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Novo modelo de gestão irá promover melhorias no atendimento e na formação dos alunos
do curso de medicina da Universidade Federal. Governo de Minas dará aporte inicial de
R$1,8 milhão. Página 4
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Rural
movimenta
distritos da
cidade

Aline Margotti

Arquivo / William Carvalho

UFSJ integra administração do
Hospital das Mercês

Nesse fim de semana,
competição inicia 3ª fase.
Doze equipes disputam a
taça que será entregue em
novembro.
Página 8
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Exposição
Agropecuária
gera polêmica
na Câmara

São João ganha Sala Mineira do Artesanato
Inaugurado nessa quinta, 28, espaço funciona na Estação Chagas Dória, no Matosinhos. No
local, artesãos terão orientação, capacitação e poderão emitir a Carteira Nacional do Artesão.
Página 4

Conceição da Barra de
Minas abre temporada de
exposições
Hospital de Carrancas recebe
novo gerador

Festa de Nossa Senhora
do Carmo começa no
sábado, 30

Produtores rurais de
Resende Costa são
contemplados com kit-feira
e micro-trator
ESPORTE8

Athletic volta a disputar
segunda divisão do
Mineiro
Após 49 anos, clube
volta aos gramados da
competição. Equipe que
irá disputar as partidas foi
apresentada esta semana.

Festividades vão até o dia 20 de julho e contam com novenas, celebrações, procissões e as
tradicionais barraquinhas. Página 3
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REGIÃO7

Vereadores questionam o
valor do repasse ao Sindicato
dos Produtores Rurais que
neste ano chega a R$685 mil.
Manobra no remanejamento
de cargos gera impacto
financeiro
Vereadores aprovam emendas
da LDO.
REGIÃO7

São Tiago
inaugura
Campo do
Tupinambás
Clube recebeu novo
gramado com sistemas de
irrigação, drenagem, e parte
de um novo alambrado.
Investimento de R$175
mil foi destinado pelos
deputados Reginaldo Lopes
e Cristiano Silveira.
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OPINIÃO

editorial
Trabalho, oportunidade, mudança

rápidas
Recesso
O Centro de Especialidades
Médicas e Odontológicas
(CEM), localizado na av.
Oito de Dezembro, está em
recesso. Os atendimentos
retornam a partir do dia 1º
de agosto.
O período do recesso refere-se ao recesso escolar
dos professores e alunos do
Uniptan, que prestam serviços de saúde no CEM.

O

artesanato faz parte da
história de Minas Gerais. O terreno acidentado dificultava o
transporte de produtos
vindos de outras partes do país,
com isso o povo mineiro teve
que se virar e produzir por aqui
tudo o que precisava, inclusive
o que dava beleza e aconchego
ao lar.
A variedade de tradições
culturais e materias primas tor-

naram o artesanato um dos principais cartões postais do estado,
e também motor econômico de
muitos municípios. O campo de
vertentes tem bons exemplos: o
artesanato de tear em Resende
Costa; as esculturas de ferro e
madeira de Prados e Santa Cruz
de Minas; a arte em pedra de
Coronel Xavier Chaves, e várias outros produtos que mais
do que manifestação cultural
são também fonte de renda para

dezenas de famílias.
Uma região marcada pela
criatividade não poderia deixar de valorizar seus artesãos,
as mãos que dão forma a essa
cultura. A iniciativa do Governo de Minas em criar a Sala
Mineira do Artesanato em São
João del-Rei é uma forma de
valorização. O artesão precisa de capacitação e apoio para
levar a sua arte, que representa
tão bem nossa região, a outros

lugares e transformar a produção em fonte de renda e independencia financeira, e é isso
que esse novo espaço oferece.
Em tempos de exclusão,
a valorização do artesanato e
das associações com base na
economia solidária fazem o
oposto: incluem, dão renda e
visibilidade. É valorizando o
trabalho dos nossos que conseguimos oferecer oportunidades
e mudar toda uma realidade.

