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Readequação de aterro em Mariana à caminho

O

Bruno Correa / NITRO

Plano de Ações Emergenciais e o Projeto Conceitual do Aterro Sanitário de Mariana foram aprovados, no dia 4 de outubro, pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
de Minas Gerais (Semad). Demanda da comunidade
de Bento Rodrigues, uma vez que Lavoura, o terreno
escolhido para receber o reassentamento, fica a 1,5 km
dos limites da área do aterro sanitário, a readequação
compreende a contenção e a movimentação de cerca
de 70.000m³ de lixo, além da reforma das instalações
civis e da usina de triagem e compostagem. As obras
têm previsão de 15 meses e estão programadas para
começar em março de 2019, logo após o período chuvoso, e da autorização formal pela Prefeitura de Mariana, informa a Fundação Renova.

O

Jornal O LIBERAL entra em
recesso para férias coletivas dos
funcionários na próxima semana de
outubro, de 12 a 21 de outubro. As atividades serão retomadas normalmente
a partir do dia 22 deste mês.

Obras do reassentamento de Bento Rodrigues

Escola Municipal Padre Carmélio
é reformada e recebe quadra

Domingo é a final da 1ª
Divisão do Campeonato
de Mariana - PÁG. 11

Cultura da Leitura em
Itabirito - PÁG. 7

Nesta terça-feira, 9 de outubro, o
prefeito Júlio Pimenta, acompanhado
do seu vice, Tico Miranda, e secretários
municipais visitaram as obras da Escola Municipal Padre Carmélio Augusto
Teixeira, no bairro São Cristóvão, em
Ouro Preto. O prédio faz parte das prioridades da administração para melhorar
a infraestrutura e qualidade do ensino
no município.
A vice-diretora, Cláudia Maria da
Silva Marçal, conta que a escola ficou
abandonada por muitos anos. “Toda
que vez que eu ia a outras escolas para
participar de reuniões, eu via como a
nossa estava abandonada. E agora estamos com uma escola que nos agrada.
Não é só o prédio, mas ele é importante
para todos nós nos sentirmos bem”.
O prefeito ressalta que, devido às
condições, a escola acabou perdendo
muitos alunos. “Eu quero agradecer o
trabalho de cada um. Hoje é uma visita
e esperamos em breve estar aqui fazendo a inauguração, com os problemas
solucionados de forma definitiva”.
As obras tiveram início em julho
deste ano. O prédio da escola continha
sinais de danificação na estrutura, como
trincas, demonstrando risco às pessoas
que ali transitavam. Após análise dos
técnicos responsáveis, a Prefeitura optou
por destruir a parte danificada e construir
no lugar uma quadra poliesportiva. As
demais salas e banheiros também ganharam reparos e pintura nova.
A diretora Luciana Fernandes
agradeceu pela reforma. “Estamos
muito satisfeitos com o quase término
da obras”. O presidente da Associação
Comunitária do Bairro São Cristóvão,
Sérgio Neves, também parabenizou a
administração pela atitude. “Nós cansamos de brigar com as administrações
anteriores. A escola estava em uma situação lamentável. Agora foi lembrada
e está sendo bem cuidada. Na situação

em que a escola estava antes, eu não
colocava meu filho pra estudar de jeito
nenhum. Agora a escola está com uma
outra cara. Até o ar está diferente”, ressalta.

O vice-prefeito, Tico Miranda, ressalta a importância deste trabalho que
vem sendo feito. “Dar o conforto para
os alunos, aonde são formados os futuros profissionais do nosso país”.
Ane Souz

Ane Souz
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Assessoria Jurídica
Comunitária da UFOP
presta atendimento
gratuito em Ouro Preto
Pça. Mons. Castilho Barbosa, 7
OURO PRETO - (31)3551-1146
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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
Venda de móveis em madeira de demolição,
janelas e esquadrias em madeira,
acabamentos em madeira.

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

89,3 FM

emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

Uma iniciativa da Universidade Federal de Ouro
Preto, por meio do projeto de Extensão Assessoria Jurídica Comunitária (ACJ) tem auxiliado moradores de
comunidades carentes em Ouro Preto, com informações jurídicas. O projeto faz parte do Programa Núcleo
de Direitos Humanos da UFOP (NDHUFOP).
Alunos do Curso de Direito, com apoio dos professores, prestam atendimentos individuais gratuitos.
“O projeto leva o conhecimento jurídico com uma linguagem simples para aqueles que não possuem acesso. Nós tiramos dúvidas jurídicas e encaminhamos a
pessoa para a melhor opção, sempre com supervisão e
ajuda dos professores”, esclarece a aluna do 5º período,
Amanda Drumond, integrante da equipe.
O projeto apresenta uma nova forma para resolução
de conflitos sociais e possibilita o acesso a justiça através de um trabalho de conscientização comunitária. “É
uma boa opção de informação jurídica no que se refere
aos problemas mais corriqueiros, permitindo que a pessoa saiba de seus direitos e, acima de tudo, que consiga
resolver suas demandas da melhor maneira, evitando,
quem sabe, a judicialização da questão ou descobrindo
ainda o caminho adequado para fazer valer seus direitos”, reforça Leonardo Vilaça, professor colaborador
do projeto.
Além de auxiliar a população no exercício de seus
direitos, o projeto pretende ampliar e aprimorar a formação dos alunos do Curso de Direito na prática jurídica, proporcionando um aprendizado mútuo.
Todos os casos são tratados com sigilo, independente do ponto de atendimento e quando necessário, a
pessoa é encaminhada para órgãos competentes, para a
solução do seu conflito.
Atenção aos locais e
horários de atendimento:
Morro Santana: toda terça-feira, de 14h às 17h,
na pastoral;
São Cristóvão: toda quinta, de 14h às 17, no Cras;
Bauxita: toda terça de 13h30 às 16h30, na Paróquia Cristo Rei;
Alto da Cruz: toda terça, de 8h30 às 11h30, na Rua
Nossa Senhora do Parto, 225.
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PROCLAMAS
DE CASAMENTO
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:
RICARDO NASCIMENTO VITOR,
brasileiro, solteiro, pintor, natural de Ouro Preto-MG, nascido a 04/03/79, filho
de Antônio Roque Vitor e Zélia Maria
do Nascimento Vitor e LEILA MARIA RAMOS, brasileira, divorciada,
técnica enfermagem, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 04/10/72, filha de
Jordelino Ramos e Rita Fernandes de
Souza Ramos; Ambos residentes neste
subdistrito;
CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, motoboy, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 12/03/89,
filha de José Ângelo de Oliveira e Conceição Roberta da Costa de Oliveira e
THIARA ROSIANNE FERNANDES, brasileira, solteira, do lar, natural
de Mariana-MG, nascida a 10/03/91, filha de José Maria Fernandes e Maria do
Carmo Marcolino Fernandes; Ambos
residentes neste subdistrito;
JHONY RIBEIRO DEOLINDO,
brasileiro, solteiro, barbeiro, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 11/04/99,
filho de Iônio Rosa Deolindo e Maria
do Rosário Ribeiro e JANAINA APARECIDA GERÔNIMA DE SOUZA,
brasileira, solteira, auxiliar cozinha,
natural de Ouro Preto-MG, nascida a
17/01/98, filha de José Querino de Souza e Onede Cácia Gerônima de Souza;
Ambos residentes neste subdistrito.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto,8 de outubro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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Ouça a Rádio

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

Madeireira

TAQUARAL
Material de
Construção

Madeira de escoramento
de eucalipto, portas,
janelas, assoalho,
porteira, mourão
tratado de eucalipto

3551-3744
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Av. F. Duílio Passos, 1402
Águas Férreas - OURO PRETO
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3553-1711

R. Seis, nº390 - Bairro Vila Alegre
Cachoeira do Campo
www.rangelmg.com.br/rangel.marmores@yahoo.com.br
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Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

30
5
7
9
8
84
(31) 9

PROVÍNCIA
SOCIAL

Financiamentos:
Banco do Brasil - CEF
Convênios: Assufop,
Assetfop, Visa e Mastercard

98,7 FM

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
Trabalhamos com horário marcado

Av. Vitorino Dias,56-Sala 201- Ouro Preto - clinicasaopio.com.br
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3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

