrigues, responsável pela apresentação, interagiu
com a platéia e os músicos, que contaram um
pouco da trajetória e do trabalho desenvolvido.
“É um projeto maravilhoso, que proporciona
uma troca cultural. Muitas pessoas que me acompanham puderam conhecer o trabalho do Felipe e
vice versa”, comemorou Maurício Silva.
Para o público, a receita deu certo. “É uma
excelente iniciativa utilizar a área existente para
proporcionar uma nova opção cultural em um
bom horário. Vim fazer uma atividade no Parque
e já aproveitei para acompanhar os shows. Participei no mês passado e já estou de olhando na
programação dos próximos meses”, ressaltou a
moradora do Agostinho Rodrigues, Delma Nora.
Próximas edições
O projeto “Arte no Parque” segue até dezembro sempre às 10h no Parque Ecológico. A próxima edição acontece no dia 14 de outubro, com
shows das bandas Tindolelê e Sakasamba. Em
novembro, no dia 11, sobem ao palco Gustavo
Luiz e Sander Lopes. Encerrando a temporada,
Tricaô e Bem Bolado se apresentam no dia 16 de
dezembro.

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

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

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Violência doméstica
e feminicídio

O JUDICIÁRIO mineiro, através de seus magistrados de 1ª
e 2ª entrâncias, em amplo e constante esforço, vem envidando
esforços no sentido de fortalecer ações em defesa da mulher e
pela paz em casa. É na família que surgem os piores exemplos
de compreensão mútua, e, quase sempre a mulher sofre as piores
consequências. Por ser mais fraca fisicamente, quase sempre leva
desvantagem pelas agressões de maridos inconsequentes, violentos e desumanos. Sabe-se que mais de 145 mil mulheres foram
vítimas de violência, no Estado de Minas Gerais, no ano passado.
Maridos, quase sempre embriagados ou movidos por ciúmes agridem suas companheiras, ferindo-as gravemente, e, muitas vezes
chegam ao absurdo de eliminá-las. Pior ainda, diante dos filhos
que, desesperados, nada podem fazer senão assistir aos espancamentos ou mesmo à morte de suas mães. O ditado milenar de
que homem que é homem não bate em mulher está abandonado ao lixo. “A violência doméstica e o feminicídio foram abordados intensamente entre os dias 20 e 24 de agosto, durante a 11ª
Semana da Justiça pela Paz em Casa, campanha proposta pelo
CNJ (Conselho Nacional de Justiça). No TJMG, assim como em
outros tribunais foram priorizadas audiências referentes à violência
doméstica e, em especial, o crime de feminicídio, considerado hediondo por ser cometido em razão da condição do sexo feminino”.
EIS, O PENSAMENTO de juízes a respeito deste assunto:
a) O judiciário é o último grito de socorro da vítima de violência
doméstica. É onde ela busca apoio quando não tem mais saída.
Não podemos virar as costas para essa mulher, Karin Emmerich.
b) A união faz a força, e a casa da justiça está com as portas
abertas para receber todas as redes de enfrentamento à violência
doméstica. Uma mulher sozinha pode ser mais frágil. Mas, se ela
estiver ao lado de muitas ela será forte, Marixe Fabiane Lopes.
c) A inversão dos valores vigentes, na Audiência de Fortalecimento, fazendo com que a mulher saia da posição de vítima e
assuma um papel de protagonista da mudança, Marcelo Gonçalves de Paulo.
d) Para Aline Damasceno Pereira de Sena, a questão da violência doméstica exige muito mais do que a simples atuação repressiva do poder judiciário, pois as raízes desse problema estão
relacionados a uma cultura que estimula a reprodução de comportamentos violentos em relação às mulheres. As ações realizadas em agosto nos deram enorme satisfação por atuarem sobre
o viés preventivo e de contenção da progressividade da violência,
demonstrando às atuais e futuras gerações que é possível a construção de um relacionamento amoroso e familiar saudável, e que,
com isso, ganham a família e toda a comunidade.
ENFIM, há uma modalidade de audiência, muito recente, empregada por um juiz, também avaliada pelo Promotor Público ou
pelo Defensor Público, com aprovação das famílias, denominado
por “Audiência de Fortalecimento”, no caso em que o agressor é
reincidente, estimulando-se a mulher para que saia de sua posição
de vítima e assuma um papel de protagonista, dando-se a ela a
oportunidade de expor tudo que a incomoda ou oprimiu durante o
seu relacionamento conturbado. Esperamos que este novo método prático de audiência consiga seus objetivos muito eficientes, em
benefício da mulher, que foi sempre a parte mais prejudicada no
casamento. (Continua no próximo número).
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Secretaria de Educação de Itabirito realiza
capacitação sobre inclusão escolar
Ao todo, serão nove capacitações com temáticas que envolvem
necessidades educacionais especiais

Monitoras e supervisoras da
Secretaria Municipal de Educação
de Itabirito participaram de um
curso de capacitação sobre inclusão escolar. Ministrado pela Terapeuta Ocupacional Escolar Municipal, Ariadne Esther de Paula, e
pela Psicóloga Escolar Municipal,
Andriele Monteiro de Oliveira, o
encontro foi realizado no dia 18 de
setembro, no Cepep.
Com o tema “A inclusão escolar e o papel do monitor de alunos
com necessidades educacionais
especiais”, a ação teve por objetivo capacitar os profissionais da
Educação. “O ciclo de capacitação visa habilitar o prestador de
serviço à ofertar um melhor processo de ensino educacional aos
alunos, observando todas as especificidades individuais e buscando sempre respeitar a autonomia
discente”, esclareceu a terapeuta
Ariadne.
A psicóloga Andriele ressaltou
a importância da realização de capacitações como essas. “A gente
observou esta demanda na Secretaria de Educação. Geralmente, os
profissionais se formam em Pedagogia, mas em sua graduação assuntos como inclusão escolar são
pouco contemplados. Por isso a
necessidade de promover encontros como esses, para ofertar cada
vez mais um serviço digno e de
qualidade aos nossos alunos”.

Ao todo, serão nove capacitações com temáticas variadas.
A intenção do Centro Municipal
de Atendimento Educacional Especializado (Cmaee) é promover

uma educação inclusiva, adequando sua didática aos mais diversos
tipos de necessidades afim de garantir o amplo acesso à educação
em Itabirito.