click
Divulgação

IPTU
O pagamento da parcela
única o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) foi
prorrogado mais uma vez. O
prazo para o pagamento da
parcela única com 7% de
desconto vai até o dia 31 de
julho. Também termina na
data o prazo para pagamento
da primeira e segunda parcelas. As últimas parcelas
(3ª e 4ª) vencem respectivamente nos dias 31 de agosto
e 29 de setembro.
O projeto Social CAC - Criança, Adolescente Cidadã inicia a Campanha Evite Queimadas. A meta é Reduzir em 20% o índice de queimadas no Campos
das Vertentes, através de informação à comunidade rural e urbana.

crônica

Que
saudade
da coroa
José Antônio Oliveira de Resende
é professor de Prática de Ensino
de Língua Portuguesa,
do Departamento de
Letras, Artes e Cultura da
Universidade Federal de
São João del-Rei.
jresende@mgconecta.
com.br

*Crônica originalmente publicada em
julho de 2017

Até hoje o Brasil carrega uma
imensa saudade da monarquia.
A monarquia foi embora do
país, mas o país não abre mão
da coroa.
Na verdade, quando D. João
VI disse Põe a coroa sobre a
tua cabeça antes que algum
aventureiro lance mão dela, não
era para o filho que ele estava
falando, mas para a nação. Essa
frase deveria estar no lugar do
“Ordem e Progresso” na nossa
bandeira, pois ela foi levada a
sério por aqui.
O Brasil colocou tanto a coroa na cabeça que ela virou ideia
fixa. É aí que reina o perigo: a
ideia fixa sempre vira ideia fixadora. E com a coroa fixada na
cabeça, o Brasil tenta recuperar
a monarquia distribuindo nobre-

A ideia fixa
sempre vira
ideia fixadora

zas em diferentes
cantos da nossa
carência coletiva.
Todo mundo
é rei e rainha em
nossas cercanias
tupiniquins. Basta ser bom ou
famoso em alguma coisa que
você vira o Rei da Cocada Preta.
Assim, enquanto o Rei da Música Popular Brasileira canta, o
Rei Pelé chuta e o Rei Momo
dança com a Rainha do Carnaval.
No Brasil não tem leão, mas
a gente sabe que ele é o rei dos
animais. Além do leão, também
já coroamos o galo, que é o rei
do galinheiro. Outros bichos,
que não têm sangue azul real,
compensam sua condição de
plebeus recebendo nomes liga-

dos à nobreza:
cachorros chamados de Rex,
King...
gatos
com o nome de
Sultão... O tio do
meu amigo Leovaldo teve duas
cachorrinhas: Duquesa e Princesa.
Já viu quando o cara faz
aquele corte de cabelo e a cabeça fica parecendo uma cuia?
Príncipe Danilo. E por falar em
príncipe, quanta mulher fica
esperando pelo príncipe encantado, sonhando que ele chegará com uma rosa na mão!... Só
para lembrar, a rosa é a rainha
das flores.
O Brasil é um país de nobres.
A coroa não sai da cabeça. Nem
a ideia fixa. Quantas frases de

nosso comportamento social
são coroadas pela coroa fixada
na cabeça:
Palavra de rei não volta atrás.
Quem foi rei nunca perde a
majestade.
Rei posto, rei morto.
O rei está nu.
Até para ficar velho no Brasil
a gente vira nobre: assumimos o
cetro dos coroas e das coroas.
Se a dor de barriga lhe assalta,
onde você se senta? No trono!
Já viu festa junina sem Rainha da Pipoca e Rei do Quentão?
Não somos monarquia, mas
compramos a nobreza com os
títulos que criamos. E essa moeda tem poder de compra. Afinal de contas, pagamos tudo em
real!
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Institutos Federais completam 10 anos
Em São João del-Rei, o campus IF Sudeste já formou milhares de alunos em cursos técnicos e ensino superior
Arquivo

