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Pela primeira vez na história, Ouro Preto tem
uma casa de apoio para pacientes do SUS em BH
Inauguração foi na terça-feira (29/10), quando os primeiros pacientes,
vindos de Ouro Preto, já puderam utilizar o novo espaço
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A nova casa de apoio aos usuários
do SUS já está atendendo pacientes de
Ouro Preto que têm a necessidade de
realizar consultas em Belo Horizonte.
O espaço conta com 40 leitos (separados em alas masculina e feminina),
refeitório, cozinha, área de televisão,
revistas e área de lazer para as crianças. Agora os pacientes não precisam
mais passar por transtornos na capital
mineira quando precisarem fazer uma
consulta. Os pacientes são levados de
Ouro Preto diretamente para a casa de
apoio, aonde têm conforto, alimentação e lazer antes e depois da consulta.
A ação é um marco para a saúde de
Ouro Preto, pois este tipo de serviço
nunca antes foi oferecido pelo município aos usuários do SUS.
O funcionamento da casa se dá
através do encaminhamento pela Secretaria de Saúde da lista diária dos
pacientes que são atendidos em Belo
Horizonte. Estes pacientes são encaminhados a um ônibus em Ouro Preto, que sai às 4 horas da manhã e às 9
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da manhã, e são acolhidos pela equipe
da casa, com café da manhã e toda
uma estrutura para descanso. Mesmo
aqueles pacientes que forem a Belo
Horizonte de forma particular poderão
utilizar a casa. Para isso, é necessário
que procurem a Secretaria de Saúde
de Ouro Preto.
A secretária de Saúde de Ouro
Preto, Eliane Cristina, ressaltou a
necessidade da criação desta casa de
apoio: "Foi entendendo as dificuldades que os pacientes passam no dia a
dia é que se definiu a proposta de atendimento em BH e de qualificar esse
atendimento”.
Marcia Valadares é membro do
Conselho de Saúde e representante da
Associação dos Moradores de Ouro
Preto. Ela reafirmou o bem que este
serviço fará a população ouro-pretana: "Fiquei muito feliz por estarmos
inaugurando a Casa de Apoio em Belo Horizonte para todos os usuários do
SUS que realmente necessitam ficar
esperando o retorno a Ouro Preto".

Nazaré Guimarães é moradora
de Ouro Preto e foi uma das primeiras pessoas atendidas na nova casa de
apoio. Ela aprova a ação e já sente a
mudança: "Antes eu já trazia minhas
filhas para fazerem consultas aqui, na
área oftamológica, e elas não tinham
nem um ano ainda. Tínhamos que esperar até a noite para voltar para casa,
mas a tendência agora é melhorar cada
vez mais".
O vice-prefeito de Ouro Preto, Ailton Miranda, também esteve presente.
Ele relata que pôde sentir um pouco
das dificuldades enfrentadas pelos pacientes até então: "Fiz questão de sair
hoje de Ouro Preto às 4h da manhã,
acompanhando os primeiros pacientes
que foram recebidos. Pude ver o sofrimento que é a pessoa já ter que vir
a BH para tratar uma doença e ainda
ter de ficar na rua antes da consulta e
depois, às vezes, até mesmo sem ter
condições de fazer uma refeição. Agora com essa casa de apoio, a situação
será outra".

Vale acionou o protocolo
de emergência em
barragem de Ouro Preto
Mineradora informou que detectou "anomalia
na barragem durante inspeção de rotina"

Castramóvel adquirido em Mariana
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A Mineradora Vale informou na
quinta-feira (31) que acionou o protocolo de emergência em nível 1 da
barragem Forquilha IV, localizada
na Mina Fábrica, em Ouro Preto.
De acordo com a empresa, a
ação é preventiva e foi tomada após
a identificação de uma “anomalia”
durante inspeção de rotina. “Com
os fatos novos observados, a expectativa é que se torne negativa a
Declaração de Condição de Estabilidade da estrutura”, diz a Vale. Pelo
protocolo, não há necessidade de

evacuação da população que vive
próxima ao local.
A empresa garante que a barragem não recebe rejeitos desde
fevereiro e que o acionamento do
protocolo não impacta o plano de
produção de 2019. Ainda segundo
a empresa, a medida também não
tem efeitos sobre o plano de retomada da produção paralisada, de
aproximadamente 50 milhões de
toneladas, “uma vez que este não
prevê a disposição de rejeitos na estrutura nos próximos anos”.
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Chiquinho de Assis pede obras
emergenciais na creche do São Cristóvão
O vereador Chiquinho
de Assis (PV) volta a pedir
pela creche Noêmia Veloso,
no bairro São Cristóvão.
Após ter feito um pedido
em abril desse ano e a prefeitura responder dizendo
que seria feito algo durante
a Prefeitura Itinerante o vereador segue insistindo.
Para Chiquinho a creche não pode esperar. “São
crianças e funcionários correndo risco. Há um telhado
em cima do berçário com
infiltrações, cujo madeirame está todo comprometido, existe um laudo da defesa civil atestando a situação. O
risco de desabamento é iminente. Não quero ser fatalista, mas
também não quero ser omisso. Pedimos na época da estiagem
essa ação, já se passaram meses e nada foi feito. As chuvas es89,3 FM

Ouro Preto

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

tão aí, cada dia mais fortes. Ali não é para se esperar prefeitura
Itinerante, é para se tomar providências emergenciais. Estamos fazendo a nossa parte, cobrando da prefeitura. Já passou
da hora de darmos dignidade e segurança aos usuários daquele
serviço público”.

Planetário é atração a alunos de Ouro Preto e região
O Projeto Móbile Planetário, de São Paulo, está em Ouro
Preto para ensinar astronomia de uma forma moderna e objetiva a alunos e interessados da cidade e região. O planetário
está montado no Ginásio da Associação Atlética Aluminas,
em Saramenha. As apresentações contam com conteúdo educativo preparado e aplicado por profissionais especializados
no campo da astronomia. Na estrutura é apresentado, em alta
resolução, o sistema solar, o movimento dos astros, as fases da
lua, o sol, o eclipse, meteoros e mais de 9 mil estrelas.
A iniciativa de trazer o projeto para a cidade é do colégio Renascer, da Vila Samarco em Mariana. Jandimari Lelis
Fernandes, representante do colégio Renascer, conta que é a
segunda vez que o projeto vem para região. “No ano passado
nós fizemos a parceria para o nosso colégio e foi um sucesso. Então, esse ano resolvemos oferecer o projeto a alunos da
região a baixo custo. Pois não é fácil trazer um projeto de tão
longe e muito mais difícil levar os alunos para longe. O projeto não é único, mas é pioneiro na área, muito bom”, enfatizou
Jandimari.
A apresentação atende diversas idades e Paulo Sérgio
Fonseca, planetarista do Móbile, explica como funciona o
projeto e como são as apresentações. “É um projeto de astro-

nomia, que levamos para o Brasil inteiro. Consta de uma apresentação básica de astronomia, pois atendemos um número
de alunos grande na escola e vamos falar basicamente sobre o
sistema solar algumas constelaçãoes mais visíveis aqui nohemisférios sul.
Quem tiver interesse pode comparecer ao local e adquirir
a entrada no valor de R$10 reais. Escolas que queiram inscrever seus alunos podem entrar em contato com a Jandimari
pelo telefone (31)98756-6853.
LEO - Liga Esportiva Ouropretana
R. Pref. Washington Dias,235 - Barra
Ouro Preto /MG Tel: (31)3350.3077
CNPJ: 25.695.339/0001-80

Edital de Convocação para
Assembleia Geral Eletiva em 2019
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Pelo presente instrumento de “Edital”, o presidente da Liga
Esportiva Ouropretana – LEO, em conformidade com o Estatuto
Social e, em consonância com o disposto no Artigo 39º § XXIV,
convoca os “Representantes Legais” dos Clubes Associados, em
dia com esta Entidade, para se reunirem em Assembleia Geral Eletiva a realizar-se no dia 22 de novembro de 2019 (sexta-feira), na
Sede Social do Esporte Clube Tabajaras, situado á Rua Manoel
Isaías de Carvalho, nº 47, Bairro da Barra, Ouro Preto/MG, das
19:00h às 21:00h para discutirem e deliberarem a seguinte Ordem
do Dia: 1 – Eleição do Presidente, Vice-presidente e Membros
Efetivos do conselho Fiscal; Titulares e suplentes para dirigirem
esta Entidade no Quadriênio 2020 a 2023 conforme anunciado em
Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de janeiro de 2019.
Ouro Preto/MG, em 22 de outubro de 2019.
Milton Alves dos Santos – Presidente da LEO
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Apesar de tudo a
humanidade se ilumina