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

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

-

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XIX
Sem a presença de partidos políticos, surge a pergunta sobre
como o cidadão entraria e faria militância política. Dominado pela
ideia de que política se faz nos partidos porque, de forma dogmática, isso lhe foi ensinado, afirmado categoricamente, e porque
sempre viu assim ser feito, o cidadão fica meio perdido ante a possibilidade de opção diferente daquilo que ele conhece e no qual
sua vida cidadã está enraizada.
Devido à doutrinação, que lhe foi ministrada, aqui se percebe
uma certa incoerência pois, ao mesmo tempo em que não percebe
a possibilidade de uma democracia sem partidos, uma democracia
aberta, o brasileiro não tem tradição em votar em partidos. Ele vota
em pessoas.
Quanto ao conceito de democracia que, em princípio, não necessita de partidos, o cidadão brasileiro se forma sob a ideia de que
sem partidos não há democracia, e, os interessados na manutenção do atual sistema entoam a mesma cantilena, quando se fala
em abolição dos partidos. Durante as grandes manifestações rua,
em 2013, não muitos, porém o suficiente para se fazerem notados,
grupos e pessoas isoladas mostravam faixas e cartazes, nos quais
se manifestava a ideia de uma democracia sem partidos. Esse repúdio aos partidos e, consequentemente aos políticos carreiristas,
fenômeno não exclusivo, porém mais forte no Brasil, está presente
no mundo, especialmente na Europa. Constata-se isso em autores
como o português Miguel Alexandre Palma Costa, que assina “A
Democracia sem Partidos é Possível” e do qual se extrai o trecho:
--- ...afirmar que sem partidos políticos não pode haver democracia, é verbalizar uma das maiores falácias difundidas pelos políticos que querem impor o atual sistema, como se não houvesse
alternativa possível (falácia indutiva da generalização). No mundo
de hoje, com a tecnologia, informação e todo o conhecimento de
que dispomos, não faz sentido pensar os partidos como os únicos
e legítimos representantes do interesse público. A descrença da
sociedade nos partidos políticos começa a dividir populações de
certos países ao meio… e, a este propósito, veja-se, por exemplo,
as gigantescas manifestações de cidadãos anónimos que no Brasil gritam que os partidos existentes no seu sistema político não os
representa”. Pode ser conferido em https://goo.gl/LV9Xvz --- Em
pesquisa realizada, há alguns anos, constatou-se, nada menos,
que 45% da população brasileira manifestavam a ideia de uma
democracia sem partidos.
Bem, voltemos à questão de como o cidadão entraria, ativamente, na política do sistema democracia aberta. Em teoria, no
sistema atual, o cidadão entra na política mediante assinatura de
uma ficha de inscrição num dos partidos existentes, distribuída a
cobras e lagartos. Mas, na prática, a simples inscrição lhe confere
apenas a condição de figurante, porque o poder dentro do partido
está restrito a pequeno círculo, que tudo decide. Na democracia
aberta, o cidadão entraria na política mediante concurso público.
A cada cidadão interessado seria dada a oportunidade de fazer
prova única, que avaliaria conhecimentos necessários para todos
os cargos eletivos, desde vereador até presidente da República.
O resultado determinaria a qual cargo o candidato estaria apto.
Periodicamente, se o cidadão quisesse, poderia participar de novo
concurso para avaliar sua evolução.
A democracia aberta ensejaria o surgimento de outro tipo de
político, idealista e dedicado; não mais a vaidade a alimentar o carreirismo e ganância por mais poder, em detrimento do desenvolvimento da nação e das necessidades do povo. Não mais atitudes,
como a de certo candidato a vereador que, em plena campanha
às vésperas da eleição, procurou informações sobre como demitir o
funcionário pagador, na prefeitura. Ele não pensava em servir à causa pública, mas nos seus interesses mesquinhos e pessoais, não
se acanhando em dizer que seu primeiro ato como vereador seria
a demissão do funcionário que, segundo seu julgamento, estaria a
segurar o pagamento a que tinha direito por serviços prestados.
Felizmente, não para o funcionário que estava a salvo de
qualquer maneira, mas para a coletividade, tal indivíduo não foi
eleito. Na democracia aberta, sem partidos e suas mazelas, o eleitor estaria livre de se defrontar com candidatos com esse perfil,
pois, certamente ele seria eliminado no primeiro passo, o concurso
público! É difícil de isso ser conseguido? Atualmente, sim, pois o
sistema é maquiavélico; mas, se a ideia for divulgada, ampliada e
consolidada, no futuro, não mui distante, será adotada. Basta cada
cidadão querer!
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!

Fundador: D. J. Rendeiro de Noronha
Diretora-Presidente e Editora Principal:
Paula Karacy Saliba Silva (MTB 14553/MG)
Redator: Paulo Felipe Noronha
Reportagem: Michelle Borges Pereira
(MTB 15091/MG)
Contábil: Camêllo Contabilidade Ltda.
Publicitário: Roberto Lourenço
Colaboradores: Nylton Gomes Batista,
Élson Cruz, Priscilla Porto, Valdete Braga,
João de Carvalho, Rodolfo Koeppel,
Neto Medeiros e Geraldo Gomes
Circulação semanal e gratuita:
Ouro Preto, Itabirito, Mariana
e respectivos distritos
Redação e Administração:
R. Tombadouro 502, Cachoeira do Campo
(CEP 35410-000) Ouro Preto/MG
Tele/fax: (31) 3553-1699 e 3553-1752
e-mail: jornaloliberal@msn.com
oliberalinconfidentes@gmail.com

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

O LIBERAL Ed.1311 - Quinta-feira, 11 de outubro/2018
www.jornaloliberal.net

3

Câmara recebe representantes da Santa
Casa da Misericórdia de Ouro Preto
A Câmara de Vereadores recebeu, na reunião ordinária dessa
quinta-feira (4), o provedor da
Santa Casa de Misericórdia de
Ouro Preto,Marcelo Oliveira, e
representantes da Irmandade de
Sant’Ana para explanarem sobre
a atual situação do hospital, especialmente após a intervenção
judicial (ocorrida no hospital entre 2015 e 2017). O convite foi
motivado pelo requerimento de
nº 285/2018 assinado pelos parlamentares ouro-pretanos.
Marcelo Oliveira e o diretor-técnico da Santa Casa, Leonardo
Brandão, apresentaram à população ouro-pretana e aos edis o demonstrativo de dívidas, as receitas
públicas e a prestação de serviços via Sistema Único de Saúde
(SUS). De acordo com o provedor,
“fomos convidados pelos vereadores para falar da situação da Santa
Casa após a intervenção. Mostramos a realidade da entidade, o que
podemos melhorar e onde vamos
melhorar. Precisamos, também,
entender quais são as necessidades
reais da população, além de melhorar cada vez mais nossa relação
com a comunidade, a Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e
com o Poder Legislativo”, disse.
“Convidamos os representantes
da Santa Casa para que eles pudessem fazer um balanço sobre
a instituição. Falar o que está ou
não funcionando e quais são os
déficits. Vimos que ainda têm déficits financeiros e uma série de
fatos importantes que nos foram
apresentados”,explicou o vereador
Chiquinho de Assis (PV). Para o
presidente da Câmara, Wander
Albuquerque (PDT), “foi exposta
a situação financeira da entidade
pós-intervenção. Mais uma vez
ficou claro para todos que a intervenção foi uma atitude covarde
com a Irmandade, trouxe prejuízos
e aumentou a dívida da instituição.

Mostrou, também, que a Irmandade à frente da Santa Casa traz benefícios. Ainda foram ressaltadas
conquistas recentes para o hospital
que tiveram a intermediação da
Câmara, como o aumento de 20
leitos para a UTI, os R$200 mil
mensais a mais recebidos, além
das verbas vindas de emendas parlamentares de deputados”.
O vereador Vantuir Silva (SD)
também ficou satisfeito com os
dados apresentados: “A Santa
Casa está conseguindo se manter,
os salários dos funcionários estão
em dia e, além disso, presta um

bom serviço para a população.
A Câmara está de portas abertas
para ajudar no que for preciso. É
importante a presença desses representantes aqui no Legislativo,
pois há dinheiro público investido
no hospital e precisamos dar um
retorno à população”.
A parceria entre a Ufop e a
Santa Casa foi destacada por Leonardo Brandão: “Existe um trâmite burocrático que deve ser seguido para o hospital pleitear, junto
ao Ministério de Educação, a certificação de ‘hospital de ensino’.
Há uma quantidade específica de
leitos, especialistas e residências
médicas que já estejam em funcionamento. Temos três residências em plena atividade. Existem,
também, as residências de outros
cursos de saúde da Ufop, como
Farmácia, Nutrição e Assistência
Social. A partir do momento em
que o hospital preenche esses pré-requisitos, abre-se um processo,
que já está em andamento no caso
da Santa Casa de Ouro Preto. Estamos aguardando o lançamento do
edital para que possamos pleitear
esse credenciamento”.
Outro ponto apresentado foi o
“II Seminário de Gestão Hospitalar: dando voz a comunidade”, que
será promovido, no dia 23 de outubro, pelaSanta Casa de Misericórdia de Ouro Preto no Centro de Artes e Convenções da Ufop, a partir
das 8h. As inscrições podem ser
feitas pelo e-mail segundoseminariosantacasadeouropreto@gmail.
com ou pelo site projet.ufop.br
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Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda do
escravo Ésopo
Existe uma lenda grega sobre um escravo de rara inteligência,
que servia à casa de um conhecido chefe militar. Seu nome era
Ésopo.
Certo dia, quando seu patrão conversava com um amigo sobre os males e as virtudes do mundo, Ésopo foi chamado para dar
sua opinião.
– A maior virtude da Terra está à venda no mercado – disse
ele.
– Como? Perguntou o amo, surpreso. Como podes afirmar
tal coisa?
– Não só afirmo, como, se meu amo permitir, irei até lá e trarei
a maior virtude da Terra.
Com a devida autorização, saiu Ésopo e, dali a alguns minutos
voltou carregando um pequeno embrulho.
Ao abrir o pacote, o seu amo encontrou vários pedaços de
língua de boi, e, enfurecido, exigiu que o escravo se explicasse.
– Meu amo, não vos enganei, retrucou Ésopo. A língua é, realmente, a maior das virtudes. Com ela podemos consolar, ensinar,
esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua os ensinos dos filósofos
são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras
dos poetas se tornam conhecidas.
– Boa resposta - retrucou o amigo do amo. Já que és tão inteligente, que tal trazer-nos agora o pior vício do mundo?
– É perfeitamente possível, senhor - disse o escravo. Se meu
amo permitir, irei novamente ao mercado e de lá trarei o pior vício
de toda a Terra.
Concedida a permissão, Ésopo saiu novamente e dali a minutos voltou com outro pacote, semelhante ao primeiro.
Ao abri-lo, os amigos encontraram novamente pedaços de língua de boi. Desapontados, interrogaram o escravo e obtiveram
dele a resposta:
– Do mesmo modo que a língua, bem utilizada, se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se
transforma no pior dos vícios. Através dela tecem-se as intrigas e
as violências. Através dela, as verdades mais santas, por ela mesma ensinadas, podem ser corrompidas. Através da língua, estabelecem-se as discussões, os desentendimentos e as confusões
que levam ao desequilíbrio social.
Impressionados com a inteligência do serviçal, ambos os senhores calaram-se, comovidos, e o seu amo decidiu dar-lhe a liberdade.
Ésopo aceitou a libertação e tornou-se, mais tarde, um contador de fábulas muito conhecido da antigüidade, cujas histórias até
hoje se espalham por todo o mundo.