Neste ano, os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IF) celebram uma
década de criação. A data se
refere a publicação da Lei nº
11.892, de 29 de dezembro de
2008, a qual institui a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e a
criação dos IFs.
Segundo o diretor geral do IF em São João del-Rei,
professor Ataualpa Luiz de
Oliveira, celebrar esta data é
vivenciar um marco da unificação das escolas técnicas federais no Brasil. “Com a criação
dos Institutos Federais, o ensino técnico e superior no país se
expandiu, ofertando o conhecimento tecnológico para mais
pessoas”, pontua.
Comemoração
A comemoração será unificada entre todos os Institutos
pelo país. No IF Sudeste de
Minas Gerais, composto pe-

Construção do Prédio II é um dos marcos na história do campus São João del-Rei do IF Sudeste

los campi de São João del-Rei,
Barbacena, Juiz de Fora, entre outros, foi divulgado um
calendário comemorativo que

apresenta várias atividades
para marcar a data.
Tem destaque na programação, exposição fotográfica iti-

SJDR melhora pontuação do ICMs
do Patrimônio Cultural
Depois de um período de
queda no ranking do Imposto
Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMs) do
Patrimônio Cultural, a cidade
de São João del-Rei conseguiu
alavancar, partindo do 116º lugar, posição que ocupava em
2017 para a 18º posição no ano
de 2018. A maior pontuação da
cidade (30,7 pontos) foi alcançada em 2013.
O ranking foi disponibilizado
pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico (Iepha-MG)
no último dia 20 e vale para o
exercício de 2019. A classificação ainda não é definitiva, mas
a cidade alcançou 18,39 pontos.
Para o levantamento, o Iepha
avaliou as políticas do município voltadas para a preservação

do patrimônio cultural como a
conservação desses bens e tombamentos, além dos investimentos na área.
Recursos estaduais
A boa pontuação no ICMs
cultural garante o recebimento
de recursos por parte do governo estadual, para ampliar os investimentos na área. A previsão
de envio da pontuação definitiva
está marcada para novembro. A
Fundação João Pinheiro é a entidade responsável por calcular
os valores que as prefeituras
irão receber.
Desempenho anterior
A cidade já alcançou grandes pontuações no histórico do
ICMs do Patrimônio Cultural.

No ano de 2013, a cidade alcançou o 4º lugar com 30,70 pontos,
ficando atrás apenas das cidades
de Ouro Preto, Mariana e Santa
Bárbara. No ano seguinte São
João só alcançou dois pontos. Já
em 2015, a pontuação da cidade
foi de 14,90. No ano passado a
cidade alcançou 10,05 pontos.
Região
São João del-Rei é a primeira na classificação entre
os municípios do Campo das
Vertentes. São Tiago fica em
segundo, com 13,65 pontos.
Seguida de São Vicente de Minas (13,40 pts); Entre Rios de
Minas (13,07), Conceição da
Barra de Minas (13), Carrancas
(12,94); Prados (12,4) e Tiradentes (12,37).
William Carvalho

nerante que pretende divulgar
os campi, prevista para ter início em setembro; concurso fotográfico no Facebook, progra-

mada para outubro; solenidades
de homenagens a criação do IF
Sudeste MG nas Câmaras municipais onde estão localizados
os campi e o plantio de árvores
em todos os campi.
Expansão
Um dos marcos na história do
campus foi a construção do prédio II. Através do investimento
de R$5,2 milhões pelo governo
federal através do intermédio
do deputado federal Reginaldo
Lopes, foi possível ofertar uma
melhor estrutura para os alunos
e professores com mais salas de
aulas, laboratórios, biblioteca e
um anfiteatro.
“Conseguimos fazer uma
expansão institucional e espacial, e com isso um processo de
ampliação das ofertas de cursos
e vagas. Para o processo seletivo de 2019, teremos mais um
curso, uma especialização em
Engenharia em Segurança do
Trabalho”, destaca Oliveira.