Embora a decadência seja sentida em, praticamente, todos os
setores da cultura humana, ao mesmo tempo em que se verifica inversão de valores, a configurar a prevalência do falso sobre o verdadeiro, causando decepções e frustrações em relação ao esperado,
pode-se dizer que o ser humano avança em qualidade. Felizmente
nem tudo, o que parece, é de fato!
A impressão de que tudo está perdido, que a humanidade se
desumanizou e que não há retorno tem como causa o fato de o
negativo falar mais alto, fazer mais barulho. O positivo é tranquilo,
silencioso, sem alardes. Veja-se o caso do Brasil, há muito imerso
em crises sucessivas, de naturezas diversas e enfeixadas pela corrupção. A julgar pela gravidade dos escândalos e suas consequências, incluindo-se aí o volume do barulho em torno dos fatos, tem-se
a impressão de que os agentes dos escândalos e da corrupção são
maioria. Se verdadeira a impressão que se tem, este país estaria liquidado! No entanto, está de pé, não muito firme, concorda-se, mas
está e anda. O que o mantém de pé é a grande maioria, menos
corrupta, menos desonesta, que menos atrapalha e muito trabalha
para compensar o rombo provocado pelos maus brasileiros, felizmente em minoria. Isso visto entre brasileiros, constata-se em toda
a espécie humana, composta por indivíduos de todas as tendências,
cuja maioria é voltada para o bem. Grandes divergências e guerras
têm origem em grupos políticos e governos, à revelia da vontade
dos indivíduos, predominantemente pacíficos e em busca do bem-estar comum.
A contrariar toda essa falsa imagem, construída pela minoria, a
humanidade avança e galga degraus na evolução. Indícios há dessa verdade, porém em sendo de natureza positiva, não são percebidos ou não se vê sua correlação com o quadro da evolução. Um
desses indícios é a relação humana com os animais, que têm merecido atenção e consideração, cada vez maiores, a partir da segunda
metade do século vinte. Não se trata aqui tão somente dos animais
domésticos, mais próximos do Homem, como o cão e o gato, porém
todos na escala dos vertebrados. Essa relação, que variava entre
o desfrute, medo, exploração e o puro desprezo, que podia redundar em morte por prazer, tem mudado, gradativamente, para uma
relação de respeito e reconhecimento da vida de cada ser na composição da ordem, na natureza. Muda-se para melhor o comportamento humano em relação aos animais, o que não seria verdade
se o ser humano estivesse estagnado em sua marcha evolutiva ou
entrado em retrocesso. Nessa transformação, que inclui a formação
de especialistas no trato do animal, em todos seus aspectos, bem
como indústria e comércio em torno do bem-estar dos bichinhos de
estimação, a espécie humana repensa tudo o que ela já foi e já fez
contra os ditos irracionais, reconhecendo os erros e reprogramando
sua conduta em relação aos mesmos.
Excesso de zelo e luxo, mal vistos por críticos extremados, são
formas de as pessoas comuns compensar o que não podem e cabe aos profissionais da área fazer em prol dos animais afastados
do ambiente humano. O fato de haver problemas sociais, como
doenças e miséria entre brasileiros, sobretudo crianças, não invalida
ações pró animais, domésticos, silvestres ou selvagens. Se não diretamente, está claro que de forma indireta, o setor ameniza o quadro social ao empregar grande parcela da mão-de-obra nacional e
gerar alta soma em tributos que, se não empregados corretamente,
outros são os culpados por isso. Que não se julgue e condene quem
dá carinho e luxo ao seu cão ou gato! Esse mesmo gesto pode se
replicar num órfão por mãos estranhas, por sua vez não afeitas aos
animais! No julgamento do todo, um não invalida o gesto do outro,
pois ambos são necessários.
Aproveito a oportunidade para registro de uma curiosidade entre animais. Nossa gatinha andava tranquilamene no terreiro quando, de repente, um bem-te-vi desceu do alto onde estava, fez um
voo rasante sobre ela, chegando a eriçar-lhe os pelos, e retornou
ao alto. - Coisa banal! – poderão dizer. Acontece que esta foi a
terceira vez que presenciei tal comportamento entre um bem-te-vi
e um felino doméstico. Não foi coincidência, haver um bichano na
rota de voo da ave e, numa das vezes anteriores, o bem-te-vi repetiu a “provocação”, que mais parece o gesto. O mais interessante
ainda é que a ave parece “saber” do risco de ser apanhado pelo
gato, pois faz o rasante no sentido cauda/cabeça do animal. No
caso de enfrentar o gato pela frente, a destreza deste pode ser
fatal ao atacante. Como se explicam tais coisas, “sabendo-se” que
os irracionais não pensam?
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CARTA AOS TEMPOS

*Mauro Werkema

Ouro Preto vive a terceira recessão de sua história
Ouro Preto, em 321 anos de
história, já sofreu duas grandes recessões econômicas e sociais que
determinaram seu empobrecimento
por anos: a exaustão do ouro, a partir
de 1760, e a mudança da capital para Belo Horizonte em 1897. Infelizmente, vários indicadores mostram
que a cidade entrou, nas últimas
duas décadas, em uma já observável estagnação econômica, com o
empobrecimento de sua população
e sua evasão, em busca de melhores
condições de trabalho e vida. Seria
sua terceira grande recessão na sua
tricentenária história.
Com a escassez do ouro, nas últimas décadas do Século XVIII, foi
imensa a fuga da população, não só
a que se dedicava à mineração mas
também a que se sustentava desta
atividade. E que gerou o surto artístico-cultural do Barroco Mineiro, que
levou a UNESCO a inscrevê-la na
lista do Patrimônio Cultural da Humanidade. O ouro-pretano deixou
de ser minerador e muitos se tornaram agropecuaristas, em regiões de
melhores terras, no Centro-Oeste de
Minas, no Sul de Minas e até em São
Paulo, norte do Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul. Surgiu o Ciclo do
Café, produto de que Minas ainda
hoje é o maior produtor brasileiro.
A nova capital retirou da cidade
cerca de 12 mil ouro-pretanos, ao
longo de dez anos, e não só funcionários públicos que acompanharam
o Governo do Estado mas também
prestadores de serviço. Deu-se novo
período de decadência e empobrecimento. Mas foi o que preservou
a cidade e seu perfil arquitetônico
colonial luso-brasileiro. O arquiteto
Sylvio Vasconcelos, pesquisador da
História de Minas e da arquitetura
colonial, indicado para o escritório
local do IPHAN, realizou na década
de 1940 um extenso e famoso levantamento populacional e urbanístico,
constatando a redução da população desde a mudança da capital. E
mostrou que vários casarões antigos,
inclusive da Rua Direita, estavam
abandonados e alguns quase em
ruina. E foram ocupados por famílias que, em sua maioria, vieram dos
distritos.
Em 1952, a canadense Alcan
compra a Elquisa, fundada em 1936
por Américo Gianetti e amplia a
fábrica de alumínio aproveitando
a bauxita, então farta na região. A
Alcan chegou a manter, entre empregos diretos e indiretos, cerca de
3.600 pessoas, rompendo o ciclo
de estagnação ouropretana. A Ferro
Ligas, hoje paralisada, empregou
mais de 300 pessoas, por três décadas. Ambas alimentaram as receitas públicas por muitos anos mas
também atraíram populações de
outras regiões, surgindo os Bairros
Saramenha, Bauxita e expansões de
menor qualidade habitacional. Hoje,
sem a bauxita próxima, sem a ferrovia, com energia elétrica cara e com
concorrentes fortes, mais longe da
indústria final e mais competitivos,
a Alcan acabou perdendo condições
de sobrevivência plena. E é verdade
que o Ciclo do Ferro não trouxe para
Ouro Preto grandes ganhos e, nos
últimos anos, perdeu a Mineração da
Serra Geral e sofre a paralisação da
Samarco, com redução dos royalties
que recebia. Mineração no território
ouro-pretano só em Miguel Burnier,
mais próximo de Conselheiro Lafaiete e Congonhas.
Seria muito importante que a
UFOP, por sua Escola de Ciências

Econômicas, realizasse diagnóstico sobre a economia ouro-pretana.
Hoje, é senso comum que ela se
restringisse hoje aos recursos que a
UFOP injeta na cidade, através dos
salários de funcionários, professores e os gastos de sobrevivência dos
alunos. E também do que é investido
pelo Instituto Federal Tecnológico, a
antiga Escola Técnica. E ainda pelo
turismo, que sustenta empregos na
rede receptiva ao visitante, restaurantes, hotéis, lojas de presentes. O
setor, pelo depoimento de prestadores de serviço, revela redução do
fluxo turístico e uma perda do poder
aquisitivo dos visitantes. Há consenso de que a cidade ainda não explora
o imenso potencial turístico da cidade histórica por falta de um planejamento mais ousado e competitivo e
uma melhor qualificação do chamado Turístico Receptivo. O Centro de
Convenções, da UFOP, não atua na
captação de realizações do Turismo
de Eventos e Negócios, segmento
de maior potencial econômico e de
geração de receitas e empregos. Hoje, mantém-se o fluxo turístico mas
de menor qualidade aquisitiva. De
resto, receitas maiores somente no
Carnaval e Semana Santa.
A Prefeitura, grande empregadora, sustenta dois mil funcionários, com salários baixos e médios,
com receitas insuficientes para um
efetivo investimento nos serviços
básicos, como saúde, educação, manutenção urbana e outros. Não sobram recursos para obras de maior
vulto. Grande empregadora, esgota
seu orçamento mantendo empregos
na cidade e nos treze distritos, numa
ação mais social do que de efetivo

investimento na evolução econômica e social da cidade. A cidade, embora tombada, não recebeu recursos
significativos dos Governos Federal
e Estadual.
Não existem, portanto, dados
econométricos atualizados sobre
esta recessão atual, seu perfil, indicadores setoriais, identificação de
oportunidades de investimento. Mas
a recessão atual se torna visível no
empobrecimento da população e
seu poder de consumo, da retração
no comércio, dos investimentos, na
falta de oferta de novos empregos,
na expansão urbana desordenada e
empobrecida. A recessão ouro-pretana inscreve-se também na grande
recessão brasileira como na crise de
Minas Gerais, quebrada e insolvente. O PIB brasileiro cresce apenas
0,8% este ano e já completa duas
décadas de estagnação.
Mas a recessão tem também
causas locais, na falta de um programa econômico com visão de
futuro, ausência de empreendedorismo, de identificação e promoção
de oportunidades de investimentos,
falta de ação para atração de novos
negócios, na exploração moderna e
competitiva do turismo.
Este diagnóstico econômico
propiciaria à eleição de 2020, para a
Prefeitura e Câmara Municipal, uma
melhor qualificação dos debates e
trazê-los para as questões reais e urgentes da cidade. E poderia evitar o
“mais do mesmo”, ou seja, disputas
apenas motivadas por vaidade e apegos ao poder. E traria novas propostas
e ideias para um debate essencial sobre a cidade e seu futuro desejável.
*Jornalista

Associação de
Proprietários de Lotes do
Recanto dos Pássaros

Chácara Nezinho Murta, s/nº, Cachoeira do Campo -Ouro Preto/MG

CONVOCAÇÃO

A diretoria da Associação dos Proprietários de Lotes do Recanto dos Pássaros
convoca a vossa senhoria para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia
08/11/2019, sexta-feira, às 19:00 horas, em primeira convocação, com a presença
mínima de 50% (cinquenta por cento) +1 (mais hum) dos proprietários adimplentes, e às 19:00 horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de
participantes, na Secretaria do Condomínio Recando dos Pássaros, localizada na
Chácara Nezinho Murta, s/n ], Centro Cachoeira do Campo, Distrito de Ouro Preto/
MG, para deliberar a seguinte Ordem do Dia: 1 – Comunicados; 2 – Regras e procedimentos para obras e reformas em geral; 3 – Obra emergencial (rede pluvial);
4 – Relatório financeiro; 5 – Abertura de conta no SICOOB; 6 – Manutenção da
cobrança de taxa extraordinária. Observações: - É lícito aos senhores associados se
fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos com
procuração específicas; - A ausência dos senhores associados não os desobrigam a
aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados;
- Os associados em atraso nos pagamento de suas taxas condominiais não poderão
votar nas deliberações; - Não foi realizada consulta para definição da data de realização desta assembleia devido á disponibilidade de datas para a presença dos diretores
e assessoria jurídica.
Atenciosamente ,

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

Dona Sônia
De 2ª a sábado,

com prato comercial

R. Padre Rolim, 1470 - São Cristóvão - OURO PRETO

-feira, 1º de novembro/2019
O LIBERAL Ed.1363 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

PANORAMA
A

89,3 FM

Fundação Renova informou que já destinou, até 31
de agosto, R$ 1,84 bilhão em indenizações e auxílios
financeiros emergenciais para cerca de 320 mil pessoas.
Foram pagas 9.120 indenizações e 1.905 antecipações de
indenização em razão dos danos gerais sofridos, alcançando
mais de 31 mil pessoas. Das propostas apresentadas, 98,6%
foram aceitas. A Fundação também indenizou mais de 264
mil pessoas por danos decorrentes da suspensão temporária, por mais de 24 horas ininterruptas, no abastecimento de
água. A partir da entrega dos dossiês produzidos pela Cáritas, assessoria técnica que apoia os atingidos, as famílias de
Mariana estão negociando as indenizações por danos materiais e dano moral.