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

Ouro Preto
promove seminário
sobre regularização
imobiliária
Está com problemas para registrar ou vender seu imóvel? No
dia 16 de outubro, próxima terça-feira, a partir das 9 horas, acontece em Ouro Preto o Seminário sobre o Projeto A casa é nossa: O
sonho da regularização imobiliária. O seminário tem programação
durante todo o dia, com palestras, mesas de debate e esclarecimentos sobre as dificuldades e as formas de solução para quem
pretende ter seu imóvel regularizado em Ouro Preto.
O evento é promovido pela Aceop, em parceria com o Cartório
de Registro de Títulos e Documentos civil das pessoas jurídicas,
e conta com apoio da Prefeitura de Ouro Preto, do Instituto Novo
Brasil, da Coopnore e do Projeto Doe Seu troco, da Santa Casa de
Misericórdia de Ouro Preto.
A inscrição é gratuita, por meio do preenchimento formulário
online de cadastro. Os interessados em participar podem colaborar com uma lata de leite em pó ou fraldas geriátricas, que serão
posteriormente doadas. Mas informações podem ser obtidas pelo
telefone (31) 3551-1469 ou pelo email imprensa@aceop.com.br.
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Escolas da rede pública municipal de
Ouro Preto elegem novas diretorias
Foi publicado no dia 25 de setembro de 2018, no Diário Oficial
do Município de Ouro Preto-MG,
o edital 001/2018, que se refere ao
processo de escolha dos próximos
ocupantes dos cargos de diretores
e vices-diretores das escolas públicas municipais pelos próximos
4 anos.
O período de inscrição ocorreu
na primeira semana de outubro.
Os candidatos precisavam ter formação superior e passar por uma
prova de aptidão, a ser realizada
no dia 25 de outubro, das 13h às

16h, no Auditório do Paço da Misericórdia (Rua Padre Rolim, 344,
Centro, Ouro Preto-MG).
Uma vez aprovado na prova,
o candidato deverá registrar sua
candidatura na Secretaria Municipal de Educação, nos dias 12
e 13 de novembro. O período de
campanha, com o objetivo de
apresentação das propostas para
comunidade escolar, será entre 26
de novembro e 07 de dezembro. A
votação ocorrerá no dia 11 de dezembro, das 07h às 16h.
Terão direito ao voto o corpo

docente (professores), os alunos
que tiverem 16 anos completos ou
mais, os representantes legais dos
alunos menores de 16 anos e os
servidores que atuam na comunidade escolar.
O processo de apuração dos
votos será no mesmo dia da votação e os candidatos eleitos deverão
assumir a direção de suas respectivas escolas no dia 02 de janeiro
de 2019, quando serão nomeados
pelo prefeito municipal e ocuparão
os cargos até 31 de dezembro de
2022.

Após assalto, Santa Casa de
Misericórdia se manifesta
Na quinta-feira (4) Silvânia
Cintra, funcionária do laboratório
terceirizado da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, relatou à
reportagem do jornal O LIBERAL acerca de assalto sofrido na
madrugada do mesmo dia, nas instalações do hospital. Nessa semana,
o hospital se manifestou sobre o
assunto por meio de nota.
A Santa Casa disse que prestou
a devida assistência à funcionária e
um boletim de ocorrência foi registrado, junto à Polícia Militar para
investigação. O hospital disse ainda
que vem tomando providências para melhorar a segurança, tais como:
implantação do estacionamento,
para melhorar o fluxo de entrada e
saída de veículos do hospital com
maior controle do acesso de pessoas e câmeras de segurança na

área externa.
O hospital lamentou, ainda, o
ocorrido. “Lamentamos profundamente o ocorrido e prezamos
para que os nossos clientes e funcionários possam trabalhar em um
ambiente com segurança e tranquilidade e não mediremos esforços
para que as ações sejam implementadas”, reforçou a nota.
Mas com relação ao fato
Silvania relatou que foi assaltada dentro do laboratório. Além de
levar sua bolsa, o assaltante ainda
agrediu a funcionária. Na ocasião
e segundo ela, até hoje a segurança
noturna do hospital está de férias.
“Já fazem oito dias e nenhuma providência foi tomada. Prometeram,
mas ainda não colocaram grades na
janela. O mato continua alto. Falta
iluminação, ando a noite no escu-

ro para atravessar o pátio apenas
com a lanterna do celular. E ainda
estamos sem o segurança noturno.
Trabalhamos com medo”, afirma
Silvânia, que também relata que a
iluminação da cabine de estacionamento é apagada as 22h, agravando
a situação. “Infelizmente sou apenas uma funcionária terceirizada,
contratada por uma empresa que
está de mãos atadas, pois o prédio
onde estamos é do hospital”, lamenta. Sobre os últimos posicionamentos, a Santa Casa “esclarece
que a iluminação da área externa
foi toda refeita com a implantação
do estacionamento. Com relação
às grades nas janelas, providências
já estão sendo tomadas e quanto à
segurança, afirmamos que tinha
funcionários na portaria no dia do
acontecimento”.

Empregabilidade e renda são
discutidos na Câmara de Ouro Preto
Uma das principais preocupações
dos vereadores de Ouro Preto é com
a geração de emprego e renda para os
moradores do município. O tema foi
bastante debatido durante a reunião
ordinária dessa terça-feira (9), os vereadores debateram sobre os temas.
A vereadora Regina Braga (PSDB)
fez uma representação a ser encaminhada ao gerente da Gerdau, Francisco de
Assis Lafetá Couto, solicitando a limpeza da captação de água que abastece
a localidade do Motta e a possibilidade
de uma parceria entre Gerdau, Agência
de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (Adop) e Prefeitura
de Ouro Preto para a instalação de biodigestores em todas as residências do
subdistrito.
Nesse sentido, foram pedidas melhorias para a localidade onde a Gerdau
está instalada. “O que cobramos com
mais ênfase é em relação a essas mineradoras, que estão explorando minério
de ferro no nosso município. São empresas poderosas, que levam muito da
nossa riqueza e deixam poeira e buraco.
Essa representação é sobre a captação
de água no subdistrito do Motta que fica dentro da área da Gerdau e precisa
ser limpa. A Gerdau podia reformar essa captação, fazer um reservatório, um
sistema para atender à comunidade. Pedimos, também, assim como foi feito
em Miguel Burnier, que ela instale biodigestores em todas as casas do Mota
para tratar o esgoto”, explicou Regina.
Durante a discussão dessa representação, os vereadores também falaram sobre a geração de emprego e
renda para os cidadãos. Segundo Regina, “Ouro Preto está sendo excluída

do processo de geração de empregos,
vemos que a Gerdau anuncia vagas
de trabalho para Conselheiro Lafaiete,
Congonhas, Ouro Branco, exceto Ouro
Preto. Nossa cidade não pode ser desrespeitada e ser deixada de fora desse
processo, é muito desemprego que temos aqui”, disse.
Para o vereador Geraldo Mendes
(PCdoB), “infelizmente Ouro Preto não
se preparou para a crise no setor minerário, a catástrofe que ocorreu na Samarco desnudou a falta de estrutura da
cidade em seus diversos setores. Mas o
que está acontecendo é muito pior, porque fundaram a Fundação Renova e ela
não deixa Ouro Preto participar. Para
ter emprego na Samarco, os cidadãos
têm que ser moradores de Mariana, o
que criou uma rivalidade desnecessária
entre Ouro Preto e Mariana. A Câmara
está alerta sobre isso, inclusive estamos
nos movimentando para fazermos uma
reivindicação até em porta de fábricas,
pois o que não pode é a população ficar

de fora”, ressaltou.
O presidente da Câmara, Wander
Albuquerque (PDT), destacou que
“Ouro Preto, nos últimos 20 anos, parou no tempo em relação à geração de
empregos e à atração de novas empresas. Estamos cobrando da atual gestão
o maior empenho nessa questão. Entendemos que umadas saídas para tirarmos
Ouro Preto dessa falta de receita e do
desemprego é atrair novas empresas e
diversificar a economia. Uma dassugestões é que a Prefeitura estruture uma
secretaria voltada para essa finalidade:
Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, como a maioria das nossas
cidades vizinhas têm e que têm atraído
empresas para esses locais”.
Dessa forma, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Emprego
e Renda da Câmara Municipal, junto a
todos os vereadores, garante que acompanhará e cobrará das empresas situadas no município a geração de empregos para os moradores de Ouro Preto.

DIREITO DE RESPOSTA
Em razão da matéria veiculada no Jornal O LIBERAL,
no dia 05 de Outubro de 2018, com título “MAIS DIGNIDADE COM NOSSOS IDOSOS E DEFICIENTES”, as
empresas Turin e Transcotta vêm, através do seu representante, repudiar veementemente a declaração feita pelo vereador
Chiquinho de Assis que, na matéria supracitada, credita às
empresas, os problemas relacionados às filas e falta de estrutura no processo de cadastramento dos idosos e deficientes.
Informamos aos leitores e leitoras desse respeitável veículo de comunicação, bem como a todos os idosos e deficientes
que estão realizando o procedimento de cadastro dos cartões
eletrônicos, que a responsabilidade com relação ao local e estrutura para realização dos cadastros é integralmente da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, informação esta que deveria
ser de conhecimento do vereador Chiquinho de Assis, que de
maneira inapropriada, denegriu diretamente a imagem das
empresas ao inferir que estas não estavam preocupadas com a
dignidade dos idosos e deficientes, sem antes procurar informações mais assertivas sobre o processo.
A Turin e Transcotta vêm buscando melhorar continuamente seus processos, através da adoção de novas tecnologias
que proporcionarão maior conforto e comodidade aos usuários, inclusive e principalmente, aos deficientes e idosos, que
poderão embarcar com maior agilidade e sem quaisquer constrangimentos, utilizando os cartões eletrônicos.
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Santa Casa de Ouro Preto,
em parceria com a UFOP,
vai realizar o II Seminário de gestão hospitalar que traz este ano o
tema "Dando voz à Comunidade".
O Evento acontece no dia 23, de
9h às 18h com palestras e mesas de
discussão com o intuito de incentivar a participação da população nas
decisões tomadas pela diretoria da
Santa Casa. O seminário é aberto a
toda a comunidade. Faça a sua inscrição: (31) 3350 - 1106 ou através
do site: www.projet.com.br

PANORAMA

O
P

arabéns ao comunicador Hernando Rosa, o apresentador Bombom da
Rádio Real e que também trabalha na Secretaria de Saúde do município. Ele soprou as velhinhas no dia 10, completando mais um ciclo de
experiências. A ele toda felicidade, com muitos anos de vida abençoados.
Familiares e amigos lhe desejam que estes dias futuros sejam todos de harmonia, paz e desejos realizados. Que seu coração, esteja sempre em festa!
No feriado de 12 de
outubro a Escola de
Minas, os ex-alunos
e as mais de 300 repúblicas espalhadas
em Ouro Preto, promovem pela primeira vez o Festival das
Cervejas Artesanais
de Ouro Preto | Festa do Doze 2018. O
evento é gratuito e
acontece nos dias
12 e 13 de outubro,
no bairro Antônio
Dias.