Festa de Nossa Senhora do
Carmo começa este sábado, 30
A festa de Nossa Senhora
do Carmo é uma das mais tradicionais celebrações católicas
em São João del-Rei. Todos os
anos, milhares de fieis se reúnem em um momento de devoção pelas ruas do centro histórico da cidade, tradição que
acontece há mais de duzentos
anos. Em 2018, as festividades
acontecem entre 30 de junho e
20 de julho.
Este ano o tema central é
“Maria: modelo de santidade
para os cristãos”. A programação conta com missas, novenário, admissão de postulantes e
noviços, coroação, recitações
do terço, procissões, bênçãos,
além da tradicional barraquinha e quermesse que já começa
este fim de semana, no entorno
da igreja. O dia maior da festa
acontece no dia 16 de julho. Já
entre os dias 17 e 20 são celebrados o tríduo e a consagração
ao Santo Profeta Elias.
Programação
A programação tem início

nesse sábado, 30, com a postulação dos novos noviços a
Ordem Terceira do Carmo, às
17h30. A admissão dos noviços será no domingo, 1º, às 8h.
Entre os dias 7 e 15 de julho
acontece a novena, com missas
às 8h, 15h e 18h30, e recitação
do terço às 18h. Já nos sábados, as celebrações serão às
6h, 15h e 18h30.
No dia 14, após a missa, a
nova imagem de Santa Maria
Madalena de Pazi, do escultor
são-joanense Fernando Pedersini, será recebida e benzida.
O dia maior da festa, 16, tem
início com a alvorada festiva
às 5h. A Missa Solene será presidida pelo bispo emérito Dom
Waldemar Chaves de Araújo,
às 17h30.
Barraquinha
Durante toda a festa haverão barraquinhas de víspora,
salgados, quentão, canjica e
doces a partir das 18h e nos
finais de semana após a missa
das 15h.
Divulgação / Vitor Carvalho

Com 18,39 pontos, São João del-Rei conquista a melhor classificação entre as cidades da região. Recorde
histórico do município é de 2013: 30,7 pontos

Celebrações festejam Nossa Senhora do Carmo e Santo Elias
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UFSJ integra administração do
Hospital das Mercês
Novo modelo de gestão irá promover melhorias no atendimento. Governo de Minas dará aporte inicial de R$1,8 milhão
Uma nova parceria entre a
Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ) e o Hospital Nossa Senhora das Mercês
foi firmada. Desde o último dia
18, servidores da UFSJ fazem
parte do Conselho Administrativo do Hospital. Os novos membros do conselho, presidido pelo
reitor Sérgio da Gama Cerqueira, tem agora o papel de iniciar
os trabalhos de integração das
atividades do Hospital à formação profissional dos alunos da
universidade.
O Governo de Minas Gerais
também será parceiro da nova
gestão com a liberação de R$1,8
milhão através de uma resolução ao Conselho Municipal de
Saúde, como explica o deputado
federal Reginaldo Lopes, principal articulador da parceria: “O
governador Fernando Pimentel
realizou o pagamento de R$1,1
milhão para a UPA, com a contrapartida do prefeito Nivaldo
Andrade, que repassou R$300
mil para o Hospital. Agora, o
Estado se compromete no repasse de R$1,8 milhão para viabilizar essa mudança na gestão
do Hospital, garantindo o pagamento de credores e o custeio da
instituição”, explicou.
Com a implantação do novo
modelo haverá melhorias no
atendimento à população, maior
facilidade no acesso a recursos
para custeio e manutenção da
entidade, além do auxílio na
formação de alunos e em atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFSJ, como explica o
reitor Sérgio Cerqueira.
Articulação
Segundo o reitor, a parceria
é resultado de uma ampla articulação: “o deputado federal
Reginaldo Lopes trabalha desde