Ouro Preto

A
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Uira Vaz foi a
aniversariante da
quinta-feira (31).
Ela é pedagoga da
Escola Estadual
Dom Pedro II.
Amigos e colegas de trabalho
felicitam a aniversariante pela passagem de mais
uma primavera.
Ela comemorou a
data trabalhando
na escola em um
evento de Halloween toda no estilo. Felicidades!

Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto
(ACEOP) informa que o resultado completo da pesquisa do Mérito Empresarial 2019 encontra-se disponível para
consulta em sua sede, na Rua São José, 132 centro. O resultado contempla todos os empreendimentos de Ouro Preto
lembrados pelos consumidores na pesquisa realizada pelo
Instituto Giga com detalhes sobre porcentagem de votação
e em quais localidades o empreendimento foi votado, independente de sua colocação. A importância da consulta está
diretamente ligada a como cada estabelecimento é percebido
pelo consumidor. Através dela, o empresário pode estabelecer ações para reposicionamento de marca, alcance de clientes e muito mais.

Filipe Barboza

99666-5997
(31)98606-9297

(31)

A

lunos do 7º período do curso de Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) promovem de 04
a 29 de novembro, a exposição curricular: “É TEMPO DE
UFOP: O todo sem as partes não é todo”. A mostra vai ficar em exibição na Escola de Direito, Turismo e Museologia
(EDTM), no Campus Morro do Cruzeiro.

A

partir desta sexta-feira (1), não serão mais aceitas as
carteirinhas de acesso ao transporte público para as pessoas com deficiência que são beneficiárias da gratuidade em
Ouro Preto. A entrada nos ônibus só será permitida com a
posse do cartão eletrônico. No mesmo dia, termina também
a gratuidade para pessoas com idade acima de 60 anos no
transporte coletivo de passageiros. Uma liminar foi concedida às empresas prestadoras deste serviço em Ouro Preto, que
suspende os efeitos de um decreto municipal até que se julgue totalmente o mérito do caso. Assim, a pessoa com idade
entre 60 e 65 anos volta a custear sua passagem de ônibus.

C

om cerca de 9 mil exemplares, entre livros técnicos,
acadêmicos, jornalísticos e literários, a Biblioteca Murilo Rubião da Fundação de Arte de Ouro Preto | FAOP oferece serviços gratuitos à comunidade. Qualquer pessoa pode
realizar o empréstimo das obras do acervo, desde que realize
um cadastro, apresentando as vias originais da carteira de
identidade, do comprovante de residência, e a ficha de inscrição disponibilizada no site www.faop.mg.gov.br. Além do
empréstimo de livros, a Biblioteca é um espaço de estudos
para alunos da Fundação e moradores de Ouro Preto. Outras informações, pelo telefone (31) 3551-2014 ou e-mail:
biblioteca@faop.mg.gov.br.

A

Associação dos Moradores do Bairro São Cristóvão,
em parceria com o Projeto Conviver, promove o Curso de Pães Artesanais no dia 8 de novembro (sexta-feira). A
intenção é capacitar os participantes para a atividade turística local de base comunitária. O curso tem início às 09h,
na Sede da Associação, com a instrução de Maria Helena
Xavier. As inscrições são limitadas e tem o valor de R$15.
Quem tiver interesse, pode
se inscrever na rua José de
Araújo Dias,148B, bairro
São Cristóvão ou pelos telefones: (31) 98455-6886
ou (31) 98594-9765.

Quer
anunciar
envie um
whatsapp
para

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

1-18909
9
4
8
9
)
(31
-169
3
ou 355

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz
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Prefeitura de Ouro Preto promove Diretor de transporte
II Fórum de Educação e Patrimônio da prefeitura de Ouro
Preto esclarece
polêmica na Câmara
A Prefeitura vai realizar o II Fórum Municipal de Educação e Patrimônio de Ouro Preto. O encontro será nos dias 7 e 8 de novembro,
das 8h às 18h. A proposta é reunir os educadores da rede municipal
de ensino para apresentar os resultados do primeiro ano do projeto-piloto do Programa Municipal de Educação e Patrimônio “Ouro Preto,
o meu lugar”. A programação inclui palestras, apresentações culturais, exposições de artistas locais e trabalhos realizados pelas escolas municipais Monsenhor João Castilho Barbosa, Doutor Pedrosa
e Professora Haydée Antunes. O Fórum vai acontecer no auditório
do Paço da Misericórdia – Centro de Artes e Fazeres, que fica localizado na R. Padre Rolim, nº 344. Toda a programação é gratuita e
aberta à população.
Sobre o programa
O programa “Ouro Preto, o meu lugar” é permanente e aplicado
nas escolas citadas, através de oficinas, visitas orientadas aos museus, materiais didáticos e outras atividades com a metodologia de
reflexão sobre o patrimônio cultural e os sentimentos de pertencimento e de apropriação. A previsão é que em 2020 o programa se
estenda às demais escolas do município. “Ouro Preto, o meu lugar”
é desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Educação; Turismo,
Indústria e Comércio; e Cultura e Patrimônio e também tem o apoio
da Pró-reitoria de Extensão da UFOP.

Prefeitura instala internet de alta
velocidade e sistema integrado em todos
os postos de saúde de Ouro Preto

O desvio de um transporte da prefeitura de Ouro Preto foi tema de polêmica na cidade na última semana. Para esclarecer o assunto, o diretor de
transporte da Secretaria Municipal de Saúde, Jonas Antônio Silva Nicolino, e o diretor de administração e suprimentos da Secretaria Municipal de
Educação, Armênio Júnior Santos Gama, participaram da Tribuna Livre da
Câmara na terça-feira (29).
Os diretores confirmaram o episódio, mas garantiram que não houve
prejuízo para os alunos que utilizam o transporte. “Tinha pouco tempo que
havia assumido o cargo, então, na minha visão, foi uma situação em que não
tínhamos outra opção. Por isso, autorizei esse ônibus a atender aos pacientes.
Sabemos que não é a melhor saída, até pela condição desse ônibus, mas, naquele momento, foi a única saída para não deixar os pacientes oncológicos
sem atendimento”, disse.
O vereador lembrou os requerimentos que já fez a prefeitura sobre o
transporte e até hoje não obteve resposta. “Talvez agora você assumindo a
pasta da saúde possa nos apresentar o levantamento da sua pasta. Por exemplo, quantos carros atendem a saúde? Quantos são da cooperativa? Quais
são os gastos? Pois assim podemos entender onde está indo nosso dinheiro”,
pontuou o vereador Vantuir Antônio da Silva.
Já o vereador Vander Leitoa destacou que a saúde tem que ser prioridade
e que a ação só reforça que a questão das ambulâncias tem que ser revista.
				
		
Por Michelle Borges

Funcionários já estão capacitados para utilizar as novas tecnologias

Na última quinta-feira, 24 de
outubro, foi realizado o treinamento para a capacitação dos agentes
administrativos e recepcionistas
de todas as unidades básicas de
saúde de Ouro Preto, sendo eles da
sede ou distritos. O treinamento é
uma consequência do fato inédito
da Prefeitura de Ouro Preto que
recentemente viabilizou a conexão de todos os postos de saúde na
rede, o que permite o processo de
informatização completa da área
da saúde, com novas tecnologias.
“O treinamento serviu para
capacitar os funcionários tanto da
sede quanto dos locais mais remotos a utilizarem a tecnologia para
melhorar a área de saúde. Agora,
ao invés da documentação em papéis, o serviço será todo online,
funcionando de maneira mais rápida e organizada”, ressaltou Rafael
Gomes, gerente do setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura.
Além da conexão em alta velocidade, agora todos os postos
contam também com o sistema
integrado de informações, de forma que é possível acessar os da-

Ane Souz

dos de um paciente pela rede, sem
precisar ir até a UBS em que ele
foi atendido. Todo o processo foi
digitalizado, evitando a perda de
receitas, pedidos de exames, cirurgias, além de manter um histórico
online de todos os usuários.
Outros benefícios da nova tecnologia são a rapidez nos agendamentos de consultas, atendimentos
a domicílio e viagens de tratamentos para os pacientes, isso tudo de
forma automatizada.

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!

A Polícia Militar apreendeu
mais de 40 pés de maconhas na
localidade de Arrozal, próximo ao
distrito de Rodrigo Silva, na tarde
da quarta-feira (31). De acordo com
informações da polícia, três homens,
frequentemente se deslocavam até o
local de maneira suspeita.
Diante da informação, uma
equipe da Polícia Militar foi à localidade e encontrou o veículo que
estava com um dos pneus furados.
Ao realizar vistoria no automóvel,
os policiais não encontraram nada
ilegal. Entretanto, após vasculhar
as redondezas, foi encontrada a
plantação de Maconha, com 41
pés adultos de maconha, 16 potes
plásticos com mudas de maconha,
além de, 97 vasilhas próprias para o
cultivo de plantas com terras, sendo
que este material estava espalhado
pela mata.
Devido a denúncias anteriores,
a PM se deslocou até a residência

Dois homens são presos e um
está foragido por plantar maconha
em distrito de Ouro Preto
de um suspeito, no bairro Rosário
em Ouro Preto. Ao ser contatado, o
jovem de 19 anos assumiu a autoria
do crime do plantio de maconha,
e que outros dois autores também
participaram da ação criminosa,
sendo no seu quarto localizado
uma balança de precisão, sacolas
plásticas de chup-chup, sementes
de maconha germinadas, galhos
de maconha já debulhados, um recipiente de sorvete com maconha
dichavada, um saquinho com 14
sementes de maconha, uma pequena barrinha de maconha prensada e cinco
recipientes contendo
vegetação umedecida, dois cigarros de
maconha e um vidro
com maconha dichavada.
Já na residência
do outro autor, de 21
anos, no Centro de

Ouro Preto, onde ele foi localizado e preso, foi encontrado um saco
plástico contendo 94 sementes de
maconha. E na residência do outro autor identificado, de 22 anos,
o qual não se encontrava, foi localizado dois rádios transmissores,
uma espingarda de pressão e uma
sacola com maconha.
O veículo Renault Duster foi
apreendido e removido para o pátio
credenciado e os autores e os materiais apreendidos foram conduzidos
para a Delegacia de Polícia Civil.