Escolas municipais de Itabirito
recebem novos equipamentos
para Laboratório de Ciências

Microscópios e torsos removíveis fazem parte do novo acervo dos laboratórios
Aprender Ciências ficou muito
mais fácil e prazeroso para os alunos da rede municipal de ensino
de Itabirito. No segundo semestre,
a Secretaria de Educação adquiriu
novos equipamentos para os laboratórios das escolas de Ensino
Fundamental I e II. Agora, as escolas municipais José Ferreira Bastos, Cemi, Ana Amélia Queiroz
e Manoel Salvador contam com
laboratórios amplos e equipados
com materiais de última geração.
Para a coordenadora de Projetos da Secretaria Municipal de
Educação, Jaqueline Moura, a
aquisição foi uma grande conquista. “O nosso objetivo maior é fazer
com que o aluno correlacione o
conteúdo visto em sala de aula aos
experimentos das aulas práticas.
Assim, a aprendizagem se torna
mais eficaz, uma vez que a disciplina Ciências tem um vasto campo de experimentos que podem
ser relacionados com o cotidiano
e, consequentemente, com as matérias vistas em sala de aula”.
A aluna do 2º ano do Ensino
Fundamental II do Cemi, Laura Dutra, comprova que é muito
melhor aprender o conteúdo na
prática. "Acho muito legal a aula
de laboratório, porque a gente sai

daquela parte teórica, que é só
escrita, para a parte mais prática.
É uma forma bem mais eficaz de
aprendizagem, porque a gente vai
vendo, tendo contato com aquilo.
Então, para a gente, é muito mais
fácil de aprender na prática do que
mais na teoria, só caderno. Acho
muito interessante para todos os
alunos ter esse contato com o laboratório".
Equipamentos
Ao todo, foram adquiridos 21
microscópios, cinco torsos removíveis do corpo humano, cinco
pelves masculinas e cinco femininas, quatro frigobares para condicionamento de reagentes e cerca
de 40 banquetas.

Para a professora de Ciências
da Escola Ana Amélia Queiroz,
Zilda Lana, ressalta a importância
da ação. "O processo educativo é
formado por uma série de etapas
e várias coisas contribuem. Uma
delas é o estudo em laboratório,
que traz para os alunos a oportunidade de contato com objetivos que
fora da escola eles dificilmente teriam: os microscópios, os modelos
anatômicos, lâminas, reagentes,
corantes... Isso abre uma porta de
oportunidades para eles, os alunos
reconhecem a importância. Ter um
laboratório equipado é fundamental para as aulas de Ciências, para
complementar o que a gente vê na
teoria". À frente da disciplina no

Cemi, a professora Jeani Landre
destaca as contribuições de ter novos equipamentos no laboratório
de Ciências. “Agora os alunos vão

ter a oportunidade de ver a parte
de citologia de uma maneira bem
mais visível, observando toda a estrutura celular”.

12

feira, 21 de setembro/2018
O LIBERAL Ed.1308 - Sexta- ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

Pregão Presencial – 060/2018 - 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°102/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº060/2018, Objeto: contratação de empresa para fabricação
e fornecimento de reservatório metálico
tipo taça, com capacidade de 50.000 (cinquenta mil) litros de água potável a ser
instalado na localidade de Macedo, distrito
de são Gonçalo do Bação, no município de
Itabirito/MG, conforme especificações do
anexo I, no dia 27/09/2018 às 09h00min,
na sala de reuniões do SAAE, situado à
Rua Rio Branco, nº99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site www.
saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 061/2018 - 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° 103/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº061/2018,
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de macro medidor
de vazão ultrassónico e flangeado para
atender de forma eficaz a demanda do sistema de abastecimento de água/esgoto do
SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, no dia 28/09/2018 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 – 062/2018 - 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° 104/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº062/2018
S.R.P. 010/2018, Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de
materiais de pintura conforme as especificações inseridas na tabela de “produtos e
materiais”, para o Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito MG, no
dia 01/10/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco, nº99 – 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°105/2018,
na Modalidade de Pregão Presencial
nº063/2018, Objeto: aquisição de móveis
de escritório a serem utilizados nos setores administrativos do Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito - MG,
conforme especificações do anexo I, no dia
04/10/2018 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 do 1º Termo Aditivo do Contrato para Prestação de Construção de
Muro em Gabião. Referência: Processo
Licitatório nº044/2017, na modalidade de
Pregão Presencial nº006/2017, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada 3T Logística e Equipamentos LTDA,
Objeto: Prestação de serviço de construção
de muro em gabião para contenção de talude e apoio da adutora de água bruta do
Córrego do Bação, no Município de Itabirito/MG, com fornecimento de materiais
e mão-de-obra, conforme especificação
da Proposta Comercial/Planilha de Especificações e Preços (Anexo I) e demais
Anexo do Edital. Valor Total do Aditivo:
R$27.520,50 (Vinte sete mil quinhentos
vinte reais e cinquenta centavos). Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
fica Aditado até 31/12/2018. Dotação
Orçamentária: Dotação Orçamentária:
Const. de Adutoras, Sub-Adutoras e Redes de Dist. de Água. 17 512 1703 3.004
44.90.51.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 31/08/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Edital. Pregão Presencial nº 117/2018 PL 210/2018 – RP 064/2018 – Registro
de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica fornecimento de
cestas básicas atendendo SEMAS. Tipo:
Menor Preço por Item. A abertura será dia
04/10/2018 às 13:00 hs.