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas
*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

A
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IFMG campus Ouro Preto
está com inscrições abertas
para os cursos técnicos integrados,
técnicos subsequentes e de graduação. Os cursos técnicos integrados são para estudantes que finalizaram o Ensino Fundamental.
Já os de graduação e os técnicos
subsequentes para aqueles que já
terminaram o Ensino Médio. As
inscrições para todas as modalidades podem ser feitas, até 31 de
outubro. Mais informações em:
www.ouropreto.ifmg.edu.br

I

nteração e influência são os
temas da exposição coletiva
Forma e Matéria, reunião das instalações dos artistas Gustavo Silva
Amaral, João Trevisan e Rodrigo
de Almeida Cruz. Com entrada
gratuita, a mostra ocupa a Galeria
de Arte Nello Nuno da FAOP de
11 de outubro a 04 de novembro,
com visitação de segunda à sexta-feira, das 09h às 18h, e aos finais
de semana, das 13h às 18h.

98785-9075

O

Museu da Inconfidência/Ibram,
promove na terça-feira (16) no
Anexo do Museu da Inconfidência, a
apresentação da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e
Santa Efigênia. O evento é às 19h. Logo após, haverá palestra e lançamento
do Livro: A língua mina-jeje no Brasil:
um falar africano em Ouro Preto do século XVIII. A obra é de Yeda Pessoa de
Castro, Etnolinguista, doutora em Línguas Africanas e acadêmica da ALB. O
Evento é uma realização do Museu da
Inconfidência/Ibram/MinC com apoio
da secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto.

Miguel Felipe veio alegrar toda a família. Os
avós corujas Edir/Ely Ferreira Lemos realizaram um petit comitê para mostrá-lo à família
e a comunidade cachoeirense. A mamãe Edilaine e o papai Sérgio, não deixaram passar
sem comemorar a presença do lindo bebê.
Marcelo Cândido

ermina neste domingo (14) as inscrições para o 11º SeT
minário ArteHoje da Fundação de Arte de Ouro Preto
(FAOP) que acontece entre os dias 16 e 19 de outubro. O

evento é voltado para a reflexão, discussão, apresentação
e desenvolvimento de práticas artísticas contemporâneas e
reúne profissionais da área, como artistas, gestores culturais,
professores, estudantes e comunidade em geral, oferecendo
palestras e oficinas. O tema de 2018 – “Existências Poéticas”
– propõe “exercícios de reencantamento do mundo a partir da
experimentação de maneiras sensíveis de se praticar e situar
a arte, e de se pensar a vida”, como afirma Rachel Falcão,
curadora do Seminário. Os inscritos poderão participar de
todas as conferências e deverão selecionar um workshop. Na
sexta (19) de 8h às 20h, acontece mais uma edição dos Sexta
Abertas. Integram a programação: oficinas gratuitas, palestras, exibição de filme e uma mostra nacional de fanzines.
A programação, aberta à comunidade em geral, se estende
para a Praça Antônio Dias, onde acontecerão apresentações
musicais e uma feira de arte. Informações: (31) 3552–2480
ou producao@faop.mg.gov.br

A Francilesne Cristina vem
trazer uma mensagem de esperança a todas as mulheres, nesse Outubro Rosa, convidando
para palestra sobre o combate,
prevenção e superação ao
Câncer. A palestra está marcada para o dia 30 de outubro,
durante a tarde, no Cras de
Cachoeira do Campo. Na mesma oportunidade, Francislene
agradece à equipe de médicos
que a vem apoiando desde
seus primeiros momentos de
dificuldade, como os Dr.(a)s
Lúcia Aiko, Fernanda Collen,
Ana Carolina, Flávia, Priscilla,
Marlon e Carolina.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO
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Festa da Jabuticaba acontece neste final
de semana em Cachoeira do Campo

Cachoeira do Campo, distrito
de Ouro Preto, realiza neste fim
de semana mais uma edição da
tradicional Festa da Jabuticaba.
Com realização do Lions Clube
Cachoeira do Campo e apoio da
Prefeitura, da comunidade e dos

Obras da Cava Sul Samarco: a hora e a
vez de emprego para os ouro-pretanos
Essa semana o vereador Chiquinho de Assis (PV) usou a tribuna da Câmara de Ouro Preto para
pedir que a empresa Samarco e
terceirizadas que irão prestar serviço nas obras da Cava Sul, priorizem as oportunidades para trabalhadores de Ouro Preto. Chegaram
notícias que as oportunidades de
trabalho na Cava Sul, localizada
no município de Ouro Preto, mais
uma vez iriam para residentes da
cidade de Mariana.
“A gente usou o plenário para
requerer que as contratações para as obras da Cava Sul fossem
prioritariamente para os ouro-pretanos. A cidade de Ouro Preto já
vem convivendo com dificuldades
para ser formalizada como uma
das cidades atingidas pela tragédia de Bento Rodrigues. Dessa
forma todo investimento da Fundação Renova e das empresas,
no sentido de obras de reparação,

vem excluindo os ouro-pretanos.
Agora, com reinicio das obras da
Cava Sul dentro do município de
Ouro Preto, dentro das terras de
Ouro Preto, é fundamental que a
prioridade seja de empregos para
ouro-pretanos. Precisamos que
a Samarco seja mais transparente, explique melhor as formas de
contratação. Não apenas do fun-
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cionários diretos, mas também
dos indiretos, dos prestadores, das
empreiteiras. Estamos enfrentando um dos piores momentos de
desemprego da nossa região e precisamos do compromisso social
dessa empresa nesse momento de
retomada das suas atividades empregando trabalhadores da nossa
cidade” conclui o vereador.

empresários locais, o evento contará com um circuito gastronômico, cultural e de lazer para públicos de todas as idades.
Na programação, barracas de
alimentação, shows musicais e
atividades de lazer para a criançada vão agitar o distrito, que fica a
78 quilômetros de Belo Horizonte
e a 18 quilômetros da sede, Ouro
Preto. Durante o evento, todos
poderão degustar a jabuticaba e
conhecer ou adquirir os diversos
produtos que ela proporciona, como geleias, vinhos e licores.
A Festa da Jabuticaba de Cachoeira do Campo, em sua 26ª edição, é um acontecimento que atrai
visitantes de diversas localidades,
estimulando a economia local. No
domingo, 14, haverá uma feira livre com artesanatos produzidos na
região. Vale conferir!

Sexta 12: 13h – Tarde de lazer
com brinquedos e brincadeiras;
21h – Diney Mapa; 23h – DJ Felipe Motta. Sábado 13: 21h – Deyvison e Marcelo; 23h – BandAbalô; 01h – DJ Pátrida. Domingo 14:
10h – Feira livre com artesanatos e
produtos de jabuticaba; 14h – Tarde
de lazer com brinquedos, palhaços
e pintura facial; 17h – Tindolê; 21h
– Zero Volt; 23h – DJ Felipe Motta.

Superótica

Óculos Solares
Óculos de Grau (montagem
computadorizada)
Temos qualquer tipo de lente
confeccionada em laboratório de
última geração, inclusive
novos lançamentos
Av. JK, 16 (em frente Posto Ipiranga) - 3551-1962
Praça Silviano Brandão,17 - centro - 3551-2011

OURO
PRETO
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Feira do Livro promove a cultura da Leitura em Itabirito
Evento contou com variada programação durante cinco dias

Fomentar a leitura, aumentar
a circulação de livros e promover o encontro de profissionais e
amantes da leitura e de toda a cadeia econômica do setor na região.
Esses são alguns dos objetivos da
Feira do Livro, realizada entre os
dias 3 e 7 de outubro, em Itabirito.
Com o tema “Desafios da Leitura
no Século 21 – Livro, tecnologias
e novas formas de apropriação”,
a 13ª edição do evento envolveu
cerca de 6000 pessoas de diversas
idades durante os cinco dias.
A programação contou com
palestras, oficinas, rodas de conversas, atividades lúdicas, shows e
jogos. Além das atividades, foram
distribuídos em torno de 700 vale
livros. “A Feira busca externar o
trabalho realizado durante todo o
ano pela biblioteca pública. Queremos que as pessoas enxerguem,
usem e percebam a importância
deste espaço. Tivemos um trabalho recente de modernização dos
serviços e renovação do acervo,
sempre buscando maior presença
da população dentro deste ambiente”, ressaltou o diretor de Patrimônio Cultural e Turismo, Ubiraney
de Figueiredo.
Presente no evento, o secretário de Estado de Cultura, Angelo
Oswaldo, falou sobre a importância da iniciativa. “Itabirito é um
dos municípios que tem um dos
programas culturais mais interessantes, dinâmicos e exemplares de
Minas Gerais. Sempre acontece
alguma coisa especial, como a Julifest e uma série de outras promoções, entre as quais eu destaco a
Feira do Livro, que é uma referência no mundo do livro, da leitura,
da literatura e das bibliotecas do
Estado”, afirmou.
Para todas as idades
A Feira contou com programação para todas as idades e, como
não poderia deixar de ser, teve uma
atenção especial com as crianças.
Além das atividades realizadas na
Praça da Estação, as ações chegaram também nas escolas públicas
municipais, aproximando o público infantil ao hábito da leitura.
Aluna da escola municipal Nathália Donada Melillo, a pequena
Ana Clara, gostou de participar
da “Hora do Conto”. “A leitura é
muito importante, pois podemos
aprender muita coisa nova”, disse.