Michelle Borges

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Ainda falta um ano
Como é comum nesta época, o tempo mudou repentinamente,
e pingos grossos de chuva começaram a cair. Quando eu saí de
casa o céu estava límpido e o sol brilhava, e como a gente só se
lembra da sombrinha depois que a chuva cai, fui pega de surpresa.
Entrei na primeira lanchonete cuja porta vi aberta, porque a
chuva já demonstrava que ia cair bem forte. Outros desavisados
como eu tiveram a mesma idéia, porque logo o pequeno espaço
ficou com várias pessoas.
Ao meu lado, dois homens discutiam sobre política, e pelo
tom já alterado que nenhum dos dois parecia fazer questão de
esconder, percebi que a conversa já devia estar acontecendo há
algum tempo.
As pessoas ficavam olhando para fora, esperando a chuva
passar, mas tive a impressão que o faziam mais para dar a entender que não estavam prestando atenção, uma vez que não escutar
era impossível.
Fui até o balcão e pedi um suco, embora não estivesse com
sede, mas foi uma forma que encontrei de me assentar e assim
meio que “justificar” a minha presença ali, o que tornou-me mais
à vontade.
A discussão continuava.
- Fulano não fez nada.
- Não? E fulano, que além de não fazer nada, ainda roubou
(frase forte, ainda mais em público)
Ficou claro que não estavam preocupados com a política, mas
com nomes, cada um defendendo o seu candidato, em uma época
em que as candidaturas nem se oficializaram ainda.
Fiquei pensando que ainda falta um ano para as eleições, talvez os referidos “fulanos” nem saiam candidatos e já tem quem
esteja brigando por eles. É interessante como algumas pessoas
se apegam a nomes para determinados cargos, tanto executivo
como legislativo, e não enxergam mais nada. Vira fanatismo.
Acreditar em alguém, ter nele seu candidato, tudo bem. Mas
parecia que eles já iam votar amanhã, tamanha a empolgação. E
se a pessoa por eles escolhida não se candidatar? Pode ser que
tanto o escolhido por um, como o escolhido pelo outro, nem se interessem pelas eleições, mas eles já citavam os nomes em público, já expunham as qualidades e os defeitos de ambos, e, claro, o
escolhido só tinha qualidades e o desafeto só tinha defeitos. Outro
erro: por que o fato da pessoa não ser a escolhida para o voto a
torna um desafeto?
Fiquei ouvindo e pensando que se hoje já está assim, o que
esperar do ano que vem. Tomei o meu suco bem devagarzinho,
rezando para que a chuva passasse logo.
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Prefeitura de Mariana adquire Castramóvel
Veículo garante bem-estar das populações caninas e felinas

Atenção à saúde e ao bem-estar de cães e gatos foram alguns
dos porquês que motivaram a Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Saúde com auxílio
do Estado, a adquirir o Castramóvel. O automóvel, adaptado para
realizar operações de castração em
cães e gatos, foi apresentado à comunidade marianense na quarta-feira, 23 de outubro, na 1º Debate
Público de Manejo Populacional
de Cães e Gatos.
O Castramóvel percorrerá a
cidade de Mariana e distritos realizando operações de castração.
Serão priorizados os cães e gatos
de ruas e de abrigos, além dos animais dos quais os donos tenham
feito o Cadastro Social na Secretaria da Saúde. O cadastro foi
desenvolvido a partir de critérios
socioeconômicos previstos pela
administração da pasta. A previsão
para a realização dos primeiros
procedimentos é para o mês de
novembro.
A castração, além de garantir
o controle humanitário da população de cães e gatos em Mariana, é
um procedimento que proporciona
mais qualidade de vida e bem estar aos animais. De acordo com a
presidenta do Instituto de Defesa
dos Direitos dos Animais (IDDA),
Luciana Sales, a operação dá mais
longevidade aos cães e gatos, além
de torná-los mais calmos. “Essa
aquisição salvará a vida de muitos
animais, além de torna Mariana

Referência no cuidado humanitário desses bichinhos”, comenta
Luciana.
Foram investido R$ 192 mil

na compra do Castramóvel. A
quantia contou com a contribuição
da Prefeitura e do Estado, além do
apoio de vereadores do município.
Daniel Oliveira

Daniel Oliveira
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Limpeza do Córrego
Prefeitura de Mariana realiza obras e
gera economia de meio milhão de reais do Canela é iniciada
Desde o início da gestão da
pela Prefeitura
atual administração, o governo
Marcelo Cardoso

tem realizado diversas obras no
município. Além de atender com
eficiência as demandas apontadas
pela população como essenciais,
o governo também se preocupou
em realizar os serviços de maneira
consciente, a fim de evitar gastos
exorbitantes.
O primeiro pacote de obras já
concluídas, iniciadas em janeiro
desse ano, como construção de
campo de futebol, quadras, pista
de skate, reformas de escolas e
creches, pavimentação, melhorias
em sistemas de drenagens e outros,
somaria quase R$4,5 milhões. No
entanto, o município gastou um
pouco mais de R$3,5 milhões, tendo economizado mais de R$550
mil. “É importante ressaltar que o
valor economizado não compromete a qualidade das obras. Essa
economia foi possível com uma
gestão responsável”, destacou o
secretário de Obras e Gestão Urbana, Fábio Vieira.

O município realizou as obras
com 87% do valor que seria pago,
ou seja, uma economia de 13%.
Estão previstas quase 60 obras de
grande e médio porte para o município até o próximo ano, sendo
que mais da metade já foram concluídas ou estão em andamento.
As demais estão em fase processo
de planejamento e documentação
para licitação.

De acordo com Fábio Vieira, estima-se uma economia em
todas essas obras que estão em
andamento e que serão iniciadas.
“Somente as obras com financiamento do BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais),
que totalizam R$15 milhões, economizaremos R$3,7 milhões, ou
seja, 25% a menos do que nos foi
orçado”, disse o secretário.

Produtor de Águas realiza 2ª Oficina
Participativa em Águas Claras
O projeto Produtor de Águas
ofereceu nesta quarta-feira (23),
mais uma oficina participativa para
os produtores rurais de Águas Claras e Furquim. Com o tema “Propriedades Sustentáveis: Primeiros
Passos para Regularização Ambiental”, os moradores puderam
tirar diversas dúvidas sobre o tema
e sobre os documentos necessários
para a normalização.
A oficina aconteceu na Fazenda
Sobradinho, em Águas Claras, das
13h30 às 16h30. Outras questões
relacionadas ao tema, como o corte
de árvores, queimada controlada e
área de preservação permanente
(APP) também foram abordadas na
oficina.
Com o intuito de atender todas as realidades vivenciadas pela
população, Mariana Morales, bacharel em ecologia e ministrante
da oficina, falou especificamente
sobre as diferentes ações que devem ser tomadas por pequenos e
grandes produtores rurais. Alguns
procedimentos, no entanto, precisam ser efetivados por todos eles,

Yasmine Feital

como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), feito pela Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Depois da oficina, os produtores realizaram uma visita técnica
para aprenderem, na prática, como
executar medições e identificar
áreas de preservação permanente.
Benedito José Ferreira ressaltou a
importância do Produtor de Águas.
“Nós contamos com o apoio do

projeto para aprender e também
levar informações para outras pessoas”, disse.
O produtor de águas
O projeto foi iniciado neste
ano em Mariana e tem como principal objetivo recuperar as áreas
de preservação permanente nas
propriedades rurais e, consequentemente, aumentar e melhorar a
qualidade da água nos distritos e
em Mariana.

Codema faz visita à barragem de
Marzagão, em Ouro Preto
O Conselho de Defesa do Meio Ambiente visitou,
nesta quarta-feira (30), a barragem da empresa Hindalco Brasil, em Ouro Preto.
A visita foi feita depois de uma requisição do
Conselho, realizada na última reunião, no dia 14 deste
mês. Nela, a empresa havia solicitado uma declaração de conformidade e licenciamento para o início
das atividades do projeto “Fazenda do Gama”. Os
conselheiros pediram, então, que a Hindalco proporcionasse uma visita à barragem de Marzagão, que se
encontra no bairro Saramenha, em Ouro Preto, com o
intuito de vistoriar a condição da mesma.
A barragem encontra-se, hoje, em processo de
descomissionamento, ou seja, não recebe mais rejeitos de minério. Por estar inativa, os rejeitos são processados à seco, através de filtros-prensa, que retiram
toda a água contida no resíduo.
O monitoramento da barragem de Marzagão é
feito através de piezômetros (equipamento utilizado
para medir pressões estáticas e compressibilidade dos

A Secretaria de Transportes e Estradas Vicinais começou, nesta semana, a limpeza do Córrego do Canela no Bairro São Cristóvão. A ação foi
um pedido dos moradores durante as primeiras edições da live que o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, realizou.
Visando evitar problemas de enchentes com a chegada do período
chuvoso, o procedimento, chamado de desassoreamento, é importante
para que se consiga aumentar a vazão do rio, fazendo com que o ribeirão
fique mais limpo.
Para secretário de Transportes e Estradas Vicinais, Marco Antônio
Gonçalves, as ações fazem parte de um plano de limpeza já programado
pela Secretaria. “Esse desassoreamento é para evitar que no período de
chuva ocorra alagamento e a água chegue até as residências”, disse.
Para mais informações, a Secretaria de Transportes e Estradas Vicinais
é localizada na Garagem Municipal - Rodovia do Contorno, s/n°. O telefone para contato é 3558-2472.

NOTA DE ESCLARECIMENTO:

atraso na liberação de
alvará para Bento Rodrigues

A Prefeitura de Mariana vem através dessa nota se posicionar contra
acusações feitas pela Fundação Renova, divulgada em jornais locais, a
respeito da liberação dos Alvarás de construção para as edificações de
Bento Rodrigues, Paracatu e Distrito Sede.
Representantes da Fundação afirmam que há uma demora por parte
da equipe responsável do município para liberação desses documentos.
No entanto, a Secretaria de Obras, através do Departamento de Desenvolvimento Urbano, esclarece que tem dado total prioridade aos processos e que a demora é ocasionada pela própria Renova, que leva muito
tempo para retornar os projetos com as devidas correções solicitadas
oriundos dos inúmeros erros apresentados nos projetos que são enviados, o que faz com que a equipe da prefeitura os reveja diversas vezes.
Ressaltamos que o processo de aprovação dos projetos apresentados pela Fundação Renova segue os mesmos padrões dos processos
em aprovação em qualquer área urbana do município. Esses são submetidos às análises dos parâmetros de ocupação do solo e se as propostas
apresentadas estão em acordo com a legislação vigente.
Informamos, ainda, que foram protocolados 133 projetos solicitando emissão de Alvará de Construção e/ou Licença de Construção para
muros de arrimo/contenções e que 111 foram analisados e tiveram pareceres técnicos emitidos pelo departamento responsável. Desses 133
projetos, 21 obtiveram seus respectivos Alvarás de Construção, além da
emissão de 13 Licenças de Construção para muros de arrimo/contenções, 2 Certidões, 1 Declaração e 4 Autorizações. 15 estão em vias finais
de aprovação, 40 aguardando retorno para nova análise e 16 estão no
setor para o mesmo trabalho. Somente 22 processos recentes ainda não
foram analisados, mas já sofreram triagem.
Dessa maneira, a Prefeitura de Mariana se isenta da responsabilidade pelo atraso das obras, visto que ela tem feito de tudo para dar celeridade à análise dos processos.