Edital. Pregão Presencial nº 120/2018 PL 214/2018 – Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais elétricos e para manutenção de fontes para atender SEMOS Tipo: Menor Preço por item.
A abertura será dia 03/10/2018 às 13:00 hs.
O edital poderá ser retirado pelo Site www.
itabirito.mg.gov.br, no Depto de Licitações; E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.br. A
reunião de abertura do processo acontecerá
na sala de reuniões da PMI, localizada na
Av. Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/MG.
Tel.: (31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Nova Sessão – Pregão Presencial 087/2018
– PL157/2018 - A pregoeira comunica
data e horário para nova sessão do referido processo, sendo o dia 24/09/2018 às
13hr00 no Departamento de Licitações e
Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Errata - Pregão Presencial 106/2018 – PL
194/2018 – RP 057/2018. O Município
de Itabirito comunica a existência de errata do processo em epígrafe. A data de
reabertura do certame fica alterada para
05/10/2018 às 13:00 horas.A íntegra da
errata encontra-se disponível no Depto de
Licitações; Site: www.itabirito.mg.gov.br;
E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.brou Tel.:
(31) 3561 4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado - Pregão Presencial 083/2018
- PL 152/2018 – RP 046/2018 – Vencedor: DCB – Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda. CNPJ: 20.235.404/0001-71.
Valor Total: R$ 36.238,80. Vencedor:
Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli-EPP. CNPJ:
22.846.832/0001-66. Valor Total: R$
6.246,80. Vencedor: CBS Médico Científica S/A. CNPJ: 48.791.685/0001-68.
Valor Total: R$ 223.200,00. Vencedor:
Horta Empreendimentos Ltda. CNPJ:
65.141.046/0001-76. Valor Total: R$
28.119,60. Vencedor: Mat Med Hospitalar Ltda-ME CNPJ: 02.305.767/000154. Valor Total: R$ 9.058,56. Vencedor:
LM Farma Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 57.532.343/0001-14. Valor Total:
R$ 25.200,00. Vencedor: Nucleomed Comércio e Representação Comercial Ltda.
CNPJ: 14.823.642/0001-03. Valor Total:
R$ 86.268,00. A pregoeira declarou os
itens 04 e 08 frustrados. O Secretário Municipal ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito /MG
– Julgamento Recurso – Pregão Presencial 087/2018 – PL 157/2018 - A pregoeira comunica o julgamento do recurso
interposto pelas empresas Stratum Segurança Ltda. e XPTI Tecnologias em Segurança Ltda. e os argumentos constantes das
manifestações da licitante Ágil Serviços
Ltda., onde julgou parcialmente procedente o recurso interposto pela licitante XPTI
Tecnologias em Segurança Ltda. e os argumentos constantes das manifestações da
licitante Ágil Serviços Ltda. e procedente
o recurso interposto pela licitante Stratum
Segurança Ltda., onde reforma a decisão
que declarou a licitante Marlon Francisco
Barbosa de Brito 07405379621 classificada, habilitada e vencedora do certame.
O Prefeito Municipal e o Secretário de
Administração ratificaram a decisão da
pregoeira. A íntegra da decisão encontra-se
disponível no Departamento de Licitações
e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito /MG –
Resultado - Pregão Presencial 100/2018
- PL 183/2018 – Vencedora: Martino Eletricidade Eireli. CNPJ: 15.653.480/000167. Valor Total: R$ 137.499,99.
Prefeitura Municipal de Itabirito /MG –
Resultado – Pregão Presencial 102/2018
– PL189/2018 – RP055/2018 – Não compareceram interessados para o processo em
epígrafe, sendo assim, a pregoeira declara o
mesmo deserto. A Secretária Municipal de
Educação ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito /MG –
Resultado – Pregão Presencial 104/2018
- PL 192/2018 – Vencedor: Bytecenter Comércio e Prestação de Serviços em Informática e Telecomunicações Ltda. CNPJ:
09.076.173/0001-68. Valor Total: R$
17.977,00. Vencedor: Sulatech Informática
Eireli-ME. CNPJ: 23.501.700/0001-65.
Valor Total: R$ 7.970,00. A pregoeira declarou o item 04 frustrados. O Secretário
Municipal ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito /MG
– RESULTADO – Pregão Presencial
105/2018 - PL 193/2018 – RP056/2018 –
Vencedor: Mania de Filé Bar e Restaurante
Ltda. CNPJ: 18.175.986/0001-04. Valor
Total: R$25.585,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Contrato 524/2018 - Pregão Presencial 098/2018 – PL 173/2018.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica

para aquisição de material de consumo,
equipamentos e serviços para atender a
Vigilância em Saúde Ambiental. Contratada- Total Tech Distribuidora Ltda – CNPJ:
19.703.490/0001-10. Valor: R$3.805,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de Contrato 543/2018 - PP
103/2018 – PL 190/2018. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução
dos serviços manutenção da pavimentação existente no município, fornecimento
e aplicação de CBUQ (tapa-buracos) no
Município de Itabirito. Contratada: Alvorada Locações e Serviços Eireli. CNPJ:
20.490.226/0001-77. Valor R$ 384.998,84.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato da Ata 105 - PP 091/2018 PL 165/2018 - RP 053/2018. Objeto:
Registro de preço para futura e eventual
contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de forro de PVC e
estrutura de suporte em aço galvanizado
no município de Itabirito/MG. Detentor
da Ata: L3A Divisórias e Forros Eirell
- CNPJ: 10.867.329/0001-08. Item 1 V.Un. R$45,50. Hmologação/ Ratificação:
03/09/2018. A íntegra da ata encontra-se
disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Procuradoria Jurídica Consultiva - Processo
Administrativo Disciplinar nº 05/2018.
Pedido de Julgado Procedente. Comprovada a prática de infração disciplinar de
natureza grave. Pena de 90 (noventa) dias
de suspensão, nos termos do art. 204 da
Lei Municipal nº 3003/2014. Data da Decisão: 25/07/2018. Data do Transito em
Julgado: 13/09/2018.
Edital de Convocação Prazo de 10 Dias,
expedido Município de Itabirito. Faz Saber
o servidor Eduardo José da Costa Faria
(matrícula 44435), para se apresentar
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
Município, no prazo de 10 (dez) dias, para
reassumir o cargo de Tratador de Animais.
O não comparecimento dentro do aludido
prazo caracterizará abandono de cargo
público, nos ternos do artigo 210 da Lei
Municipal nº 3.003/2014.

Juiz conta com apoio da Câmara
de Itabirito para a criação do
Conselho da Mulher em Itabirito

O juiz de Itabirito, Antônio Francisco Gonçalves, esteve na Câmara de Itabirito (MG) na
segunda-feira (17) pedindo aos vereadores empenho na implantação do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher. Tal situação se faz urgente na cidade uma vez que 70% dos processos
que dão entrada no Fórum de Itabirito são de casos de violência contra mulheres. “Não tem
um dia que eu não precise determinar uma medida protetiva”, disse o magistrado.
O juiz também entregou um abaixo-assinado com 984 assinaturas, feito por alunos de
psicologia da Alis de Itabirito, durante a Semana (feira) de Desenvolvimento Econômico. O
documento pede a criação do conselho.
“A Câmara não se furtará de suas obrigações”, disse o vereador presidente Rodrigo do
Porco (PSD) referindo-se à organização de uma Audiência Pública em Itabirito para discutir
o assunto “violência contra mulheres”.
A audiência discutirá também a criação do conselho. Tal conselho é importante porque é
nele que acontece o debate para a implementação de políticas públicas para coibir a violência
contra mulheres.