Jogos Literários foram destinados para jovens

Para os pais, também foi uma
oportunidade de aproximar os filhos do mundo dos livros. “Trouxe
meu filho para que ele crie o hábito da leitura. Fiz questão de levá-lo
também ao Festival de Teatro, pois
é importante para ele despertar
o interesse pela cultura”, contou
a mãe do pequeno Derick, de 3
anos, Maria Aparecida Braga.
Os jogos literários foram o
destaque para os jovens. No sábado, as equipes do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e do
Grupo de Escoteiros Cata Branca
participaram de uma competição
com a temática da literatura. Por
meio de tarefas prévias e relâmpagos, os participantes, de 16 anos,
testaram o conhecimento a cerca
de autores e obras nacionais.
Movimentação Cultural
e Econômica
Além de acompanhar a rica
programação do evento, o público
teve a oportunidade de conhecer o
trabalho de diversos escritores da
cidade e comprar livros. Pelo segundo ano, o empresário Antônio
Senem, sócio da Livraria Itabirito,
foi o responsável pela coordenação da parte de livros, unificando
o trabalho antes realizado pelas
diversas editoras. “A Feira é uma
oportunidade para reduzir a distância entre quem quer ler e o livro. É
também uma forma de divulgar os
escritores locais”, afirmou.
A Feira também serve como
incentivo para aqueles que desejam ser escritores. Este é o caso
da itabiritense Tatiana Minardi,
que havia escrito uma história em
2012, mas só publicou em 2017.
“Tinha muita vontade de lançar o
livro, mas não tinha muita noção

de como fazer, além de ter certa
insegurança. Mas depois de começar a participar da feira, em 2014,
comecei a ganhar confiança. É inspirador ver outros autores, receber
dicas e conversar com eles. Isso
mostra que é possível. Além disso, toda a equipe da biblioteca dá
um incentivo para os escritores”,
explicou.
Programa de Incentivo
à Leitura
Idealizada e organizada pela
equipe técnica da Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural e
Turismo/Diretoria de Cultura e pela
Biblioteca Pública, a Feira do Livro
é uma das iniciativas que integram
o Programa de Incentivo à Leitura.
As ações fazem parte das metas
do Plano Municipal de Cultura
que instituiu pela Lei Municipal nº
3197, de 07 de dezembro de 2016,
o “Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas”. Esta
política pública alinha o município
às políticas do Livro no nível federal e estadual. A meta principal
do Plano Municipal do Livro é a
implementação do Programa Municipal de Incentivo à Leitura. O
projeto 2018 contempla, além da
Feira do Livro, o Inverno Literário,
as Oficinas de Grafite com os Murais, Clube de Leitura, Cine Livro,
Toda Sexta Tem História, Roda
de Causos e as Exposições Literárias e Pedagógicas, todos conectados ao projeto ”Itabirito Rumo ao
Centenário”. A Feira é realizada
em uma parceria entre a Secretaria
Municipal de Patrimônio Cultural
e Turismo e a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de
Itabirito – Adesita, através de Termo de Colaboração.

Secretário de Estado de Cultura, Ângelo Oswaldo, elogiou evento

Programação contou com atrações musicais

Rede de esgoto é
instalada na Avenida
José Farid Rahme
Troca de postes e despoluição dos córregos
dos arredores também estão sendo realizadas

As obras em Itabirito continuam
a todo vapor. No fim de setembro, a
Secretaria de Obras iniciou a troca
dos postes e realocamento da rede
elétrica na Avenida José Farid Rahme. Além disso, a equipe do Saae
já está trabalhando na instalação
da rede de esgoto no local e despoluição dos córregos localizados
ao redor.
O edital para contratação de
nova empresa para retomada das
obras da Avenida, na modalidade
concorrência pública, foi publicado
no dia 28 de setembro. A previsão
é que a abertura do certame seja
realizada no dia 31 de outubro.

NOTAS
DA PEDRA

Elson
Cruz

cogumelo2005@yahoo.com.br

Eleições em Itabirito: Os eleitores foram às
urnas no último domingo e obtiveram-se os
seguintes resultados: deputado estadual –
Alencar da Silveira 7.424 – Ricardo Oliveira
3.405 – Léo do Social 2.276 – Mauro Tramonte 1.293 e João Vítor
Xavier 937. Deputado federal: Rose da Saúde 5.291 – Diego Andrade 1.600 – Gleiser Boroni 1077 – Eros Biondine 931 e Áurea
Carolina 741. Senador: Carlos Viana 12.560 – Rodrigo Pacheco
7.430 – Dinis Pinheiro 6.327 e Dilma Rousseff 4.521. Governador: Romeu Zema 10.285 – Antônio Anastasia 6.992 e Fernando
Pimentel 3.510. Presidente: Jair Bolsonaro 13.006 – Fernando Haddad 5.275 – Ciro Gomes 4.896 – João Amoêdo 1.850.
Sorteios: No mês de mais um aniversário do grupo Fim de Tarde
acontece as quartas feiras café com prosa no Verdão onde brincadeiras e bingo com premiações tem conquistado o público e aos
domingos a partir das 19:00 horas, música ao vivo e sorteios de
churrasqueira, barril de Chopp e viagem a Cabo Frio. Confira!
Por onde anda? Antônio Simões, mais conhecido por Tuniko
Simões, engenheiro competente e sempre participativo de nossos
eventos sociais e culturais. Na política vem se revelando com perfil
de uma liderança positiva em defesa de nossa gente. Tuniko Simões é gente de expressão na região dos inconfidentes.
Falecimento: Itabirito perdeu no último sábado o empresário Nilson Caldeira, aos 93 anos. No meio empresarial e social sempre se
destacou pelo espirito altruístico e capacidade à frente da classe. A
família nossas sentidas condolências.
Glaura: Enquanto a população aguarda a restauração da bela igreja de Santo Antônio, fiéis se preparam para as festividades em honra a Nossa Senhora do Rosário, que neste mês de outubro reúne
gente de toda região.
Aulão: Dia 20 próximo será realizada o Aulão Solidário Interdisciplinar de Redação da Escola de Apoio Lição A, oferecendo dicas
para o ENEM com abordagens de história, filosofia, sociologia e
redação. Local IFMG. Horário de 14:00 as 16:00 horas. Ingresso:
Um kg de alimento não perecível. Marque na sua agenda.
Sabedoria oriental: Não leve sua idade em consideração, não se
julgue pelos anos que viveu, cure-se com exercícios calor e frio,
respire os aromas das arvores e da relva, coma arroz, beba chá e esconda a carne nos legumes, mantenha quente seus rins e sua cabeça
fria, sorria mais, esqueça os maus momentos, você estará seguro
se for gentil, será gentil se estiver calmo, e estará calmo se estiver
saudável. Ame as pessoas e fique atento aos que não amam.
Point: Às quartas feira ficam animadas na região da praia com a receptividade dos bares Medeiros e Marombar, além da alta frequência
da Feira Nem do Roldão, onde as guloseimas, música ao vivo, barracas bem preparadas e encontro de amigos agitam a noite. Confira!
Para refletir: Você nasceu para ser de verdade, não para ser perfeito.
Saudades do adro da
Capela do Bom Jesus do
Matozinhos, de Itabirito! O
campanário acolhia a meninada para o descanso após
o futebol, os sinos aguardavam a chegada do Jubileu
e o pintor descansava com
Quincas Espalha Brasa e
Zezé Dureza. Tudo desapareceu ao final de 1962 e
início de 1963. Quem viu,
viu - quem não viu, somente
pela foto. (José Antônio
Braga)
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Promoção:

Itabirito desenvolve
projeto de construção
de barraginhas
Iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente
integra o Programa de Águas Integradas

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

Camisaria

BARRETO
Roupas - Calçados Cama e Mesa

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está desenvolvendo o
Projeto Construção de Barraginhas, em Itabirito,
dentro do premiado Programa de Águas Integradas - PAI.
O projeto foi contemplado com o valor de
R$ 349.628,00 pelo Centro Mineiro de Alianças
Intersetoriais - CeMAIS. A organização social,
formalizada em 2006 por iniciativa de procuradores do Ministério Público, tem como base a
Plataforma Sementes, que se destina a subsidiar
promotores na seleção de projetos de relevância
socioambiental apresentados por instituições do
Terceiro Setor, iniciativa privada e poder público.
O recurso será utilizado nas etapas de construção de barraginhas na Sub-bacia Hidrográfica
do Rio Itabirito.
Durante o desenvolvimento do projeto da
Prefeitura, foi realizada reunião com os técnicos das secretarias de Obras e de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, IEF, Emater e com o
Sub-comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Itabirito para alinhamento de informações e definição de um grupo de trabalho para juntos realizar
o projeto de barraginhas. O primeiro encontro
com os proprietários rurais de Itabirito visando à
apresentação do Programa de Águas Integradas:
Projeto de Construção de Barraginhas aconteceu
no dia 22 de setembro. Na oportunidade, eles
também foram informados sobre as intervenções
necessárias para implementação das barraginhas,
conforme o diagnóstico que será realizado nas
propriedades mediante aprovação.
Programa de Águas Integradas
O PAI foi desenvolvido a partir de um mapeamento detalhado de bacia hidrográfica e estudo das pressões ambientais na Bacia do Rio
Itabirito. A partir do diagnóstico, foram definidas
as alternativas mais viáveis a serem implementadas com o objetivo de controlar as pressões e os
impactos locais, além de delimitar as áreas prioritárias para conservação e recuperação da bacia.