Aline Margotti

Representantes da Arquiconfraria de Nossa Senhora das Mercês, deputados Reginaldo Lopes, Cristiano Silveira e
o reitor da UFSJ, Sérgio Cerqueira, em reunião sobre a parceria entre as entidades

longa data em benefício tanto do
Hospital quanto da Universidade e foi ele o grande facilitador
desse diálogo, intermediando
todas as fases dessa articulação”, aponta. Cerqueira destaca
também a participação do deputado Cristiano Silveira. Juntos,
“os deputados irão desempenhar também um outro papel
fundamental que é viabilizar a
captação e a ampliação de re-

Funcionamento
Segundo nota emitida pelo
reitor da UFSJ, Sérgio da
Gama Cerqueira, e pelo presidente do Conselho Deliberativo, Pe. Geraldo Magela,
os funcionários, médicos e
outros profissionais autônomos do Hospital irão continuar a prestar seus serviços.
Os novos profissionais que

cursos que serão investidos para
que o Hospital volte a ter condições plenas de funcionamento”,
completa.
Para isso, Cristiano Silveira
afirma que irão continuar buscando recursos e parcerias. “O
Governo de Minas já é um parceiro do Hospital, viabilizando
emendas, resoluções e investimentos. Buscamos o apoio também para essa nova etapa e para
vierem a fazer parte do corpo
de funcionários também serão contratados sem que haja
necessidade de concurso público. “Os processos de contratação e avaliação contam
com mais uma instituição para
apoiar e sustentar as boas decisões. Os meios para a contratação continuam os mesmos e
poderão ser aprimorados com
estudos mais claros sobre o

a ampliação da oferta de serviços para a população. Os benefícios dessa parceria para a cidade
e região são imensos e devemos
unir esforços de todos os atores
para o sucesso dessa ação”.
Sucesso este que irá trazer
benefícios para ambas as entidades e principalmente para a
população. “Encontramos uma
solução para diferentes problemas: do Hospital, que passa por
tema”, diz o texto.
A nota emitida ainda ressalta o compromisso da Arquiconfraria de Nossa Senhora das Mercês – responsável
pelo Hospital: “continuaremos com as atividades como
instituição filantrópica, com
seus contratos atuais e quadro de funcionários para
servir de base para estudos e
melhorias futuras”.

um crítico problema financeiro e
da UFSJ, que precisa de um local para complementar a formação dos alunos da área de saúde.
Essa união traz melhorias no
atendimento e quem mais ganha
com isso é a população”, afirma
Reginaldo Lopes.
O que muda?
Segundo o assessor de comunicação da UFSJ, Bruno
Carvalho, a parceria entre as
duas instituições não configura
uma federalização do hospital.
“O que temos é um modelo não
muito comum, mas muito importante para os envolvidos, no
qual a Universidade passa a participar das decisões administrativas do hospital e assim usará
o seu nome para buscar mais recursos juntos aos parceiros para
o Hospital das Mercês”, explica.
O professor do curso de medicina, Rodrigo Chávez Penha,
agora membro do Conselho Administrativo do Hospital, destaca que este novo modelo é um
ganho para toda a região. “A
partir de agora estão envolvidos
na administração do Hospital
profissionais da Universidade
que levarão para lá o conhecimento que os torna reconhecidos na Academia”, pontua.
Penha aponta que essa coparticipação garante um aprimoramento no funcionamento do
Hospital. “Estudos comprovam
que, quando se junta uma instituição de ensino com uma instituição de assistência em saúde,
aumentam a qualidade do atendimento, a preocupação com os
pacientes e o uso dos equipamentos do hospital, elevando a
eficiência, a eficácia e a satisfação das pessoas envolvidas neste processo, como profissionais,
alunos e usuários”.