Juiz Dr. Antônio na Câmara de Itabirito

Festival Aviva reúne atrações da música gospel
Cantora Cassiane foi o destaque do evento

Promovido pela Prefeitura de Itabirito, o Festival Aviva
agitou o último fim de semana, como parte da programação

oficial de comemoração dos 95 anos da cidade. Na sexta-feira, 14, e no sábado, 15, diversas atrações da música gospel
reuniram centenas de pessoas na Praça da Estação.
O evento teve entrada gratuita e mesclou momentos de
pregação e de muita música cristã. O destaque deste ano foi o
show com a cantora Cassiane, um dos fenômenos da música
gospel do Brasil, que animou o público mesmo com chuva.
Moradora do bairro Santo Antônio, Júnia Ferreira levou
a família toda para participar. “Vim prestigiar o evento como
um todo e, principalmente, o show da Cassiane, pois gosto
muito de suas músicas. Participo todo ano e acho importante iniciativas como esta, a cidade merece e o público gosta
muito”, disse. “É uma ótima opção não só para o público
evangélico, mas para todos os moradores. O festival é sempre muito bom”, completou Bruna Lana, do bairro Padre
Eustáquio.

Trail Run reúne mais de 500 atletas no Caquende
Terceira edição do ano teve percursos de 9 e 24km

A terceira edição do Trail Run 2018 reuniu mais de 500
atletas no Caquende no último domingo, 16. Com percursos
de 9 km e 24 km, a prova reuniu competidores de 11 cidades,
além de Itabirito, como Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete,
Diamantina e Manhuaçu.
Na categoria masculina da prova de 24 km, Kennedy Ribeiro de Almeida conquistou o primeiro lugar, terminando o
percurso em 1:45:53. Na categoria feminina, o menor tempo
foi de Maria Aparecida da Cunha, com 2:01:55. Na prova de
9 km, Sandro Alberto Arcanjo levou a melhor na categoria
masculina, com o tempo de 45:54, e Márcia Ferreira Guimarães na categoria feminina, finalizando o trajeto em 1:06:38. O
ranking final está disponível no site cronochip.com.br
André Luis Corrêa, de Conselheiro Lafaiete, participou de
todas as corridas deste ano e conquistou o nono lugar geral na
prova. “O percurso foi muito caprichado. Este ano, todas as
provas foram bacanas e bem marcadas. A Prefeitura de Itabirito está fazendo um bom trabalho pela corrida”, elogiou.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – Apostilamento 053/2018 ao Contrato 094/2017, referente a Concorrência Publica
003/2016 – PL 051/2016 cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para construção da Creche do Bairro Quinta dos Inconfidentes, no município de Itabirito/MG. Contratado: Unibloco Construtora LTDA - ME, CNPJ nº 08.043.452/0001-62.Diante do reajuste
concedido para o item, gerando um impacto financeiro no valor de R$55.023,16. Fundamento Legal: Art. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.
Item

Descrição

Preço Licitado

Realimento
(%)