A

Escolinha de Futsal
Santa Rita, de Itabirito, ensina solidariedade
a seus alunos desde
cedo. Junto com os
alunos e apoiadores do
projeto, eles promovem
uma campanha de arrecadação de alimentos a
serem doados às famílias carentes da cidade.
“Muito obrigado a todos
que nos ajudaram nesta
campanha”, agradece a
organização.

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

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

A MAIS COMPLETA LINHA DE
MATERIAL ESPORTIVO DA REGIÃO
R. Dr. Guilherme, 172 - ITABIRITO - 3561.1881

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

R. Dr. Guilherme, 37
Centro - (31) 3563.1039
ITABIRITO
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Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório
nº105/2018, 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, do edital. Empresas Vencedoras
e Habilitadas: Nelson Alves de Moraes
EIRELI – ME, Achei Indústria de Móveis
para Escritório LTDA e Fort Móveis LTDA
ME Perfazendo este pregão presencial um
valor total de R$25.837,00 (Vinte e cinco
mil oitocentos e trinta e sete reais), Itabirito /
MG, 04/10/2018 – Eng.º Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Prorrogação de prazo – O
SAAE de Itabirito torna público que
realizou Aditivo de prazo ao Contrato
075/2017, referente ao Processo Licitatório nº140/2017, na modalidade de Pregão
Presencial nº072/2017 - Objeto: Prestação
de serviço de avaliação e diagnóstico, para implantação do Sistema de Qualidade
(SGQ) do SAAE de Itabirito, da Norma
ISO 9001:2015, dentro do escopo de Captação, Tratamento e Distribuição de Água até
o reservatório de distribuição para o SAAE
– Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme descrito no
anexo I, do Edital. Empresa Vencedora e
habilitada QUALIENG – Qualidade e Engenharia LTDA. Este aditivo terá o seguinte
prazo: 13/09/2018 á 31/12/2018, Itabirito /
MG, 05/09/2018 – Engº. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
1. SAAE Itabirito, por determinação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Melhoria do Ambiente - CODEMA, torna público que solicitou, através
do Processo nº 12125/2018, LAS- Licença
Ambiental Simplificada; AIA- Autorização
para Intervenção Ambiental, para Recuperação de rede de drenagem pluvial e erosão,
no endereço Avenida Tiradentes, nº 308,
Novo Itabirito - Itabirito/MG.
2. SAAE Itabirito, por determinação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Melhoria do Ambiente - CODEMA, torna público que solicitou, através
do Processo nº 12126/2018, LAS- Licença
Ambiental Simplificada; AIA- Autorização
para Intervenção Ambiental, para Construção de rede coletora de esgoto, na Rua
Deivid de Oliveira e Silva, Espírito Santo
I - Itabirito/MG.
3. SAAE Itabirito, por determinação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Melhoria do Ambiente - CODEMA, torna público que solicitou, através
do Processo nº 12128/2018, LAS - Licença
Ambiental Simplificada; AIA - Autorização
para Intervenção Ambiental, para Construção de rede coletora, no endereço Rua Francisco José de Carvalho, em frente o nº 489,
São José - Itabirito/MG.
4. SAAE Itabirito, por determinação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Melhoria do Ambiente - CODEMA, torna público que solicitou, através
do Processo nº 12129/2018, LAS - Licença
Ambiental Simplificada; AIA- Autorização
para Intervenção Ambiental, para Construção de rede coletora, no endereço Rua
Alameda Padre Carlos, nº 664, Quinta dos
Inconfidentes - Itabirito/MG.
5. SAAE Itabirito, por determinação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Melhoria do Ambiente - CODEMA, torna público que solicitou, através
do Processo nº 12130/2018, LAS- Licença
Ambiental Simplificada; AIA- Autorização
para Intervenção Ambiental, para recuperação de rede de drenagem pluvial e erosão,
no endereço Rua Morais Arduino Braga,
próximo ao bar do chifrão, Córrego do Bação- Itabirito/MG.

Auto Posto Ponto Forte
Ltda., por determinação
do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do
Ambiente – CODEMA,
torna público que solicitou através do processo
nº 12.111/2018, Licença
Ambiental de Operação
para a atividade F-06-017 – Postos Revendedores,
postos de abastecimento,
instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis, NPL
no endereço Rodovia BR
356, KM 55,5, Santa Efigênia, Itabirito/MG.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito - Errata – Concorrência Pública 004/2018
– Processo Licitatório 106/2018 – Registro de Preços 032/2018. O Município
de Itabirito comunica a existência de errata do processo em epígrafe. A data de
reabertura do certame fica alterada para
13/11/2018 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.br ou
Tel.: (31) 3561 4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – Pregão Presencial 097/2018
- PL 172/2018 – Registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa
registro de preços para eventual e futura
contratação de empresa para prestação
de serviços de confecção de crachás
personalizados smart card contactless e
fornecimento de cartões com tecnologia
de leitura por proximidade smart card
contactless, com protetor e cordão para
atender à demanda da Prefeitura Municipal de Itabirito, em atendimento a
Secretaria Municipal de Administração.
Vencedor: Grupo Brascid Tecnologia
Eireli. CNPJ: 23.887.500/0001-92. Valor
Total: R$ 41.278,30.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – Pregão Presencial 120/2018
- PL 214/2018 – Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de materiais elétricos e materiais para manutenção de fontes
para atender a demanda de serviços prestados pela Secretaria Municipal de Obras
e Serviços. Vencedor: ECM Comercial e
Serviços ME. CNPJ: 07.680.470/0001-92.
Itens: 13 e 16. Valor Total: R$ 13.745,00.
Vencedor: Életrica Vila Rica Ltda.-ME.
CNPJ: 23.987.811/0001-23. Itens: 02,
08, 12 e 14. Valor Total: R$ 36.692,28.
Vencedor: W.M. Eletro Comercial Ltda.
CNPJ: 30.273.976/0001-07. Itens: 01, 03,
04, 05, 06, 07, 09, 10, 11. Valor Total: R$
15.056,70. A pregoeira declarou o item 04
frustrado. O Secretário Municipal de Obras
e Serviços ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Apostilamento nº 054/2018
aos Contratos nºs: 305/2018; 306/2018;
307/2018; 308/2018; 309/2018; 310/2018;
311/2018; 312/2018; 313/2018; 314/2018;
315/2018; 316/2018; 317/2018; 318/2018;
319/2018; 320/2018; 321/2018; 322/2018;
323/2018; 324/2018; 325/2018; 326/2018;
327/2018; 328/2018; 329/2018; 330/2018;
331/2018, PL 106/2016, CP006/2016, cujo
objeto é delegação de permissões do serviço de transporte por táxi no Município
de Itabirito.Nos termos da Lei 8.666/93 e
por solicitação do SETRAN, consoante
Decreto 11.997/2018, ficam apostilados
os referidos contratos, nomeando como
novo fiscal dos Contratos o servidor: Vander de Jesus Morais.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de contrato 555/2018 - Pregão Presencial 034/2018 – PL 062/2018
– RP 020/2018. Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de
materiais de limpeza e higienização para
a Prefeitura Municipal de Itabirito. Contratado: Comercial Vener Ltda – EPP
– CNPJ: 65.353.401/0001-70. Valor: R$
18.326,56. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Contrato 623/2018 – Pregão Presencial 076/2018 – PL 144/2018
– RP 042/2018 – Contratação de pessoa
jurídica especializada em promoção
de eventos, produção e agenciamento
de atrações artísticas e/ou culturais, locais, regionais e outros, na sede e distritos. Contratada: Faça Produções Ltda.
CNPJ: 00.862.596/0001-39. Valor: R$
10.500,00. Vigência: 31/12/2018.
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Meio Ambiente mobiliza alunos
para oficinas ambientais
A Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Instituto Espinhaço, mobilizou os alunos
da Escola Municipal Manoel Salvador de Oliveira
para oficinas ambientais.
Em agosto, os estudantes foram capacitados
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- ODS, coleção de metas
globais estabelecidas pela Assembleia Geral das
Nações Unidas. Os ODS
incluem temas de desenvolvimento social e econômico, como pobreza,
fome, saúde, aquecimento
global e igualdade de gênero. Os alunos também participaram
de uma oficina de produção de mudas, na qual realizaram a
preparação das sementes para o plantio. Ao longo do mês, eles
acompanharam o desenvolvimento dessas sementes, preparando-as para cultivo. Em setembro, em comemoração ao Dia
da Árvore, as mudas foram plantadas nas dependências e no
entorno da escola.
Ao todo participaram 22 alunos, com idades entre sete e
11 anos, que foram responsáveis pelo plantio de 76 mudas
nativas. A ação deu início às atividades do Projeto Plantando
o Futuro - Semeando Florestas, Colhendo Águas na Serra do
Espinhaço desenvolvido pelo Instituto Espinhaço, em parceria
com a Secretaria de Meio Ambiente por meio do Programa de
Águas Integradas.