São João inaugura Sala Mineira do Artesanato
No espaço será emitida a Carteira Nacional do Artesão
Para fortalecer o artesanato
e desenvolver o potencial dos
artesãos, o Governo de Minas
Gerais inaugurou, nesta quinta-feira, 28, a Sala Mineira do
Artesão em São João del-Rei.
Localizada na Estação Chagas
Dória, no bairro Matosinhos, o
espaço é destinado a dar apoio
aos artesãos da cidade, ajudar
a obter certificações e emitir a
Carteira Nacional do Artesão.
Essa é a segunda unidade
inaugurada no Estado. A primeira foi implantada em maio
na cidade de Ouro Preto. Na
ocasião, o sub-secretário e coordenador do Programa Mais

Artesanato, Pedro Leão, afirmou que “a ação, é, também,
uma forma de pagar uma dívida
histórica com a categoria. Antes era vista como atividade de
final de semana. Neste Governo, o artesanato é tratado como
fonte de renda, de emprego e
desenvolvimento”.
Atividades
A Sala Mineira do Artesão é
coordenada pela ação do Mais
Artesanato, programa da Secretaria de Estado Extraordinária
de Desenvolvimento Integrado
e Fóruns Regionais (Seedif),
em parceria com o Servas, Se-

brae, Emater-MG e também
com a prefeitura municipal,
que cedeu o espaço recém reformado, que irá abrigar também a secretaria municipal de
Cultura.
Durante todo o ano, os trabalhadores vão usufruir de
serviços oferecidos pela Sala
Mineira do Artesão, bem como,
cadastro para a confecção da
Carteira Nacional do Artesão,
capacitação e instruções para
participação de feiras, eventos
e editais. Entre outras atividades, os artesãos vão contar com
apoio especializado.

Aline Margotti/Arquivo

Estação Chagas Dória será sede da Sala Mineira do Artesanato. Espaço
de capacitação e assistência aos artesãos da cidade
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emdestaque

FOIBEM
A preocupação da Justiça Eleitoral em combater as tais fake news (notícias falsas) nas redes sociais.

farofino
Vida Dupla A rapper Mari P lançou essa semana o clip da música “Vida
Dupla” que fala sobre machismo e empoderamento feminino, usando a música e a arte para abordar esse assunto
importante e necessário.
O Teatro da PeNovos atores
dra encerra este mês mais uma turma
do Curso de Preparação de Atores. Para
isso o grupo preparou uma temporada
de apresentações que se encerra nesse
sábado, 30. O espetáculo "Averso" é encenado às 20h, na sede do grupo teatral.

A peça aborda os estigmas e estereótipos da ideia de loucura.
Tiradentes recebeu na
Bike Fest
última semana a 26ª edição do Bike Fest
Festival. O encontro de motociclistas é
um dos maiores do país e reuniu 25 mil
pessoas na cidade histórica.
Furiosa A Banda Municipal Santa
Cecília comemora 50 anos de criação.
Os músicos foram homenageados pela
Câmara Municipal em Sessão Solene no
dia 19 de junho.

Democracia A UFSJ realizou no
dia 22 a primeira palestra que compõe o
ciclo de debates sobre os 50 anos do Ato
Institucional nº5, o AI-5, documento
fundamental da repressão política e do
cerceamento das liberdades praticados
pelo regime militar. O debate contou
com a participação de duas especialistas
do período da ditadura civil-militar: a
professora da UFJF-GV, Tayara Lemos,
e a pesquisadora da Comissão da Verdade de Minas Gerais, Vanuza Nunes. Os
próximos debates acontecem nos meses
de setembro e novembro.

Divulgação / Facebook

Marlon de Paula

FOIMAL
Torcedores brasileiros que foram
à Rússia e representaram o pior do brasileiro, se aproveitando do desconhecimento da nossa língua para humilhar mulheres russas.

SOPRANDOVELINHAS
Quem soprou velinhas no dia 18 foi
Conceição Maria Tutuca. Parabéns pelo
aniversário, amiga!
Já no dia 22 foi a vez do DJ Felipe
Resende. Enviamos a ele nossos melhores votos!
Quem comemorou aniversário no
dia 26 foram as irmãs Karla e Karina de
Paula. Muita saúde, alegria e sucesso em
suas caminhadas!