Aumento

Preço
Realinhamento

Impacto
Financeiro

1

Serviços de Engenharia

R$ 2.220.015,02

4,03%

R$ 55.023,16

R$ 2.275.038,18

R$ 55.023,16

Geraldo
Gomes

COLUNA DO
EVANGÉLICO

gegomes2@yahoo.com.br

Questões políticas
Nestes dias que precedem o pleito eleitoral do dia 7 de outubro,
vivemos, os brasileiros, dias decisivos para o futuro de nossa nação. O destino de nosso país está em nossas mãos... É sabido que
muitos de nós estão profundamente decepcionados com o rumo
que a política brasileira tomou nos últimos anos com a imensurável
roubalheira do erário público levada a efeito pelos maus políticos no
poder, políticos corruptos imbuídos de intentos exacerbadamente
sinecuristas. Esses nunca pensam verdadeiramente nos mais necessitados, e, em um projeto de governo. Perseguem sim um projeto de poder para se perpetuarem a frente da nação tornando-se
sempre mais poderosos e ricos, enriquecendo a si mesmos e a seus
familiares. Esses discípulos de Nicolau Maquiavel são capazes de
fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos. São capazes de
atirar, esfaquear e matar. Agem seguindo a cartilha desse maligno filósofo italiano que instruía os príncipes de sua época dizendo
que os fins justificam os meios. Os pobres são, nas mãos desses
corruptos, massa de manobra e idiotas úteis, são ferramentas para
os maus políticos conseguirem o que desejam. É compreensível
a atitude de alguns eleitores que, revoltados, dizem não ter ânimo
para votar. Porém, a omissão do voto não é a melhor forma de consertarmos o que precisa ser consertado em nossa política. Platão,
Filósofo grego que vivera 400 anos antes de Cristo dizia: “Você tem
todo o direito de não gostar de política, mas, sua vida será certamente influenciada e governada por aqueles que gostam. Portanto
o castigo dos bons que não fazem política é ser governados pelos
maus que a fazem”.
Os cristãos não podem ficar omissos neste momento. Os maus
políticos têm agido perversamente contra a família criando, além de
outras, leis que permitem o aborto, por exemplo. Contra o assassinato de crianças inocentes e indefesas ainda no ventre da mãe
devemos os cristãos lutar de todas as formas possíveis. Devemos
votar em candidatos que são conhecidamente a favor da cultura
judaico-cristã, que colocam Deus acima de tudo em suas decisões
do dia a dia e que valorizam a família por ser uma criação divina
e a base de uma sociedade organizada. Destruir a família tem sido o intento de mentes satânicas que dominam atualmente parte
da ONU, agindo segundo a cartilha da teoria conspiratória de uma
nova Nova Ordem Mundial. Os cristãos devem ficar atentos neste
momento da história em que nós brasileiros temos a oportunidade
de escolher novos dirigentes para nossa nação. Temos que pedir
a Deus sabedoria para escolhermos pessoas boas e tementes a
Deus para esta missão.
A Palavra de Deus diz que quando os justos governam o povo
se alegra mas quando os ímpios dominam o povo geme (Pv29:2).
Em nosso país é isto que temos presenciado: gemidos nas filas para tratamentos médicos, doentes sem hospitais e sem remédios.
Verbas que poderiam estar sendo usadas na saúde foram surrupiadas pela corrupção. Precisamos colocar, através de nossos votos,
para dirigir nossa nação, homens e mulheres que sejam tementes
a Deus e primam pelo bem geral da família. Quem acha que não
tem entendimento suficiente para escolher o melhor candidato peça
sabedoria a Deus na hora de decidir o seu voto. No livro de Provérbios, Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia aconselha:
“Tema a Deus porque o temor do Senhor é o início de toda sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução”
(Pv1:7). Votar com sabedoria em alguém que professa a fé cristã,
é votar segundo os preceitos bíblicos. Anular o voto ou votar em
branco equivale à omissão. Omissão é pecado. Não seja omisso.
O senhor Jesus Cristo nunca foi omisso em seus compromissos.
Cumpriu todas as suas obrigações perante a sociedade e perante
o Pai. Veio a este mundo com um propósito e cumpriu-o até o fim,
mesmo tendo que pagar o alto preço que foi entregar a sua vida para resgate do pecador. Ele ensinou: “dai a Cesar o que é de Cesar
e a Deus o que é de Deus”
O voto em nosso país é obrigatório por lei. Dar a César o que
é de César é cumprir a lei. Mas o Cristão consciente deve enxergar esta obrigatoriedade não como uma obrigação, mas, como
um direito. O direito de exercer a sua cidadania. Na hora de votar
devemos colocar o Brasil acima de tudo. Devemos ser patriotas
demonstrando grande amor e respeito pela nossa bandeira que
sempre será verde, amarela, azul e branca. O Brasil é um país que
tem todas as condições favoráveis para ser uma pujante economia
no contexto global. Tem grande extensão territorial, clima excelente, riquezas minerais incontáveis, incluindo o nióbio que é mineral
estratégico para o mundo e recursos hidrográficos invejáveis. Se
elegermos alguém que olhe para o país com ufanismo, certamente
escreveremos uma nova história. Nossos filhos e netos merecem
viver em um país melhor do que este em que estamos vivendo. Um
país que não seja visto no exterior como o paraíso dos corruptos
que conta com inúmeros dirigentes presos por corrupção.
O Pastor norte americano
Martin Luther king disse certa
vez: “O que me assusta não
são as ações e os gritos das
pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas
boas”. Portanto vamos deixar
toda malemolência de lado e
agir para endireitar tudo aquilo
que em nossa nação precisa
ser endireitado. Tudo. Isto
começa com o seu voto e continua na vigilância constante
sobre os atos daqueles que
elegermos.
Vamos lá. A nova história
do Brasil começará no próximo
dia sete de outubro. Terei orgulho de fazer parte dela.
E você?...
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Projeto de reassentamento de Paracatu
é vetado na Câmara de Mariana
Os moradores do antigo subdistrito de Paracatu de Baixo, destruído pela Barragem de Fundão
em 2015, esperavam ansiosos a
votação do Projeto de Lei Complementar 65/2018, durante a reunião de vereadores na segunda-feira (17). Mas o PLC, que é importante para o reassentamento dos
moradores, teve pedido de vistas
do vereador Bruno Mól (MDB),
que justifica não terem ficado claras especificações do documento.
O item que gerou dúvida foi o aumento ou não de polígono urbano.
O vereador justificou seu pedido aos moradores, destacando que
a Câmara não é contra o reassentamento, “mas que os direitos têm
que ser garantidos, igualmente
como os de Bento Rodrigues. Mas
esse projeto está diferente. Eles
colocam uma área delimitada de
função social, mas não especificam do que se trata. É preciso ter
certeza dos objetivos”, defendeu
Bruno.
Já para o vereador Geraldo Sales (PDT) o que impediu a votação
do PLC foi uma questão de interpretação entre os vereadores, que
questionam a ausência do nome da
comunidade atingida na matéria
do PLC. Para o vereador Juliano
Duarte (PPS) que defendeu a votação em única discussão e votação,
“o projeto foi amplamente debatido em audiência pública com
as comunidades atingidas, com o
Ministério Público, com a Fundação Renova, se meus colegas não
acompanharam o seu debate fora
da Casa, a comunidade não pode
se responsabilizar por isso”, afirmou.
A Comissão dos Atingidos
de Paracatu de Baixo, assessores
técnicos e representantes da Renova acompanharam a reunião
ordinária na expectativa da votação do projeto. Luzia Nazaret
Mota Queiroz, que é membro da
comissão dos atingidos de Fundão, falou da sensação de frustração e o sentimento que teve após
o desfecho da reunião. “A gente
fica muito desanimado, pois estávamos ansiosos pela aprovação
do projeto. Ficamos sem entender.
O nosso projeto está nos mesmos
moldes do de Bento Rodrigues. A
única diferença, e a que eu penso
que está gerando dúvidas, é que
tivemos que pedir uma diretriz especial, por causa da área do meio
rural. Agora é esperar a vontade de
Deus”, lamentou a moradora.
O Projeto deve voltar para debate e votação na próxima reunião
ordinária.

Michelle Borges

Vereador Bruno Mol explica o motivo do pedido de vistas
aos moradores de Paracatu

Michelle Borges

Vereador Bambu diz que o que impediu foi uma questão
de interpretação entre os vereadores