Projeto de Futebol Feminino
está com inscrições abertas
Marcelo Cardoso

líquidos). Além de um monitoramento visual, a Hindalco
também realiza o controle da vazão e turbidez da água.
A visita contou com a presença de 15 conselheiros
do Codema e foi conduzida pelo supervisor da barragem,
Sidne Rossi, e pelo diretor da Hindalco, Eli Murilo.

Já estão abertas as inscrições para o Projeto de Futebol Feminino que
será realizado pela Prefeitura de Mariana, em parceria com a Secretária
de Esporte. Os treinos acontecerão na Arena Badaró, todos os sábados,
às 15h. A iniciativa foi uma solicitação das mulheres marianenses, que
querem usufruir do espaço com mais frequência. Inscrições - Inscrições
podem ser feitas na Arena Badaró ou na Arena Mariana durante o horário de
funcionamento, de segunda a sexta, de 8h às 17h.
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PANORAMA
Mainart, distrito de Mariana,
será palco do ‘1° Mineirão
Junto e Misturado de Drift
Trike’, organizado pela Minas Drift Trike (MTD), Equipe
Zangados Trike de Mariana
e Associação Comunitária
de Mainart. De acordo com a
organização, são esperados
em torno de 50 pilotos vindos de diversos lugares do
país para uma corrida com
muita ação sobre triciclos
customizados capazes de alcançar a velocidade máxima
de 80km/h. O evento é aberto ao público e acontece no
sábado (31) e domingo (1).

FALECIMENTOS

N

A

marianense Izabela Zopelaro,
jornalista, faleceu na
terça-feira (29) em decorrência de um câncer. Izabela era uma
guerreira, já tinha lutado contra a doença por
muitos anos. A jovem
deixa um exemplo
de garra e força para
aqueles que puderam
conviver com ela. O
Jornal O LIBERAL
lamenta essa grande
perda e se solidariza
com familiares e amigos nesse momento de
profunda tristeza.

a madrugada da
quarta-feira (30)
faleceu a Irmã
Maria Virgo Fidelis, Religiosa
das Carmelitas
da Divina Providência e irmã de
Dom Francisco
Barroso Filho,
Bispo emérito
de Oliveira. Irmã
Fidélis, como
era popularmente conhecida,
professou votos
em 1957 e atuou
durante a maior
parte do tempo
de sua vida religiosa na Arquidiocese de Mariana, principalmente no Educandário Santo Antônio em Ouro Preto.
O Jornal O LIBERAL solidariza-se com familiares e
amigos neste momento de luto.
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1° Encontro de Bandas do
Itacolomi emociona visitantes
A paisagem do Parque Estadual do Itacolomi ganhou trilha sonora com o 1° Encontro de Bandas do Itacolomi, realizado no domingo, 27 de outubro. Apresentaram-se as bandas
marianenses: 16 de Julho, 8 de Dezembro e São Caetano; A
ouropretana, Nossa Senhora da Conceição da Lapa; E a sabaraense, Sociedade Musical e Cultural Santa Lúcia. O evento
foi realizado pela administração do Parque com auxílio da
Prefeitura de Mariana e outros apoiadores.
O Encontro ocorreu em frente à Casa Bandeirante, onde
mesas e cadeiras acomodaram os amantes dos instrumentos
de metal e de percussão. Por duplas, um do lado do outro, os
grupos foram aplaudidos de pé. A banda marianense São Caetano, a 4ª mais antiga do País, conquistou a audiência com o
repertório composto por sucessos de Chitãozinho e Xororó,
Ivete Sangalo, Jota Quest e Roberto Carlos.
De acordo com o presidente da Sociedade Musical de
São Caetano, Djalma Pinheiro, o repertório foi pensando para agitar o visitantes. "Queríamos divertir o público, deixar o
domingo deles mais alegre. É sempre muito bom para nós,
como banda, participar desses eventos. É intercâmbio musical, adquirimos novos conhecimentos em contato com outros
músicos", pontua Djalma.
A Gerente de Conservação do Parque do Itacolomi e responsável pela organização do Encontro, Maria Lúcia Coimbra, comemorou o sucesso do evento. "As pessoas não sabem,
mas, além de conservar, o Parque também tem como meta
integrar a comunidade. O Encontro tem esse objetivo, trazer
a comunidade para o Itacolomi. Além das bandas locais, convidamos os comerciantes das cidades - Ouro Preto e Mariana
- para exporem seus artesanatos e ofertarem alimentos aos visitantes", explica. No final do evento, Maria Lúcia confessou
a sua vontade de realizar o Encontro anualmente.
O encanador Antônio Eustáquio Miranda, 66, parabenizou a organização e os apoiadores. "Um encontro de bandas
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aqui, no Itacolomi, é reviver a minha infância. Além de música boa, o Encontro me trouxe boas lembranças", comenta
Antônio Eustáquio.
Homenagem - João Cristo, 81, foi homenageado no evento devido ao tempo de dedicação às bandas de Ouro Preto.

Educar pelo Esporte ressalta a importância do futebol
para o desenvolvimento de crianças e jovens
Jovens e crianças apaixonadas por futebol participaram
da final do campeonato Educar Pelo Esporte, no sábado, 26
de outubro, na Arena Badaró. A competição, realizada pela Prefeitura de Mariana foi iniciada em setembro de 2019,
com a participação de 42 times.
Os vencedores do torneio, na modalidade masculina,
foram os times:, ED - Esportes nas categorias sub-7, sub-9
e sub-11; o América, na sub-13; Já na feminina, o América
também garantiu a taça, na sub-17. Todos os vencedores e
participantes foram premiados, os primeiros com a taça de
1º lugar e os demais com medalhas.
Durante o campeonato o prefeito Duarte Júnior distribuiu aos times um kit uniforme composto por: camiseta,
shorts e meião, sob medida e nas cores dos brasões das equipes. De acordo com o prefeito, a entrega dos uniformes tem
como objetivo incentivar a prática dos esportes nas crianças
e jovens marianeses. "Esta é uma ação para proporcionar
mais conforto aos meninos e meninas que amam futebol.
Jogar sem preocupações, só por diversão. É cuidado com os
nossos pequenos", comenta Du.
Sobre o campeonato, Duarte declarou o seu afeto pelo
Educar Pelo Esporte. "Eu cresci jogando em times de bases
da cidade. Essa experiência me tornou uma pessoa melhor,
é sociabilização, é aprender a ganhar e a perder, além disso,
é saúde. Aqui não queremos desenvolver jogadores profissionais, queremos que esses meninos aprendam a se respeitarem, auxiliar na formação deles como pessoas", pontua.
A prática esportiva faz bem ao físico, ao emocional e
ao social. Segundo o assessor técnico de desporto do município, Wagner Flávio Ramos, o esporte integra crianças e
jovens à sociedade. "Eles exercitam valores da vida, como
se empenhar para conquistar algo que desejam e respeitar ao
próximo e a si. Além, é claro, de se exercitarem e pegarem
gosto pela prática esportiva", comenta Wagner.
A jogadora titular do América, Franciele da Silva, 17,
destaca o poder transformador do esporte para o emocional
humano. "Quando eu estou no campo, esqueço de tudo. É
só eu e a bola. É muito bom, o futebol distrai a minha mente, quando volto para resolver qualquer questão da vida, já
estou preparada para tal", comenta. Franciele também parabenizou a Prefeitura por dar visibilidade ao futebol feminino
no município. Há quase 2 anos no América, Franciele pretende seguir carreira no esporte e agradece a oportunidade de
participar do campeonato.
Competições - A Copa Cabanas será realizada em novembro. Destinada aos times de base da região da cidade
alta, composta pelos bairros: Cabanas, Cartucha, Santa Cla-
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ra, Santa Rita de Cássia e Vale Verde, a primeira partida do
torneio está marcada para o dia 9 do próximo mês. Os interessados devem procurar a administração da Arena Badaró.
Para mais informações, ligue: 031 3557-2128.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

Os protestos no Chile
No dia 25 de outubro de 2019, mais de um milhão de chilenos
ocuparam as ruas da capital, Santiago, em uma das maiores manifestações já realizadas. Além de Santiago, outras cidades foram
ocupadas por manifestantes nesse dia. Um ponto em comum foi o
modo como elas foram mobilizadas: pelas redes sociais.
Em colunas publicadas aqui eu venho discutindo os novos
modos como o cidadão, mundo afora, tem se informado sobre
política e, também, vem se mobilizando: as redes sociais. Com
o advento do smartphone cada indivíduo alcança um poder de
informação jamais testemunhado e pode, também, tornar-se ativo
na produção de informações e de conhecimentos, usando as diversas plataformas digitais para esses objetivos.
Voltando para o Chile, a grandeza dos protestos lembra muito
os que ocorreram no Brasil, em junho de 2013. Na época, institutos de pesquisa procuraram saber as razões dos manifestantes
e, também, o modo como eles se mobilizaram. O grande meio de
mobilização foram as redes sociais e os efeitos dos mega protestos de junho de 2013 foi uma radical transformação na política representativa brasileira, que ainda estamos assistindo seus efeitos.
No Chile, o instituto IPSOS procurou investigar as razões e os
sentimentos dos manifestantes. Ele aplicou uma pesquisa de tipo
painel, na qual a adesão é espontânea e sobre o total de usuários
que responderam às perguntas (55.000) foi aplicado uma amostra
por cota de sexo e idade de 1003 casos. Basicamente, os 55.000
respondentes foram reduzidos a uma amostra representativa da
população chilena de 1003 casos, ação fundamental para evitar
um maior enviesamento nos resultados.
Sobre essa pesquisa, eu destaco a primeira pergunta: Sobre
la actual jornada de protesta en Santiago y algunas ciudades,
¿cuál cree usted que es la principal razón de su origen? As respostas foram: “Las personas se cansaron del costo de la vida, las
alzas de precios, el nivel de los sueldos, la calidad de la salud, el
monto de las pensiones, entre otros" (67% das respostas); "La
clase política en general no ha sido capaz de escuchar a la gente
y sus demandas" (16%); "Fue una oportunidad para la violencia
y vandalismo, aprovechando el descontento" (10%); "La falta de
liderazgo del gobierno en los temas importantes para el país y las
personas hizo crisis" (4%); "Es una protesta política de la oposición al actual gobierno y el Presidente" (3%); "No sabe" (1%).
De imediato, fica evidente a complexidade das razões que
motivaram os protestos, pois não houve um tema apenas, mas
diversos (como aconteceu no Brasil em junho de 2013). Se havia
uma impressão que era um movimento contra o governo, a pesquisa logo a desfaz, pois apenas 4% dos respondentes chilenos
responderam assim. E meros 3% acham que foi a oposição que
fez as manifestações. Logo, a grande maioria demonstra uma insatisfação generalizada contra a carestia, a qualidade de alguns
serviços públicos e o modo como a política e seus representantes
vem atuando. O mesmo grau de insatisfação foi detectado nas
pesquisas feitas aqui no Brasil, por ocasião dos protestos de junho
de 2013, também chamados de “Protestos da Copa das Confederações”. Sobre isso, é importante destacar que o Chile abrigaria,
neste ano, dois grandes eventos internacionais: APEC (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) e a COP25 (Conferência sobre o o
clima da ONU, que seria realizada no Brasil). Os custos assumidos pelo Brasil para as copas das Confederações e do Mundo,
em uma situação de carestia sentida pelos cidadãos brasileiros,
foram suficientes para motivarem os grandes protestos. Apesar
de no dia 30 de outubro o presidente Sebastián Piñera ter anunciado que o Chile não mais sediará essas duas grandes reuniões,
seus efeitos já foram sentidos pela população.
Os grandes protestos de junho de 2013 no Brasil mudaram
drasticamente nossa dinâmica política representativa e ainda estamos sob seus efeitos. Eu arrisco afirmar que o mesmo acontecerá no Chile. *Cientista Político/ Diretor de GIGA Instituto de
Pesquisa/ Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG/ Professor de Administração Pública da UFOP
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Comunidade do Água Limpa recebe
atendimento médico pela primeira vez
Pedido antigo dos mais de 5 mil moradores da
região agora virou realidade