Mari P: Música contra o machismo

Teatro da Pedra apresenta espetáculo "Averso"

Outra dupla de irmãs que celebraram
essa semana foram Joici (26) e Lays
Santos (28). Parabéns!

Assembleia Legislativa.

Construindo, com responsabilidade, a Minas que você quer.
Nos últimos anos, a gestão da Assembleia soube enfrentar com responsabilidade grandes desafios:
não deixou seu orçamento crescer acima da inflação e cortou gastos, com economia real de 45%
com transporte, 86% na realização de eventos e muito mais.
Exerça sua cidadania.
Conheça o trabalho
da ALMG.

Trabalho sério que economizou o dinheiro de todos os mineiros sem deixar de cuidar do que
é importante para nossa Minas Gerais.

almg.gov.br
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semcensura
ZÉ TORQUATO

Pé na estrada

A corrida presidencial
para o governo mineiro
agitou a região final de
semana retrasado.

Pé na estrada II

O encontro dos pré-candidatos aconteceu em
Tiradentes durante o
evento Conexão Empresarial.

Mas então...

Nem todos os candidatos compareceram para
apresentar suas propostas.

Deu piti

Em outro encontro realizado em Belo Horizonte
semana passada, Ciro Gomes deixou o evento antes
mesmo de terminar.

Que isso,
companheiro?!

Conhecido por ter pavio
curto, Ciro Gomes não
gostou da interpelação
de um participante, jogou o microfone sobre a
mesa e saiu.

Efeito copa

Não se sabe se é por
causa da Copa ou apatia
mesmo, mas o eleitor até
agora parece pouco interessado em eleição.

Exposição Agropecuária gera polêmica na Câmara
Vereadores questionam o valor do repasse ao Sindicato dos Produtores Rurais que neste ano chega a R$685 mil
Em reunião ordinária desta
terça-feira (26), os vereadores
apreciaram nove projetos de
Lei. O que mais provocou debate entre os edis foi o projeto
nº 7118, de autoria do Executivo, que autoriza o termo de colaboração entre a Prefeitura e o
Sindicato dos Produtores Rurais
(Sind-Rural). O projeto autoriza o repasse de R$ 685 mil para
a realização da 15ª exposição
Agropecuária de São João del
-Rei, a Del-Rei Expo.
O valor é 22% superior aos
R$560 mil repassados em 2017,
o que gerou dúvidas e questionamentos dos vereadores, que
convocaram o presidente do Sind-Rural, Marcelo Luiz Silva para
prestar esclarecimentos.
Em sua fala, o vereador Leonardo Henrique (PSDB) comparou os recursos destinados na
cidade aos de outros municípios.
“Fiz um levantamento sobre repasses de outras exposições e
para título de informação, na cidade de Barbacena a prefeitura
repassou R$105 mil para o seu
sindicato rural. O valor proposto
no nosso projeto é seis vezes superior ao montante que foi repassado em Barbacena”, apontou.
Marcelo Silva destacou que o
valor para a realização da Expo-

sição de Animais e Torneio Leiteiro não chega a 20% do recurso. “Para a realização dos dois
eventos que compete ao Sindicato apresentamos o valor de R$
120 mil, que está relacionado ao
pagamento de despesas, estruturas e premiação para o torneio
e exposições dos animais”, explicou.
Programação
A grade de shows também
foi questionada pelo psdbista
que avalia que shows religiosos
não se encaixam com o objetivo da festa que é a promoção
do homem do campo. João Heitor (PSDB) e Altamir Zanetti
(DEM) também concordaram
com o colega e pontuaram a falta de protagonismo do produtor
rural na festa.
Sobre este ponto, o presidente
do sindicato disse que comunga
do mesmo pensamento: “Eu acho
que a exposição da nossa cidade
se tornou palco para shows. Cidades como Juiz de Fora e Lavras
fazem apenas a parte agropecuária. O maior montante deste repasse está relacionado a estrutura
para a realização de shows”.
Valores
Segundo a vereadora Lívia