Prefeitura promove
Semana Nacional
de Trânsito

No decorrer do mês de setembro, o setor educativo do DEMUTRAN
vem realizando, nas escolas municipais e nas ruas da cidade, atividades
voltadas para conscientização sobre a mobilidade urbana. Entre a programação está a Semana Nacional do Trânsito, que acontece entre os dias 18
e 23, com o tema “Nós somos o trânsito”. A abertura será realizada no dia
18, às 9h, no Centro de Convenções. Durante a semana, o setor educativo
também realizará ações educativas:
- Na sexta-feira, dia 21, acontece uma simulação de acidente de trânsito, em frente ao Centro de Convenções às 9h, que contará com a participação do Corpo de Bombeiros Civil e Militar, além da Guarda Municipal.
- No sábado, dia 22 acontece uma palestra informativa sobre “Os cuidados e deveres na condução de transporte escolar” às 9h no Centro de
Convenções.
- No domingo, dia 23, para o encerramento da Semana de Trânsito a
Praça Gomes Freire terá um espaço de lazer para crianças de 9h às 11h
com diversas atrações e brincadeiras.
O Dia Nacional do Trânsito foi instituído a partir da criação do Código de Trânsito Brasileiro, em setembro de 1997. Todos os anos um tema
específico é debatido ao longo de toda a Semana do Trânsito. Os temas
abordados são escolhidos pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Inscrições abertas para a
2ª edição do Basquete 3x3
O Torneio de Basquete 3x3 de Mariana foi um grande sucesso na primeira edição e você já pode ir se preparando para a segunda edição dos
jogos. As competições possuem regras e regulamento, cada equipe é formada por três atletas em quadra, além de um reserva e os interessados deverão solicitar a ficha de inscrição pelo e-mail inscricoesmariana@gmail.
com. A taxa de inscrição é de R$30.
O evento acontece no dia 6 de outubro, na Área de Esportes Urbanos
da Arena Mariana, e vai contar com apresentações de skatistas, batalha de
rap, campeonato de enterrada, cestinha, cesta de 3 e grafitti. Essa é uma
iniciativa da Associação de Basquete de Mariana (ABM) em parceria com
a administração municipal e o Desenvolvimento Social.
Programação:
9h - Início dos Jogos; 17h - Competição de Cesta de 3; 17h30 - Competição de Enterrada; 18h - Premiações;18h30 - Batalha de Rap.
Ao longo de todo o evento serão realizadas performances da Equipe
de Esportes Urbanos e Grafitti. Para mais informações e forma de pagamento, entre em contato pelo e-mail ou ligue 3557-2128.
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Guarda Municipal realiza treinamento de primeiros
socorros com Bombeiros do Posto Avançado
Na quarta-feira, 12, a Guarda
Municipal iniciou junto com o
Bombeiro Militar um treinamento
de primeiros socorros para oferecer a população um primeiro atendimento de qualidade até a chegada das instâncias responsáveis.
Para Kelly Cristina Araújo, da
primeira turma de formação da
GM, o curso é muito importante
para revisar e aprender novas técnicas. “Para nós é importante participar deste curso devido a nossa
rotina de trabalho. Nos deparamos
com diversas situações que requerem esse primeiro contato e, como
nós, da Guarda, estamos sempre
nas ruas é fundamental essa preparação para dar o suporte necessário
para os cidadãos e as equipes responsáveis que darão seguimento
no socorro”, disse.
O militar do Corpo de Bombeiros responsável pelo Posto
Avançado em Mariana, o Sargento Juscelino Gonçalves, acompanhou os três dias de treinamento
e reforçou a importância dos exercícios aplicados. “Nós abordamos
conteúdos relacionados à preservação de patrimônio, combate a
incêndio, suporte básico de vida,
atendimento pré-hospitalar, evacuação de áreas e salvamento
aquático. Todos os temas tiveram
uma preparação teórica e prática
que afetam diretamente a atuação
dos GM na cidade. Para nós, é
uma alegria poder colaborar com
essa iniciativa, pois nosso trabalho
de resgate e atendimento de ser
executado de forma colaborativa”,
explica o sargento.
Segundo o secretário de Defesa Social, Braz Azevedo, o curso
pode se estender por outros setores
da pasta. “O curso será voltado para todos os componentes da Guarda Municipal para prepará-los
para o cotidiano. Posteriormente
pretendemos aplicar o curso nas
outras instâncias da Secretaria como nas áreas ambientais e de risco”, complementa o secretário.
O curso é uma parceria entre
a Secretaria de Defesa Social e
o Posto Avançado do Bombeiro
Militar de Mariana e será realizado com todo corpo ostensivo da
Guarda Municipal.

Débora Madeira

Débora Madeira

Ruas do bairro Santa Clara asfaltadas
Deivid Oliveira

A comunidade de Santa Clara recebeu a equipe do Mãos Solidárias na
última semana para início do processo de asfaltamento. As obras começaram na Rua Liderança, ligando o campo até os apartamentos populares, e
seguem atendendo as Ruas Esperança e B. A Prefeitura de Mariana já implementou obras de saneamento básico, redes de esgoto, troca de manilhas e
pontos de distribuição individuais de água.
Um dos moradores, André Nobre, vive há cinco anos no bairro sem
asfaltamento. Ele conta que no período de chuvas o acesso fica impossibilitado, dificultando a saída de casa. “Quando chove desce muita lama para
dentro de casa. Moro de frente para o morro e quando a água vem, entra em
toda a garagem. Com essas intervenções tudo irá melhorar”, afirma André.
Outro morador que acompanha o processo é Filipe Maia, que vive há
seis anos no bairro. Segundo ele, a ação será mais um benefício para o bairro. Ele menciona ainda a importância do envolvimento dos residentes nessas
ações que auxiliam na qualidade de vida do cidadão. “É muito prazeroso ver
que estão fazendo melhorias no bairro. Porque é a rua da gente, é o lugar que
a gente vai morar. Esse momento é único pra nós”, fala Filipe. De acordo
com o encarregado da obra, Jesus Nascimento, após a finalização dessas
ruas, será a vez do bairro Santa Rita de Cássia receber asfaltamento.

DEMUTRAN promove Semana Nacional de Trânsito
Débora Madeira

Foi realizada na terça-feira,18,
a abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito, no Centro de Convenções. Com o objetivo de propor
uma reflexão sobre a nova forma
de encarar a mobilidade urbana, o
evento teve como tema “Nós Somos o Trânsito”.
Para o coordenador do
DEMUTRAN, Eliabe Freitas, a
Semana Nacional de Trânsito é
fundamental para refletir sobre
atitudes e cuidados de gestores,
educadores e da população em relação ao trânsito. “A reunião não
tem como seu principal objetivo
pensar a respeito da fiscalização e

Membros do IPREV participam de curso de qualificação
Aconteceu, na quarta-feira, 19, uma qualificação para os colaboradores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mariana,
o IPREV. Participaram, também, integrantes do Conselho Municipal de
Previdência, CMP, órgão ativo no município desde abril deste ano, que
tem objetivo deliberativo colegiado no setor previdenciário no município.
O tema do curso foi “Deveres e Responsabilidades para os Conselhos Administrativos e Fiscais do Regime Próprio de Previdência Social,
RPPS”. Durante todo o dia os presentes receberam orientações fiscais e
de funcionamento dos conselhos e do sistema previdenciário. Guilherme
Montanari, representante do Instituto Brasileiro de Inteligência em Administração Pública, IBRAP, foi o palestrante.
A presidente do CMP, Edilene Toribio, ressaltou a importância da
qualificação para um setor tão complexo e com influência direta na vida
do servidor público municipal. “O Conselho Municipal de Previdência
é muito novo e por isso precisamos do maior número de informações e
orientações possíveis para podermos trabalhar da melhor forma. Nos qualificamos no que diz respeitos às normas existentes na área”, afirmou a
conselheira.
Ainda focando na atuação do CMP o palestrante reforçou que a palestra auxilia na visibilidade das competências do conselho. “Os conselheiros
precisam não só conhecer seu estatuto como defendê-lo. O meio fiscal e
previdenciário é complexo, mas com atuações como o IPREV e o CMP,

de forma clara e eficiente, as ações ficam mais eficientes. E nosso objetivo
é deixar essa realidade mais clara para todos os envolvidos”, disse Guilherme Montanari.
Aurélio de Freitas