Quitandas mineiras: curso do
CEPEP capacita itabiritenses
A programação do Centro Público de Educação Profissional José Toledo Filho (Cepep) entre os dias 1º e 5 de outubro foi de deixar o público com água na boca. De segunda a
sexta-feira, mais de uma dezena de itabiritenses participaram
do curso de quitandas tradicionais mineiras. As aulas aconteceram na Associação Comunitário do bairro Santa Rita.
Recém-chegada a Itabirito, Ana Maria Batista, de 57
anos, foi uma das alunas. "Vim fazer o curso para ter uma
renda extra, porque comida boa todos comem e ficam satisfeitos. A intenção foi me qualificar para fazer coisas gostosas
e vender. Aprendi a fazer rosca, rosquinha de fubá, a rosquinha de sal amoníaco, aperfeiçoei o pão de queijo", comemorou a aposentada, natural de Caratinga.
Sentimento compartilhado com a culinarista Laila Guimarães, de 41 anos. "Foi surpreendente para todas nós essa
semana que passamos aqui. A gastronomia une, alegra e gera
frutos que talvez a gente nem imagine. Tivemos ótimas quitandeiras, pessoas que têm muito a agregar à comunidade.
Ver esse resultado aqui, para mim foi ótimo", acrescentou a
moradora do Córrego do Bação.
Oportunidade profissional
Instrutora do curso, Vânia Minardi destacou os cinco
dias de troca de experiências com as alunas itabiritenses. "O
principal objetivo foi oferecer informações básicas sobre o
que é ter um produto de qualidade. As pessoas comem pelos sentidos e pelo que escutam as outras falarem. Então, eu

passei isso: a quitanda tem que estar bonita, cheirosa e com
uma aparência legal".
Presente no encerramento, na última sexta-feira, dia
5 de outubro, na Associação Comunitário do bairro Santa
Rita, o Prefeito Alex Salvador valorizou a oportunidade
oferecida à população por meio do Cepep. "Esse é um mercado que está sempre em alta. Essa variedade de quitandas é
ótima para Itabirito e o curso abre um caminho espetacular
para as participantes".
Planejamento para 2019
De acordo com a coordenadora do Cepep, Alessandra
Oliveira, os cursos de culinária seguirão na programação do
centro público de educação em 2019. Também serão oferecidos aos itabiritenses capacitações nas áreas administrativa, de estética e de operação de máquinas. O planejamento
ainda inclui a montagem de uma cozinha industrial na sede
do Cepep no próximo ano.
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PANORAMA

N

esta sexta, feriado do 12 de outubro, acontece a décima quinta edição
do festival de Cuscuz de Sumidouro. O evento, que começa a partir
de meio dia conta com apresentações de artistas do distrito, passeio ciclístico, feiras de artesanato e programação para as crianças com a Máquina
de Brincar do Clube Osquindô. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Mariana e é uma realização coletiva da Comunidade de Padre
Viegas. Para mais informações, acesse: www.mariana.mg.gov.br

A Juventude da Arquidiocese de Mariana vai celebrar mais um Dia
Nacional da Juventude (DNJ). Neste ano, a celebração será no dia 14
de outubro, em Mariana, e vai marcar as comemorações dos 30 anos
da Pastoral da Juventude (PJ) na arquidiocese. O evento tem como tema “PJ 30 Anos: Construindo uma cultura de paz” e lema “Animados
pela fé e bem certos da Vitória, vamos fincar nosso pé e fazer nossa
história" e pretende reunir jovens de todas as regiões pastorais.

E

stão abertas as inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa – Novembro Azul. A iniciativa da Prefeitura de Mariana quer incentivar a prática de esportes e conscientizar as pessoas da importância do
diagnóstico precoce e tratamento de doenças, como os cânceres de mama
e de próstata. O evento acontece no dia 25 de outubro e as inscrições devem ser feitas presencialmente na Arena Mariana, até o dia 19 de outubro.
Os interessados em participar devem levar um pacote de fralda geriátrica.
Os 150 primeiros inscritos receberão camisa do evento e todos os atletas
serão contemplados com medalhas de participação. Antes da corrida haverá alongamento coletivo e após a premiação show com artistas locais.
Informações pelos telefones: (31) 3557-2128 ou (31) 3557-9832.

N

este domingo, 14, acontece a final do Campeonato da Primeira Divisão de Mariana, realizado pela LEMA, Liga Esportiva de Mariana com apoio da Prefeitura. A partida acontece às 15h30, no distrito de
Monsenhor Horta. O confronto será entre os times São Caetanense e 8 de
Dezembro. Antes do jogo, haverá apresentação da Banda de São Caetano,
som mecânico e o famoso desfile das equipes. O evento é aberto a toda
comunidade.

O Centro de Atendimento
ao Cidadão (CAC) da Câmara de Mariana informa
que os agendamentos para
emissão da Carteira de
Identidade foram retomados. O serviço foi restabelecido com o apoio da Polícia
Civil de Minas Gerais após
transição técnica no CAC. A
emissão da 1ª via é gratuita.
Acesse o site camarademariana.mg.gov.br/cac e
confira os documentos necessários. Agende um horário para emitir o documento
pelo 3557-6210. O CAC da Câmara de Mariana é o único Posto de
Identificação da cidade e atende, em média, cerca de 600 cidadãos
por mês. O serviço está disponível no andar térreo do casarão da
Câmara, na Praça Minas Gerais nº 89 - Centro de Mariana.

Bandas dos distritos
se apresentam neste
domingo, 14, no Jardim

Esse domingo, 14, é a vez das bandas dos distritos de Cláudio Manoel
e Furquim exalarem cultura na Praça Gomes Freire. A Corporação São
Sebastião e a Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição dividem o
Jardim, a partir das 11h, para mais uma edição do projeto Banda na Praça.
O projeto surgiu com intuito de valorizar as bandas marianenses, fortalecendo as tradições de apresentações delas em praças. “Mariana é a cidade em Minas com o maior número de bandas civis e nada mais justo
que criar projetos e programas que as incentivem a se manter ainda mais
firme e presente na sociedade. Além desse projeto, estamos com novas
metas para esse ano ainda, como a gravação de um DVD em que as bandas tocarão dobrados de compositores marianenses”, ressalta o secretário
de Cultura, Efraim Rocha. Prestigie com sua família uma das mais belas
tradições de Minas Gerais, a banda de música.

Câmara propõe debate sobre a nova
legislação do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais
Qual é o objetivo da Portaria n°
33/2018? O que muda com a publicação desta norma? Com a intenção de
debater essas questões, a Câmara, em
parceria com o Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais (CBMMG),
realizará Audiência Pública sobre a nova legislação que disciplina a prática de
atividades auxiliares da área de competência do CBMMG.
Com base da Lei Estadual n°
22.839/2018, o CBMMG publicou
a Portaria n° 33, vigente desde julho
deste ano. A norma visa organizar,
padronizar e regulamentar a atuação
das atividades auxiliares exercidas por
voluntários, profissionais e instituições
civis. De acordo com a corporação, o
objetivo da normativa é fortalecer esses atores, valorizar os profissionais e
voluntários que exercem o trabalho de
auxiliar o CBMMG e, principalmente,
garantir um atendimento seguro à população.
Entre os aspectos da atuação das
atividades auxiliares propostos pela
Portaria, a formação profissional com
grade curricular mínima será exigida.

A medida visa garantir que a atuação
dos profissionais e voluntários seja
feita de forma padronizada e com
qualidade. Além disso, as atribuições
exercidas por cada uma das atividades foram, também, regulamentadas,
explicitando as competências de cada
função.
A apresentação da Portaria nº 33

será realizada pelo comandante do CBMMG, Guilherme Alcântara. Também
foram convidados representantes do
Executivo, do Judiciário, de sindicatos
dos bombeiros civis, entre outras autoridades envolvidas na temática.
A Audiência Pública acontece no
próximo dia 17, quarta-feira, às 18h30,
no Plenário da Câmara.

Diante do atual contexto, pensar
o desenvolvimento, crescimento e a
superação da crise econômica são desafios impostos ao poder público. Foi
com esse argumento que o vereador
Cristiano Vilas Boas (PT) solicitou que
Projetos de Lei sobre a ampliação e a
criação de políticas públicas de desenvolvimento social fossem votados em
única discussão e votação, durante a
reunião ordinária dessa segunda-feira,
8 de outubro.
O Projeto de Lei nº 76/2018, de
autoria do Executivo, propõe ampliar
o número de mulheres atendidas pelo
programa Inclusão Produtiva, conhecido como "Renda Mínima". Depois de
extenso debate no Plenário, o vereador
Bruno Mól (MDB) pediu vista ao PL.
De acordo com o vereador, é preciso
esperar o resultado da investigação sobre suposto desvio no programa. “Não
discuto a necessidade e ampliação,
acredito em sua importância para atender essas chefes de família em vulnerabilidade social. Discuto o momento. É
preciso ter responsabilidade com o nosso voto e esperar o resultado da investigação sobre a suspeita de desvio no
Renda Mínima”, justificou o vereador.
O Projeto de Lei nº 77/2018, também de autoria do Executivo, foi aprovado em única discussão e votação.
Votado por unanimidade, o projeto visa
alterar o Art. 6º da Lei Municipal que
institui o Programa Especial de Auxílio Moradia. Com a mudança, o programa reduzirá o valor recebido e, em

contrapartida, aumentará as vagas para
receber o auxílio. Além disso, destinará uma reserva de vagas para cidadãos
que estejam em áreas de risco, com
laudo da Defesa Civil, e para mulheres
vítimas de violência doméstica.
Além dos projetos acima, que ampliam o acesso aos programas citados,
também foi aprovado o PL nº 79/2018,
que visa criar o Auxílio Natalidade. De
autoria do prefeito municipal, o PL pretende oferecer às gestantes uma série
de itens para o cuidado com o recém-nascido. O vereador Juliano Duarte
(PPS), favorável ao PL, afirmou que as
gestantes vão passar por uma avaliação
socioeconômica para confirmação de
perfil para recebimento do auxílio. “Ao
todo, 40 mulheres poderão ser contempladas com o auxílio”, afirmou Juliano.