A população do Água Limpa
começa a ter atendimento médico no
Salão Comunitário da região, que foi
reformado para receber as equipes de
Saúde da Prefeitura de Itabirito. O
espaço foi todo adequado e equipado
para a realização dos atendimentos. A
solenidade de abertura dos serviços
aconteceu na última sexta-feira (25),
com a presença de autoridades locais
e os moradores.
“Com o empenho da comunidade e da Prefeitura, estamos entregando esse espaço no Água Limpa,
onde, a partir de agora, vamos cuidar
da saúde de todos. Eu fiz um compromisso com toda a população de
Itabirito e tenho uma preocupação especial com quem mais precisa. Muito em breve a comunidade de Água
Limpa terá mais noticias boas”, destacou Orlando Caldeira, prefeito de
Itabirito, que participou da entrega.
Para o presidente da Associação
Solidária Balneário Água Limpa Itabirito, Raione Aiala Teotonio, essa
conquista é de todos e de primordial
importância para o futuro da comunidade. “O Posto de Saúde é um marco
histórico, nós sabemos das nossas
dificuldades e estamos lutando para
uma comunidade cada vez melhor, e
saúde é primordial, esse posto era um
sonho que hoje se tornou realidade”,
comemorou o presidente.
Antes da abertura da unidade, a
equipe de Saúde realizou o cadastramento dos moradores para entender as
demandas da região. Os atendimentos

Salão foi reformado para receber o atendimento médico

População local acompanhou a entrega do Posto de Saúde

médicos na comunidade acontecem
toda segunda e sexta, durante todo
o dia. A equipe inicial é formada por

Trabalho de valorização do servidor e diálogo com sindicato resulta na ampliação do
novo projeto de lei, que foi encaminhado à Câmara na sexta (25)

Na sexta-feira, dia 25, a Prefeitura de Itabirito se reuniu com representantes do Sindsemi, o Sindicato
dos Servidores Municipais de Itabirito, para apresentar o novo projeto de
lei sobre o cartão alimentação. "Esse
é um grande ganho para os servidores, pois contempla a todos. Parabéns
a todo o Executivo por conceder
esse benefício em tão pouco tempo",
ressaltou Roberto Cesário, presidente
do sindicato.
No texto, os 2048 colaboradores
quem têm salário de até R$ 1.372,13
passam receber R$500 de auxílio.
Outros 674, que têm vencimentos de
até R$ 2.129,60, serão beneficiados
em R$ 300,00. E para os efetivos

que têm renda superior, o cartão alimentação será de R$ 150,00, o que
abrange mais de 880 servidores com
essa iniciativa da Prefeitura. O projeto de lei foi assinado pelo prefeito
de Itabirito, Orlando Caldeira, e já
tramita para avaliação dos vereadores, junto com a análise de impacto
financeiro. Se aprovado, o benefício
deve ser concedido aos servidores
ainda em 2019.
A nova redação modifica a lei
que determina o “Auxílio Cesta Básica” (n.º2.917/2013) e prevê um aumento para 2.727 colaboradores. “O
trabalho em equipe, ouvindo a todos,
é o que torna os resultados ainda
melhores. Nesse caso, a valorização

3561-0508
3561-3584
98979-4354

98827-5073

enfermeira, auxiliar de enfermagem e
médico. Em breve, o serviço na comunidade será ampliado.

Prefeitura de Itabirito não mede esforços e amplia
cartão alimentação para cerca de 2730 servidores

(31)

R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO
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Matrículas
Abertas

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

do servidor é um trabalho constante
dentro da Prefeitura de Itabirito, então estudamos esse novo projeto de
lei, que vai beneficiar muita gente,
principalmente quem mais precisa”,
destaca Orlando Caldeira, prefeito de
Itabirito.
O projeto de lei define que o
benefício não será concedido aos
cargos comissionados. Os servidores efetivos, que estiverem atuando
em função de confiança, também
não recebem o cartão alimentação.
De acordo com o estudo da Prefeitura de Itabirito, a nova medida
gera um investimento mensal de
R$ 438.690,00, totalizando R$
5.264.280,00 por ano.
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Secretária fala de cortes no orçamento,
realização de festas tradicionais e projetos
futuros em reunião de vereadores
A secretária de Patrimônio e Cultura da Prefeitura de
Itabirito, Júnia Melillo, participou da reunião da Câmara na
segunda-feira (28) para responder os questionamentos dos
vereadores em diversos assuntos relacionados à pasta. A
secretária falou sobre o corte no orçamento, realização das
festas tradicionais e projetos futuros. A reunião foi marcada
também pela presença de representantes dos servidores municipais, que acompanham a tramitação do Projeto de Lei do
executivo, que altera os valores do vale cesta.
Júnia falou sobre o corte realizado pelo prefeito, de R$4
milhões, e como gerenciar os eventos e ações da cidade com
orçamento reduzido. “É importante dizer que a gente valoriza e sabe a importância dos eventos para o aquecimento da
economia local. Acreditamos que o prefeito fez o corte para
equilibrar as contas da prefeitura, que não estavam fechando.
Nós pretendemos buscar parcerias com a iniciativa privada
para realizar os grandes eventos, pois como o prefeito vinha
falando desde a campanha, nós vamos fazer um enxugamento, as produções dos eventos serão mais econômicas. Vamos
utilizar mais a criatividade e contratar artistas locais, valorizando quem é daqui”, pontuou.
Ainda na sua apresentação, Júnia falou sobre duas novidades: a implantação da Casa do Pastel de Angu e a reforma
do Cine Teatro Pax.
Casa do Pastel de Angu
Segundo a secretária, a diretoria de Turismo está em
contato com algumas instituições para que o Pastel de Angu possa ser comercializado pelas mantenedoras. “Estamos
buscando maneiras legais para isso. Estamos em contato
com a Anvisa, o Sebrae, vigilância Sanitária para que o turista possa chegar aqui e ter condições de comprar o pastel”,
reforçou. “Paralelo a isso, recebemos uma ótima notícia de
que a Vale vai nos doar um vagão de trem. Nós pretendemos
colocá-lo na Praça da Estação, no Complexo Turístico, para
formar a Casa do Pastel de Angu. Existem também parcerias
público-privadas que em breve vão alavancar a venda desse
bem imaterial da nossa cidade”, enfatizou.
Reforma do Cine Teatro Pax
Referência histórica da cidade, o Cine Teatro Pax está
interditado há quase dois anos para reforma. O Local é tombado pelo Conselho de Patrimônio Histórico do Município
e era palco de inúmeras apresentações artísticas e culturais
na cidade. A reforma do local, que deve acontecer em breve,
foi outra ação revelada por Júnia. “É difícil falar de prazo
quando se trata de setor público, mas a gente vai receber em
breve a parte de patrocínio recebido pela Vale, conquista do
prefeito Orlando. Nós estamos readequando o projeto aos
valores que conseguimos de patrocínio. Temos que esperar
todos os trâmites legais, mas eu acredito que no final desse
ano, no mais tardar no início do próximo, nós já iniciaremos
os trabalhos”, declarou.
Ao final da reunião, o presidente Arnaldo dos Santos
(MDB) lembrou que a verba para a reforma do Cine Teatro
Pax foi conquistada, na Vale, pelo então secretário Ubiraney
Fiqueiredo, durante o governo Alex Salvador. Contudo, por
causa da tragédia de Brumadinho, o recurso só chegou recentemente aos cofres da Prefeitura de Itabirito.

Michelle Borges

10

Aviso de Errata: O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente
de licitação comunica aos interessados que
fica alterada a redação e data de Abertura
do Processo para dia 14/11/2019 as 09:00h
na Sede do SAAE a Rua Rio Branco, nº99;
Bairro Centro, no Município de Itabirito-MG. Pregão presencial nº073/2019
Processo nº132/2019: Objeto: Aquisição
de bombas submersas, a serem utilizadas
na unidade de tratamento de água do Serviço Autônomo de Saneamento Básico,
Município de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Outras
informações pelo telefone 31 3562 - 4100
ou pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.
br ; ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br.
17/10/2019. Rogerio Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Errata: O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente
de Licitação comunica aos interessados
que fica alterada a redação do Processo nº
130/2019 Pregão Presencial nº071/2019
S.R.P. nº021/2019: Objeto: Registro de
preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada na locação de
grupo gerador de energia elétrica à diesel.
Incluindo transporte, instalação, operação,
manutenção, seguro do equipamento e desinstalação, sob demanda, para atender às
necessidades da Unidade de Captação de
Água do SAAE de Itabirito/MG no residencial Villa Bella, conforme especificações do anexo I. Outras informações pelo
telefone (31)3562-4100 ou pelo E-mail:
compras@saaeita.mg.gov.br; ou pelo Site:
www.saaeita.mg.gov.br. 24/10/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº121/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº068/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de oficina mecânica, incluindo, mão de obra, fornecimento de peças,
montagem e desmontagem das peças
para manutenção corretiva no caminhão
FORD 816 pertencente ao patrimônio do
SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Empresa
Vencedora e Habilitada: LI Comércio
de Materiais Hidráulicos e Pneumáticos