das punições, mas, sim, de sensibilizar a comunidade sobre a forma de utilizar o trânsito de forma
colaborativa. Porque nós somos o
trânsito tanto como pedestres, condutores, gestores e educadores. A
nossa contribuição para construir
uma sociedade mais sensibilizada
e responsável é através da informação e diálogo”, afirmou Eliabe.
O prefeito, Duarte Júnior,
também participou do evento e se
mostrou satisfeito com as ações. “É
com muita satisfação que prestigio
este evento realizado pela Secretaria de Defesa Social. A Semana
Nacional de Trânsito é uma oportunidade de discutir com a população
sobre a nossa responsabilidade”,
disse o chefe do executivo.
A Semana Nacional do Trânsito acontece até o dia 23 de setembro. Na sexta-feira, 21, às 9h, será
realizada uma simulação de acidente de trânsito, em frente ao Centro
de Convenções. No sábado, às 9h,
o DEMUTRAN promove uma palestra informativa com o tema “Os
cuidados e deveres na condução de
transporte escolar”, no Centro de
Convenções. E no domingo, para
o encerramento do evento terá um
espaço de lazer para crianças de 9h
às 11h na Praça Gomes Freire.
O evento – O Dia Nacional
do Trânsito foi instituído a partir
da criação do Código de Trânsito
Brasileiro, em setembro de 1997.
Todos os anos um tema específico
é debatido ao longo de toda a Semana do Trânsito. Os temas abordados são escolhidos pelo Contran
(Conselho Nacional de Trânsito).
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Conselho Municipal de Desenvolvimento
Prefeitura auxilia o
Ambiental se reúne mais uma vez
produtor rural com
projeto Compra Conjunta

A Secretaria de Desenvolvimento Rural voltou com a Compra Conjunta. A ação dá a oportunidade do produtor adquirir os insumos com prazo de pagamento de um ano. Outra vantagem é a licitação ser efetuada
pelo município, fazendo com que o adubo seja adquirido pelo produtor
agrícola a preços abaixo do praticado pelo mercado.
O projeto de Compra Conjunta também orienta os produtores agrícolas sobre o melhor tipo de insumo a ser utilizado nas propriedades, sempre atentando-se as especificidades de cada local. As ações do programa
visam à melhoria da produtividade. “Acreditamos que com o programa,
o produtor tenha acesso ao adubo com preço diferenciado e de qualidade,
o que permite maior produtividade e facilidade de pagamento”, afirmou
o secretário interino de Desenvolvimento Rural, Wander Moreira Alves.
Para solicitar a compra de insumos, o produtor deve ir a Secretaria
para realizar o pedido. O insumo é adquirido com o dinheiro do Fundo do
Municipal de Desenvolvimento Rural (FMDR) até que o produtor pague.
Após o pagamento, o dinheiro volta ao FMDR. O produtor que não pagar
em tempo precisa procurar a Secretaria, pois o não pagamento impossibilita a realização de novos pedidos.
Para solicitar a Compra Conjunta, o produtor pode comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Rural com Identidade e CPF. A secretaria é
localizada no Centro de Convenções - Praça JK, sem nº. O Telefone para
contato é (31) 3558-4173.

Banda na Praça leva alegria
às manhãs de domingo a
moradores e visitantes
Em uma manhã de domingo, com tímidos raios de sol, marianenses e visitantes, crianças e adultos se acomodavam para
prestigiar mais uma edição do Banda na Praça. As centenárias
Bandas São Vicente de Paulo e a Corporação Sagrado Coração
de Jesus levaram alegria para seu público com um repertório que
variava dos clássicos aos atuais sucessos musicais.
Além de música boa, público e bandas interagiam entre uma
música e outra. Crianças que participam da banda relatavam sobre sua participação e paixão com a música, casais dançavam
embalados pela sinfonia e acordes, e crianças admiravam o brilho dos trompetes e a grandiosidade da tuba.
A marianense, Diva Baselli, de 94 anos, mora próximo ao jardim e era uma das expectadoras. “Eu gosto muito de banda e
meu marido também gostava, nós sempre íamos às apresentações. Com o Banda na Praça, todo domingo venho ao jardim para
ouvir as músicas e me divertir. É um dos meus eventos favoritos.
E o festival de bandas, também, não perco! As músicas, as pessoas, o clima... tudo se transforma em alegria”, comenta Diva.
O projeto Banda na Praça foi criado pela Secretaria de Cultura, como forma de valorizar essa tradição musical que as bandas
preservam de geração a geração. Em um lindo desfile, as bandas
chegam a Praça Gomes Freire e lá, todos os componentes, do
mais experiente aos pequenos iniciantes apresentarem seis peças musicais e, após a apresentação, saem juntas, tocando pelo
Centro Histórico até a Rua Direita.
Débora Madeira

Na última quarta-feira, 12,
ocorreu mais uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA). A
primeira pauta debatida foi uma
questão enviada pelo Ministério
Público sobre a declaração de conformidade do Sistema de Disposição de Rejeito da Alegria Sul, pertencente a empresa Samarco.
A declaração de conformidade,
que já era válida, foi reafirmada pelo conselho, uma vez que o projeto
onde os rejeitos serão depositados
não envolve o município de Mariana. Aproveitando a presença de
representantes da empresa Samarco, os conselheiros do CODEMA
pediram estudos sobre os impactos
nas vias urbanas do município, para
que a empresa proponha medidas
em conjunto com o município para aliviar os problemas no trânsito,

Lucas Mantovani

causado pelos veículos pesados que
prestam serviço a empresa.
A segunda pauta do conselho se
deu com os representantes do Iron
Biker, competição de mountain
bike que ocorre anualmente em

Mariana. Para que o evento aconteça sem impactar o meio ambiente
do município, os representantes do
Iron Biker se comprometeram a recolher todo os resíduos que estejam
nas trilhas em até 15 dias.