O PL nº 60/2018 foi aprovado em
2ª e 3ª discussão, com votos contrários
dos vereadores Bruno Mól, José Jarbas
(PTB), Daniely Alves (PR) e Marcelo
Macedo (PSDB). O projeto aprovado
autoriza o chefe do Executivo a alienar
16 lotes sob propriedade do município.
Para o vereador Marcelo Macedo, o
momento não é favorável para o leilão
dos lotes. “Abrir mão do patrimônio
municipal neste momento não é sensato. Em outro momento, o município
poderia ter um retorno maior para poder investir em mais projetos”, explicou
o vereador que manteve seu posicionamento conforme a primeira discussão.
O vereador José Jarbas pediu vista
ao Projeto de Lei nº 79/2018, de autoria
dos vereadores Daniely Alves e Marcelo
Macedo. O projeto pretende instituir o
Programa "Troco Solidário" no município. Jarbas justificou seu pedido de vista
com o objetivo de ampliar o número de
entidades que serão atendidas pelo programa. “Outras organizações de utilidade pública municipal devem ter acesso
ao Troco Solidário e iremos propor isso
em uma emenda”, concluiu o vereador.
Mérito do desenvolvimento rural - Após a reunião, a Câmara de Mariana concedeu o diploma de Honra
ao Mérito de Desenvolvimento Rural
a duas mulheres que se destacam nas
atividades do campo. Os vereadores
homenagearam Vânia Aparecida Martins como Destaque como Produtora
Rural; e Roseni Maria Carneiro Gomes como Destaque Atuação Ruralista. O Legislativo Municipal reafirmou
o seu compromisso de luta em defesa
dos interesses da categoria.
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Procon Mariana alerta
para compras para o
Dia das Crianças

Os números são alarmantes. Estimativas de organizações de comércio eletrônico apontam que as compras on-line devem movimentar em todo o Brasil, apenas durante
o Dia das Crianças, cerca de R$ 2,1 bilhões. Já as vendas
tradicionais devem representar aumento de 2,5% em relação
ao mesmo período do ano passado. Esse dado é da área de
Indicadores e Estudos Econômicos da Boa Vista SCPC.
O prefeito Duarte Júnior ressalta a importância da data
para o comércio local. “Sabemos que a economia está em
um período de dificuldades, mas quando falamos em celebrar o Dia das Crianças, sempre há a esperança de presentear aqueles que tanto amamos. E essa época representa a
chance de lucro para os comerciantes e, em Mariana, o cenário não é diferente”, afirma o chefe do executivo.
Pensando em auxiliar a população na hora da compra,
o Procon Mariana dá dicas para evitar problemas futuros,
frustrando a comemoração da criançada. Uma das principais
dicas é pensar na segurança. O consumidor deve escolher
brinquedos adequados à idade e à fase de desenvolvimento
da criança.
A gerente do Procon Mariana, Daniele Avelar, reforça a
importância da compra consciente. “Muitos produtos, comprados de fornecedores sem confiança, podem oferecer risco à saúde de quem vai ganhar. Por isso indicamos a aquisição consciente, em estabelecimentos confiáveis e, em caso
de dúvida, verifique se o produto possui o selo do Inmetro”,
lembra Daniele.
Confira outras dicas:
- Leia os avisos de segurança e as instruções de utilização;
- A embalagem deve trazer a identificação e o endereço
do fabricante/importador, fundamentais para reclamação caso ocorra algum acidente;
- Confira se o brinquedo tem peças pequenas, como rodas, olhos ou botões, que possam ser arrancadas facilmente,
aspiradas e engolidas. Caso tenha, opte por outro produto;
- Exija sempre a nota fiscal. Além de ser seu direito é a
segurança nos casos de possíveis defeitos do produto.
O Procon Municipal de Mariana está localizado na Praça
JK, s/nº, Centro, Mariana-MG (no prédio da prefeitura), com
funcionamento de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e
de 13h às 17h. Em caso de dúvidas entre em contato pelos
telefones 151 e 3557-9001 ou pelo whatsapp: 995335880.
Felipe Cunha
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Final do Campeonato da
Primeira Divisão de Mariana
acontece neste domingo

Neste domingo, 14, os amantes
do futebol têm um encontro marcado para prestigiarem a final do
Campeonato da Primeira Divisão
de Mariana, realizado pela Liga Esportiva de Mariana (LEMA) com
apoio da Prefeitura de Mariana e
Secretaria de Cultura e Desportos.
A partida acontece às 15h30, no
distrito de Monsenhor Horta.
O confronto será entre os times
São Caetanense e 8 de Dezembro.
Esta é a terceira vez que as equipes
se encontram na final do campeonato. As edições anteriores renderam
disputas de muita emoção para os
dois times. No primeiro encontro,
em 2002, o São Caetanense levou
a melhor com um placar de 3x2 no
campo de Cachoeira do Brumado.
Já em 2009, o 8 de Dezembro ganhou a competição com um placar
de 5x3, no terreno do Guarany.
Neste terceiro encontro, além
da adrenalina dentro do campo, as
torcidas podem aguardar por atrações fora dele também. Antes do
jogo, haverá apresentação da Banda de São Caetano, som mecânico
e o famoso desfile das equipes que
prometem animar a arquibancada.
O evento é aberto a toda comunidade e possui entrada gratuita.

Bairro Cabanas será palco das atrações
da 5ª edição do Noites Circenses
A 5ª edição do projeto Noites Circenses já tem data marcada. Será neste sábado, 13,
a partir das 19h, em frente à
Matriz de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Cabanas. O
projeto, que é idealizado pelo
Circovolante em parceria com
a Renova e apoio da Prefeitura
de Mariana, objetiva trazer alegria, cultura e diversão para as
noites da cidade.
Depois do sucesso de público e de exibição das edições anteriores a programação gratuita
investe novamente em artistas

marianenses. “Nossa intenção é investir na cultura local,
tendo os elementos lúdicos do
circo como principais destaques. Além disso, procuramos
ressignificar áreas do espaço
público distantes do centro
histórico, a exemplo do bairro
Cabanas, incentivando a ocupação de moradores de outros
bairros, da população e turistas
em geral”, explica o artista circense e palhaço, Xisto Siman.
A série de espetáculos começa com show dos palhaços
Xinxin e Juaneto, fundadores

do Encontro Internacional de
Palhaços. Na sequência, sobem
ao picadeiro a palhaça Jojoba,
do Clube Osquindô, e o palhaço-mirim Vinagre. Outra
atração são os números de ilusionismo do mágico Silas. Por
fim, o Grupo 6 no Samba coloca a platéia para cantar e dançar
ao som de ritmos brasileiros.
Paralelamente a programação,
os moradores do bairro Cabanas irão montar barracas com
produtos locais.
Prestigie com sua família!

O BERRO DO
BODE ZÉ

Quosque tandem abutere
patientia nostra?

(Até quando abusarão da nossa paciência?)

Dizer que barulho em excesso - principalmente quando fora
de hora - é prejudicial à saúde é chover no molhado, pois todo o
mundo está careca de saber; e, se não fosse fato, não haveria leis
para coibir a prática. E não haveria necessidade de tais leis, se a
chamada educação de berço ainda fosse prioridade na formação
social do indivíduo ou se o bom senso fosse vendido em qualquer
botequim. Infelizmente, educação virou artigo fora de moda e o bom
senso teve o estoque zerado. As leis existem, autoridades há com
poder para cumpri-las e fazê-las ser cumpridas, mas estão ocupadas demais com questões de sobrevivência política e cobrança de
impostos. Em razão disso, a barbárie assumiu seu lugar e liberou a
zorra total no reino do barulho. Se reclamações resolvessem, em lugar desta nota já demais recorrente, outro assunto estaria em foco,
mas... que fazer, se o ladrão invade e o cão só teima em latir? Nas
imediações da Praça Felipe dos Santos (fronteiriça à igreja-matriz),
em Cachoeira do Campo/Ouro Preto, não se pode dormir sossegadamente, conforme direito de qualquer pessoa, pois um botequim,
com endereço no local, não tem limites na sua “sonzeira”, até alta
madrugada. A fazer concorrência com o estabelecimento, veículos
dotados de tranqueira eletrônica específica para perturbação pública, nela estacionam e vomitam mais barulho. Tais veículos “zoeirentos” circulam a perturbar, impunemente, a qualquer hora do dia
e da noite, embora em vigor, há dois anos, a Resolução 624/2016
do CONTRAN. --- “Fica proibida a utilização, em veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som audível pelo lado
externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe
o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação.” --- Elegem-se as autoridades que, por sua vez, se comprazem no aumento e cobrança de impostos, mas não cumprem seu dever de fazer
cumprir as leis e respeitar os direitos do cidadão. No dia em que
um doido enfezado resolver fazer, ao seu modo, o que não fazem
as autoridades, dentro da lei, vão querer que ele pague por erros e
omissões de todos... como ficamos?

O

Jornal O LIBERAL entra em recesso, para
férias coletivas dos funcionários na próxima
semana de outubro, de 12 a 21 de outubro. As atividades serão retomadas normalmente a partir do dia
22 deste mês.
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Doação na conta de água
contribui para manutenção
da Casa do Adolescente
Uma parceira de mais de oito
anos, entre o Serviço Autônomo
de Saneamento Básico (SAAE)
Itabirito e a Casa do Adolescente, permite que doações mensais
possam ser feitas diretamente
na conta de água. Pode ser doado qualquer valor, e os recursos
captados são repassados integralmente para a entidade.
A participação é efetivada
por um termo de adesão, que
deve ser preenchido e assinado
pelo cliente titular da conta de
água, autorizando a companhia
a cobrar a doação. Quem mora
de aluguel também pode participar da ação. Para contribuir,
basta solicitar uma carta na Casa do Adolescente, que também
pode ser enviado por e-mail e
até mesmo whatsApp. Depois
de preenchida, a ficha deve ser
encaminhada para o SAAE.
Outra doação para a instituição pode ser feita diretamente na declaração do imposto de
renda. Mas essa tem o prazo até
o dia 31 de dezembro, prazo final da declaração. Neste caso, a
doação é repassada diretamen-

te para o Fundo da Infância e
Adolescência (Fia) e o procedimento é o mesmo que do
SAAE. Dúvidas e solicitações
das fichas pelo e-mail casaadolescente@yahoo.com.br
A Casa
A Casa do Adolescente é
uma organização sem fins lucrativos e conta com uma equipe de terapeutas ocupacionais,
oficineiros, psicóloga e médicos
voluntários, que atende atualmente mais de 400 adolescentes
do município.
A Casa trabalha com verbas

do Fundo da Infância de Adolescência (Fia) e de projetos distintos como apoio a festas de escolas, almoços e feiras. Assim,
é possível oferecer oficinas de
capoeira, hip hop, circo, dança
cigana, bateria, violão, guitarra,
baixo, musicalização, artesanato, capoeira, entre outros. Para
quem é frequente, há também
acompanhamento de reforço escolar, grupos terapêuticos, psicólogo e atendimento médico.
A Casa do Adolescente oferece atividades e apoio para todos os jovens de Itabirito.