Ltda - ME, perfazendo este pregão um
valor total de R$16.500,00 (Dezesseis
mil e quinhentos Reais), Itabirito / MG,
30/10/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº122/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº069/2019. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de portão
eletrônico com interfone e fornecimento
de insumos, material e mão-de-obra para
UTA - Unidade de Tratamento de Água do
SAAE, no distrito Industrial da BR 040,
no munícipio de Itabirito-MG, conforme
especificações do anexo I, Empresa Vencedora e Habilitada: Ariadine Vaz Germano Ribeiro 06746257657, perfazendo
este pregão um valor total de R$ 4.800,00
(Quatro mil e oitocentos Reais), Itabirito/
MG, 31/10/2019 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº110/2019,
na modalidade de Pregão Presencial
nº063/2019. S.R.P. nº 020/219. Objeto:
contratação de empresa especializada para a
realização de análises da qualidade da água
para abastecimento no Município e Distritos de Itabirito-MG, incluindo o Distrito
Industrial da BR040, em cumprimento das
exigências da Portaria de Consolidação do
Ministério da Saúde nº 05/17, Anexo XX,
que trata do enquadramento das águas aos
padrões de potabilidade para abastecimento
humano, exigidos pela mesma, conforme
especificações do anexo I, Empresa Vencedora e Habilitada Controle Analítico Analises Técnicas LTDA, perfazendo este pregão
um valor total de R$190.980,00 (Cento e
noventa mil novecentos e oitenta Reais), Itabirito/MG, 29/10/2019 – Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 074/2019 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 133/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº074/2019,
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos a
ser utilizados na sede administrativa do
SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do Anexo I, do edital, no dia
18/11/2019 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

Manifestação pelo vale cesta
Um grupo de servidores municipais compareceu à reunião com cartazes para acompanhar a tramitação do Projeto
de Lei (PL) do executivo, que aumenta o valor do vale cesta.
Na semana passada, o PL teve pedido de vistas do vereador
Léo do Social para que o executivo pudesse analisar e estudar a possibilidade de incluir os servidores que não estavam
contemplados com o benefício.
O PL revisado pelo executivo já está na Câmara e vai
passar pela Comissão da Casa antes da votação. Antecipando, a Prefeitura divulgou que todos os efetivos serão beneficiados a partir de agora, mas de acordo com o salário recebido. “Os 2048 colaboradores que têm salário de até R$
1.372,13 passam a receber R$500 de auxílio. Outros 674,
que têm vencimentos de até R$ 2.129,60, serão beneficiados
em R$ 300,00. E para os efetivos que têm renda superior, o
cartão alimentação será de R$ 150,00, o que abrange mais
de 880 servidores”, esclareceu o executivo por meio de nota.
A reportagem do Jornal O Liberal conversou com os
manifestantes, que declararam que não estão satisfeitos com
a alteração. “Viemos aqui hoje, dia do servidor, para um
protesto pacífico, lutando por uma igualdade de direitos.
Vivemos uma fase de perda do poder aquisitivo por toda a
população brasileira e estamos com o salário defasado devido a este fato nacional. Pensamos que todos pertencemos
a uma mesma administração pública, e não devemos ser
tratados desigualmente. Foram anos de estudo e valores
envolvidos em nossa formação para que chegássemos
aqui hoje, aptos a atender
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº019/2019 - Registro de Preço 020/2019
a população itabiritense.
- Processo Licitatório nº.110/2019 – Pregão Presencial nº.063/2019 – Objeto registro de preço para contratação de empresa espeIsonomia é um princípio
cializada para a realização de análises da qualidade da água para abastecimento no Município e Distritos de Itabirito-MG, incluindo
legal, previsto na constio Distrito Industrial da BR040, em cumprimento das exigências da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/17, Anexo
XX, que trata do enquadramento das águas aos padrões de potabilidade para abastecimento humano, exigidos pela mesma, conforme
tuição federal e algo que
especificações do anexo I, do edital, Fornecedor: Controle Analítico Analises Técnicas LTDA, Relação das análises:
deve ocorrer dentro de um
ambiente público e é por
Lote I - Dotação Orçamentária - Operações e Manutenções em Abastecimento de Água nas Redes Urbanas - ETA - 17 512
1701 4.001 33.90.39.00 - Marca/Fabricante se Importado País de Origem - Controle Analítico Análises Técnicas Ltda
isso que nos mobilizamos.
Queremos isonomia do
Item
Especificações
Unid.
Qtde Valor Unit.
Valor Total
vale alimentação, para que
1
Análise dos Parâmetros Inorgânicos
Unid.
20
145,00
2.900,00
todos nós tenhamos acesso
2
Análise dos Parâmetros Orgânicos
Unid.
20
315,00
6.300,00
a um mesmo valor, sem
3
Análise de Cianobactérias
Unid.
36
195,00
7.020,00
discriminação”, ressaltou a
4
Análise de Agrotóxicos
Unid.
20
620,00
12.400,00
servidora Tatiane.
O PL deve
5
Análise de Desinfetantes e Produtos Secundários
Unid.
18
250,00
4.500,00
da Dedinfetação
entrar para votação na próxima
6
Análise Padrão Organolépticos de Potabilidade
Unid.
20
400,00
8.000,00
reunião da Câ7
Análise de Radioatividade
Unid.
20
220,00
4.400,00
mara, na segun8
Análise de Vírus Entéricos
Unid.
36
815,00
29.340,00
da-feira (4).
9
Análise Bacteriológica
Unid.
48
100,00
4.800,00
Por Michel10
Análise
de
Crolofila-A
Unid.
36
80,00
2.880,00
le Borges (Com
11
Análise
de
Pseudomonas
Aeruginosa
Unid.
36
100,00
3.600,00
colaboração
de Romeu ArValor Total do Lote: R$ 86.140,00
canjo)
Lote II - Operaçôes e Manutençôes em Abastecimento de Água nas Sedes Urbanas - UTA - 17 512 1701 4.001 33.90.39.00 -

Palestra de conscientização sobre
violência doméstica e feminicídio

No último dia 29 de outubro, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Santa Rita, em parceria com
a Policia Militar, realizou uma palestra com o tema Violência Doméstica e Feminicídio. Quem esteve
na unidade recebeu informações sobre quais os tipos de violência acontecem com mais frequência, a
importância de realizar a denúncia e como se proteger.
“Achei ótimo participar, agora posso ajudar as pessoas que passam por isso, aprendi muitas informações que são essenciais”, conta Ana Paula de Oliveira, moradora do bairro Munu, que foi à UBS para
marcar uma consulta ao dentista e aproveitou para participar da palestra. A atividade faz parte da Campanha Outubro Rosa, que está sendo realizada em todas as UBS de Itabirito. A ideia é que as atendidas pela
rede da saúde municipal recebam orientações sobre o câncer de mama, tirem duvidas e façam exames
preventivos; ainda, as equipes da Saúde trabalham para que toda a população receba informações sobre
vários temas relacionados às mulheres.
Faça a denúncia - Se você está sofrendo algum tipo de violência, seja ela física, verbal ou psicológica, denuncie! No Brasil já existe algumas medidas para proteger as mulheres, como a Lei Maria
da Penha, a alteração na lei do estupro e a lei do feminicídio. Para receber ajuda, ligue no número 180.

Marca/Fabricante se Importado País de Origem - Controle Analítico Análises Técnicas Ltda
Item

Especificações

Unid.

Qtde

Valor Unit.

Valor Total

1

Análise dos Parâmetros Inorgânicos

Unid.

35

145,00

5.075,00

2

Análise dos Parâmetros Orgânicos

Unid.

35

315,00

11.025,00

3

Análise de Radioatividade

Unid.

35

220,00

7.700,00

4

Análise Agrotóxico

Unid.

35

620,00

21.700,00

5

Análise de Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção

Unid.

39

250,00

9.750,00

6

Análise Padrão Organoléptico de Potabilidade

Unid.

35

400,00

14.000,00

7

Análise de Cianobactérias

Unid.

19

195,00

3.705,00

8

Análise Bacteriológica

Unid.

72

100,00

7.200,00

9

Análise de Metais.

Unid.

48

60,00

2.880,00

10

Análise de Vírus Entéricos

Unid.

19

815,00

15.485,00

11

Análise de Clorofila-A

Unid.

19

80,00

1.520,00

12

Análise de Pseudomonas Aeruginosa.

Unid.

48

100,00

4.800,00

Valor Total do Lote: R$ 104.840,00
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 29/10/2019.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Coca-Cola: Inaugurada em 2015, a Fábrica
da COCA-COLA FEMSA em Itabirito continua como uma das mais modernas do mundo.
Sempre é bom lembrar o trabalho incansável do
secretário de desenvolvimento do então governo Manoel da Mota,
Geraldo Magno de Almeida, para que este empreendimento fosse
consolidado em nosso município. André Porto, da área de relações
com os investidores da empresa, afirmou que no início de 2020 a
empresa mexicana inaugura um novo centro de distribuição com investimento na ordem de 80 milhões.
Gente de destaque: A dinâmica Fernanda Faria desenvolve suas habilidades como verdadeira embaixatriz de nossa cidade nas ações da
fábrica da Coca-Cola Femsa. Ela faz acontecer na área de desenvolvimento mostrando sua competência, dedicação, sem deixar de lado
seu carisma e charme no exercício das suas prerrogativas. Itabirito
agradece e deseja sucessos sempre!
Prevenção é tudo: Há vinte anos José Parreira Antunes exercia o
cargo de secretário de obras e sua preocupação nos meses de junho e
julho era manter limpos os bueiros da cidade, assim como promover
a limpeza dos nossos córregos e rios. Enfrentávamos o período de
chuvas sem maiores problemas. Hoje as ações do secretário Tuniko
Simões, do prefeito Orlando Caldeira, Felipe Delabrida na defesa
civil e demais integrantes da máquina administrativa correm contra
o tempo e aceleram as medidas de prevenção contra os desastres naturais. Ações como estas que estão sendo implantadas transmitem
segurança e resgatam a confiança da população.
Política: O nosso presidente não gostou da rapaziada do lado de lá
comemorando a vitória do presidente argentino, Alberto Fernandes,
com gestos de Lula livre que viralizaram nas redes sociais de todo o
planeta. As palavras ríspidas de um chefe de estado retratam o nível
de nossa intolerância e incapacidade de sanar conflitos. Falta sabedoria e respeito aos que pensam diferente.
Por onde anda? Luís Claudio Nery Procópio. Exerceu com dinamismo e sabedoria o cargo de vereador no município. Na área educacional aplica seu conhecimento e liderança procurando sempre
elevar o conceito das nossas escolas. Sempre amigo e participativo
Luís Claudio Nery Procópio é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Querem repeteco: Quem foi se encantou com o ambiente e as festividades da gastronomia de Glaura. A festa de Nossa Senhora do
Rosário reuniu gente de toda região. Glaura foi destaque com seu
requinte, hospitalidade e sabores de tirar o fôlego. Parabéns aos organizadores!
Rainha: Nas festividade comemorativas ao 23 aniversário do Grupo Fim de Tarde, foi eleita como rainha a sra. Maria de Lourdes
Carmo( Dona Preta.) Simpatia: Geralda Ferreira Gabriel. Princesa:
Marta Assunção. Mister: Jair Tomás da Silva. O grande público presente aplaudiu os concorrentes e deliciaram com boa música e o
gostoso bolo de aniversário, alem de outras guloseimas. Domingo a
festa continua no verdão.Prestigie.
Para refletir: Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança.
(Stephen Hawking)

feira, 1º de novembro/2019
O LIBERAL Ed.1363 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Solidariedade: prefeitura

conquista doações para auxílio às
famílias atingidas pela enchente
Empresário de Itabirito realiza doação de material de
construção para atingidos pelas chuvas