Competidores e visitantes movimentam
Mariana em mais uma edição do Iron Biker
Uma mistura de momentos e
sensações marcou a edição 2018
do Iron Biker Brasil, que aconteceu em Mariana, durante este final
de semana. A chuva que caiu em
vários momentos dos dois dias de
provas transformou poeira em lama
redobrando os desafios. Mas nem
isso foi motivo para tirar o ânimo
dos competidores que no percurso
reduzido percorreram 119 quilômetros, já no completo foram 158
quilômetros. Resistência ao corpo e
a mente.
O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, participou de uma das largadas e desejou boas vindas aos
participantes e visitantes da cidade.
“Sem dúvida nenhuma o esporte
nos aproxima, proporciona amizades. Se você não se torna um grande campeão, com certeza se torna
uma pessoa melhor. Para nós é uma
grande honra receber toda a família
mountain bike”, ressaltou o chefe
do executivo.
Superação de obstáculos e conquistas. O tempo importava e muito, tudo em busca de melhores resultados. Prova disso foi Halysson
Ferreira, mineiro, que conquistou a
primeira colocação na categoria elite masculino. Com esse resultado
ele firmou a marca de bi-campeão
do Iron Biker. Já no feminino quem
levou o lugar mais alto do pódio foi
Daniela Figueiredo.
Outra característica importante
da competição ficou evidente em
mais essa edição: a união. Mas não
apenas a união de atletas e sim a capacidade que Mariana tem de abraçar a todos. Turistas que vieram
para a cidade deixaram as ladeiras
históricas da Primaz de Minas Ge-

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

rais tomadas. Quem veio assistir à
prova ganhou, também, a oportunidade de conhecer um dos mais
ricos patrimônios históricos do
Brasil. Foi o caso da baiana Raquel
Santos Pereira. “Eu e meu esposo
adoramos esporte. Não sabíamos
que justamente no final de semana
que viemos para cá, seriamos brindados com essa competição belíssima. A cidade está de parabéns”,

afirmou a empresária.
Um dos organizadores do Iron
Biker Brasil, Lucas Fonda, destacou a importância da prova no cenário mundial. “Essa competição
já é considerada a maior e mais importante da América Latina e temos
muito orgulho em reunir atletas de
todo o Brasil e de até outros países”,
comemorou o organizador. Com o
término da competição deste ano já
é hora de pensar na prova do ano
que vem. Com isso fica a sensação
de dever cumprido e a contagem
regressiva para a próxima edição.
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Melhor ficar fora da briga
entre cachorros grandes
O Brasil está em plena estação da caça ao voto. Liberada pelo TSE, o IBAMA entre caçadores (políticos) e eleitores (detentores dos votos), ela já produz o pior antes que sejam computados
todos os votos e se possa presumir se o país tende a avançar
para cima ou para baixo, se recebeu bom alimento, que o faça
crescer e se desenvolver, em todos os sentidos, ou se lhe foi
dado a comer “porcaria” que o torne ainda mais fraco ou, quiçá,
veneno que o mate de uma vez por todas. Que campanha política
é algo suspeito em qualquer parte do mundo é fácil presumir, considerando a natureza humana que pode ser angelical e diabólica,
alternadamente, de acordo com as circunstâncias e as próprias
conveniências. No Brasil, não se presume, sabe-se, de longa data, que o período eleitoral/eleitoreiro é o pior do calendário cívico,
quando o cidadão fica exposto a toda sorte de armadilhas, tretas/
mutretas politiqueiras, mentiras, promessas vãs e o diabo a quatro, em termos de armas ilegais, ou proibidas, tudo a serviço da
manipulação da vontade popular. Proíbe-se de um lado, não se
acata do outro e aí se implanta o vale tudo, incluindo-se o abate
do concorrente, quanto o voto fica distante. O quadro, por si só,
dantesco, deveria se restringir a contendores, ou caçadores de
votos, mas o mal tende a se espalhar e, nas redes sociais da web,
por em confronto quem, por circunstâncias, já é vítima do aparato
eleitoreiro. É assim que cidadãos pacatos, em ocasiões diversas,
se tornam virulentos no diálogo com opositores, sem perceber
que estão a fazer o jogo dos caçadores (candidatos). Criam antipatias e inimizades em nome de terceiros, dos quais nem sempre
se pode esperar algo que se procura por meio das eleições. A crítica é válida, a denúncia é um dever, mas se dispensam arroubos
ofensivos e contendas na plateia.
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Unimed Inconfidentes
“lacra” com beneficiários

Como já diziam os antigos,
“de pequenino é que se torce o
pepino”. No dia 16 de agosto, a
Unimed Inconfidentes teve o prazer em conhecer a jovem Maria
Eduarda Elias Passos, 10 anos,
que em umas das idas à Unimed
Inconfidentes, conheceu a campanha “Eu Ajudo na Lata”. E resolveu junto com a mãe Angélica
Gutz, doar os lacres para a campanha da cooperativa, que tem
como propósito, adquirir uma
cadeira de rodas, para ser doada à
uma entidade da região.
Maria Eduarda, filha de Angélica, proprietária do restaurante
“Barzim da Esquina” percebeu a
campanha da cooperativa e pediu
à mãe para levar essa iniciativa ao
restaurante.
A jovem informou que começou a juntar os lacres depois que
viu uma matéria na televisão, nes-

Maria
Eduarda e
Angélica

ta reportagem as pessoas que juntaram os lacres conseguiram uma
cadeira de rodas e de imediato
pensou, se eles conseguiram, eu
também posso fazer. Já faz dois
anos que ela junta os lacres. Ma-

Marianenses decidem onde querem investir o dinheiro do IPTU
A Prefeitura de Mariana, em parceria com a Masterix Sistemas, lançou em seu site uma enquete sobre o IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) do município. Através dessa enquete os marianenses puderam
escolher em que tipos de obras gostariam de investir o dinheiro desse
imposto. As opções eram: por bairro (de acordo com o valor arrecadado)
em uma grande obra para o município ou em obras emergenciais na
cidade. Após o prazo estabelecido para a votação, 50% dos votos foram para obras emergenciais, 35% em obras por bairro e 15% em uma
grande obra para o município. “Essa medida demonstra que nos impor-

tamos com a opinião e os anseios da população. É a primeira vez,
na história do município, que o povo decide junto. Foi uma iniciativa
importante e estou contente com a contribuição da sociedade. Agora,
com o resultado em mãos, vou me sentar com os secretários e juntos
decidiremos em quais obras emergenciais vamos investir”, ressalta o
prefeito Duarte Júnior. Além da enquete, os marianenses puderam
conferir o valor que Mariana arrecadou em 2017 com o IPTU e taxas
de coleta de lixo e conservação de vias em cada bairro e distrito. O
valor resulta em mais de R$ 3,5 milhões.

ria Eduarda tem recebido o apoio
dos pais, familiares, professores e
amigos para juntar seus lacres.
A menina diz que aprendeu na
escola que “gentileza gera gentileza”, que é importante pensar
duas vezes antes de agir, que competir não é bom, deve-se ajudar os
outros, conseguir se controlar e
não cair nas armadilhas do consumismo, do “coitadismo”. Quando
perguntada se sabe o que é cooperativismo ela dispara: “cooperativismo é a gente cooperar com
o outro, que no caso também é a
gentileza que gera gentileza, um
sendo gentil com o outro, teremos
um mundo melhor”.