A Prefeitura de Itabirito está
firmando parcerias, para realizar
doações de utensílios e materiais
de construção, para as famílias que
tiveram suas casas atingidas pelas
fortes chuvas do último final de
semana. E a solidariedade da população está fazendo toda a diferença.
“Nossa ideia é juntar forças para
que possamos dar, a essas famílias,
condições de continuar vivendo
com dignidade. Estamos em busca
de parcerias, pois sabemos que os
itabiritenses são bastante solícitos
em todas as situações. Por isso eu
tenho orgulho dessa cidade. Agradeço aqueles que já estão conosco
nessa luta, meu carinho e admiração por pensarem no próximo”,
ressalta Juliana Costa, secretária de
Assistência Social.
A iniciativa já começou a dar
certo, o empresário César Augusto
de Barros Muniz, proprietário do
Caputira Construção e Acabamento, realizou a doação de 17 galões
e 2 latas de tintas; e também de 10
sacos de argamassa para realizar a
reforma e pintura nas casas atingidas. “Venho fazendo trabalho de
doação há um tempo e, quando
eu vi a situação daquelas pessoas,
fiquei bastante sensibilizado. Se
cada um de nós fizer um pouco, vamos evoluir como seres humanos e
também como cidadãos”, destaca o
empresário.
“Esse apoio na doação para os
moradores do Santa Rita, onde as
casas foram invadidas pela lama,

Maria Eugenia Souza. Filha de tradicional família
ouro-pretana e presença marcante nos eventos sociais

é muito importante. Somos todos
prefeitos, queremos todos uma cidade melhor, então parcerias como
essas serão sempre bem-vindas.
Parabéns pela solidariedade”, des-

taca Orlando Caldeira, prefeito de
Itabirito.
Criação do Gabinete
de Gestão de Crises
Prefeitura de Itabirito criou, no
último dia (28) um Gabinete de
Gestão de Crises, para melhor solucionar as consequências causadas
pelas fortes chuvas. As principais
medidas estão sendo tomadas, como resolver o abastecimento de
água, a obstrução de vias e o excesso de lama em ruas e moradias.
O Gabinete elaborou o Decreto
12.888/2019, que declara emergência no município e o encaminhou,
junto com o parecer 65/2019 da
Defesa Civil, ao Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil. A partir daí, a Prefeitura deve conquistar
recursos do orçamento do Estado e
da União, atendendo à orientação
do Tribunal de Contas do Estado,
para a realização de contratações
emergenciais, sem licitações, como
previsto na Lei 8.666/93.

Prefeitura e Emater geram
economia aos produtores
rurais de Itabirito
A Prefeitura de Itabirito e a
Emater (Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural) realizaram uma iniciativa que está ajudando produtores rurais do município.
A ideia gerou praticidade e economia para 32 produtores rurais, que,
nesse primeiro momento, conseguiram comprar 1400 pintinhos
direto da incubadora. “Realizamos
um trabalho de inclusão, se os
produtores tentassem comprar individualmente não iam conseguir,
porque a empresa vende somente
grandes quantidades, juntamos todos e facilitamos esse processo”,
destaca Lucas Carneiro, engenheiro agrônomo da Emater - Itabirito.
Antes de realizar a compra, cerca de 70 produtores receberam um
minicurso de Avicultura em Sistema Caipira e Manejo Agro Ecológico. “O objetivo é ensinar como
proceder com os animais, porque
adquirir e quais os benefícios da
compra para o produtor”, enfatiza
Rainer Cardoso, secretário de Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento.
Ainda segundo o secretário, iniciativas como essas engrandecem o
produtor rural de Itabirito e auxilia
no crescimento do agronegócio na
região. “Eles adquirem confiança
para evoluir e conhecer novas formas de trabalhar com diversos animais e produtos”, enfatiza Rainer
Cardoso.

Saae realiza obras de drenagem em bairros de Itabirito
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito vem
executando um cronograma de obras
de drenagem no município, criando
meio de escoamento de água das chuvas e resolvendo problemas que vinham afligindo os moradores. Na última semana, algumas ruas nos bairros
Meu Sítio e na Usina Esperança foram
contempladas com o serviço.
Os moradores da rua Adelino
Fernandes, no bairro Usina Esperança, a partir do dia 05 de novembro,
deixam de ter problemas com o represamento de água das chuvas nas
portas da casa, além do excesso de lama e dificuldade de locomoção devi-

do à intervenção feita pela autarquia
iniciada em 10 de outubro.
De acordo com o chefe do Setor
de Drenagem do Saae, Márcio Antônio de Oliveira, foram construídas na
rua Adelino Fernandes, cinco bocas de
lobo e duas redes de água de 120m de
tubo PVC de 150mm. “Acreditamos
que o problema de acúmulo de lama
nas ruas deixa de ser coisa do passado
com essas intervenções”, disse.
Na rua Estrada da Barragem, no
Meu Sítio também não foi diferente e
a equipe de Drenagem do Saae realizou uma obra para evitar que a água
da chuva continuasse acumulando nas
ruas e invadindo a casa dos morado-

res.“Isso era um problema constante,
sobretudo em frente ao número 81,
dessa forma instalamos uma canaleta
com um gradil para drenar a água da
chuva que se acumulava em frente ao
local”, explicou Márcio. Outros moradores que residem nas localidades,
disseram terem ficado satisfeitos pelos
serviços, responsáveis por resolver o
dilema da água na porta da casa deles.
O diretor-presidente do Saae,
Rogério Eduardo, acrescentou que as
obras foram realizadas com recurso
próprio e fazem parte dos esforços da
Autarquia para proporcionar infraestrutura, mobilidade urbana e melhoria
na qualidade de vida da população.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Pugilato virtual
já começou

E a coisa se repete, Zé! Tanta celeuma, tantos laços amigos
rompidos, brabeza, lágrimas e mentiras em nome de candidatos,
em campanhas de eleições recentes, mas o tupiniquim não aprende que quem paga a conta por tudo é ele próprio, ou melhor, toda
comunidade, do local ao nacional. Temos visto que em eleições, do
lado do povo, não há vencedores. Pouco depois da posse, surge na
boca de quase todos o gosto do fel em lugar do que antes parecia
mel, mas isso não impede que a massa seguidores de políticos, em
pouco tempo, se arme novamente de paus e pedras, uns contra
os outros, em nome de outros candidatos, muitas vezes já repetidos, para enfrentamento nas eleições seguintes. Ainda não se sabe
quem serão candidatos, nas próximas eleições. Por enquanto, cogitam-se nomes, que podem ou não emplacar, pois muitas são as
águas ainda por rolar, o que quer dizer que o panorama ainda pode
mudar. A imprevidência daquele que conta com o ovo, que galinha
não botou, para efetuar despesas, repete-se no gesto dos que já
se enfrentam com críticas, ofensas, insultos e toda sorte de grosserias, nas redes sociais. Há muito que os políticos se valem desses
estremecimentos, na sociedade, para manipular o eleitorado a seu
favor. Melhor seria se o eleitor somente ouvisse, quieto e mudo na
moita, a observar para, na hora certa (na urna) firmar sua posição.

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
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Itabirito - Gabinete de Gestão de Crises
determina novas ações para solucionar
problemas causados pelas chuvas
O Gabinete de Gestão de Crises, criado para
tratar das demandas em
consequência das fortes
chuvas do último final de
semana, reuniu-se mais
uma vez na terça-feira,
dia 29, para discutir os
levantamentos realizados por toda a cidade.
Os pontos considerados
mais críticos são a região
do bairro Santa Rita (tendo um cuidado especial
com as casas atingidas na Rua Francisco Moreira), o encontro entre as
ruas João Pinheiro e Capitão Serafim,
no bairro Santa Efigênia; e próximo
ao Alto do Cristo. Outros locais por
todo o município também foram mapeados e receberão atenção da Prefeitura de Itabirito.
O Gabinete debateu ações técnicas, assistenciais e jurídicas, avaliando as possibilidades e limites da atuação do poder executivo municipal.
Os levantamentos foram discutidos
e novas ações foram determinadas
pelo prefeito Orlando Caldeira para
cada caso, atribuindo tarefas às secretarias de Obras, Urbanismo, Segurança e Trânsito, Meio Ambiente,
Transporte, Administração, Fazenda,
Planejamento, Saúde, Assistência
Social e Comunicação; além da Controladoria, da Procuradoria Jurídica e
do Saae. "Temos que fazer o nosso
trabalho como servidores", destacou
Orlando Caldeira.

Criação do Gabinete
de Gestão de Crise
Na manhã desta segunda-feira,
28, a Prefeitura de Itabirito criou um
Gabinete de Gestão de Crises, para
melhor solucionar as conseqüências
causadas pelas fortes chuvas no último final de semana. “O volume
de água e o granizo foram acima do
esperado pela Defesa Civil. Então,
desde o dia 26, as equipes trabalham
24 horas para resolver os problemas
que surgiram em Itabirito”, explica
Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito. “Limpamos toda a cidade em
tempo recorde, estamos dando assistência às famílias atingidas e fazendo
obras de prevenção por toda a cidade.
Então, com o Gabinete, também vamos focar na gestão estratégica para
evitar que a população não tenha
mais transtornos”, completa o chefe
do Executivo.
O prefeito de Itabirito explica
que a Defesa Civil, o diretor-presi-

dente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) e as lideranças da
Prefeitura estão registrando os problemas decorrentes das fortes chuvas.
Cada integrante está sendo dividido por áreas de
especialidade e de ação na
cidade. Como resultado
dessa iniciativa, a equipe
está elaborando definindo o melhor atendimento
aos casos mais críticos.
Desde o dia em que a cidade foi atingida, Prefeitura, cidadãos e empresas
locais se mobilizam para solucionar
problemas como o abastecimento de
água, obstrução de vias e o excesso
de lama em ruas e moradias. “Todos
nós somos prefeitos de Itabirito. A
população pode ajudar a Prefeitura, mostrando aquilo que precisa de
atenção e passando informações sobre as condições dos locais antes de
serem afetados pelas chuvas”, afirma
Orlando Caldeira.
O Gabinete elaborou o Decreto
12.888/2019, que declara emergência
no município e o encaminhou, junto
com o parecer 65/2019 da Defesa Civil, ao Sistema Nacional de Proteção e
Defesa Civil. A partir daí, a Prefeitura
deve conquistar recursos do orçamento do Estado e da União, atendendo à
orientação do Tribunal de Contas do
Estado, para a realização de contratações emergenciais, sem licitações,
como previsto na Lei 8.666/93.