Guimarães (PT) desde 2017 o
valor do repasse sofreu um aumento significativo. “No ano de
2015 foram repassados R$210
mil. Já no ano de 2016, o montante chegou a R$300 mil. Em
2017, o repasse foi de R$560
mil e neste ano chegamos a este
montante”, relatou.
Guimarães também questionou a destinação dos recursos:
“Serão investidos R$305 mil
para as atrações gratuitas. Aí
pergunto a vocês, eu estou errada ou estamos pagando a estrutura do produtor de eventos? Vocês podem dizer que a Prefeitura
também paga os shows regionais, só que grande parte deles
acontecem em dias de portaria
paga”, pontuou.
Votação
Após a apreciação, o projeto
foi colocado para a votação dos
edis. Os vereadores Geraldo do
Terço (PTB), Dudu de Paula
(Rede) e Lívia Guimarães foram
contrários à proposta. Já Leonardo Henrique, João Heitor,
Stefânio Pires, Altamir Zanetti,
Sebastião Roberto (PSL), Jorginho Hannas (PDT), Rodrigo
Deusdedit (PDT) e Werinton
Andrade (PHS) foram favoráveis ao projeto.

Manobra no remanejamento de
cargos gera impacto financeiro
Outro projeto pautado
na Câmara foi o nº7.216,
que prevê a extinção
dos cargos de Diretor
de Cultura e Supervisor
de Gabinete, no quadro
da prefeitura municipal.
Os cargos são substituídos pelos de assessoria
de secretaria. O projeto
foi aprovado com votos

contrários dos vereadores
Lívia Guimarães (PT),
Dudu de Paula (Rede),
Leonardo
Henrique
(PSDB) e Altamir Zanetti
(DEM).
Os vereadores contrários apontaram que a
manobra gera um impacto financeiro de cerca de
R$35 mil anuais.

Vereadores aprovam emendas da LDO
A Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO),
que prevê o orçamento
do município para 2019,
também entrou na pauta
da reunião. Minutos antes do encerramento da
ordinária, os edis aprovaram em primeiro turno
as emendas propostas
pelos vereadores Jorginho Hannas, Leonardo
Henrique, Igor Sandim,
Altamir Zanetti e Dudu

de Paula.
Uma das emendas
aprovadas prevê a inclusão da Política Nacional
de Saúde Integral LGBT
e a Política Nacional de
Saúde Integral da População Negra no orçamento municipal. As emendas ainda precisam ser
votadas em 2º turno para
que o projeto da LDO
seja colocado em pauta
para votação.
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Hospital de Carrancas recebe novo gerador
O Hospital São Vicente de
Paulo, em Carrancas, recebeu
no último dia 20 um gerador
de energia. A conquista contou
com o intermediário do deputado estadual Cristiano Silveira
que, acionado pela vereadora
Poliana Rezende, reconheceu a
necessidade do hospital e articulou a doação do gerador para
o casa de saúde em Carrancas.

Após a instalação do equipamento, o Hospital irá atender
à orientação do Ministério da
Saúde, que prevê que todos os
ambientes hospitalares mantenham um sistema de energia
elétrica de emergência. “Nós
não tínhamos nenhum gerador
no hospital, mesmo sendo um
equipamento obrigatório. Já
passamos diversos transtornos

por causa disso. Agora, com
esse gerador, nossa equipe vai
se sentir mais segura”, aponta o diretor do hospital Pablo
Ulissys .
O gerador é programado
para entrar em operação até
30 segundos após a queda de
energia, garantindo, dessa
forma, que cirurgias e atendimentos não corram o risco de

serem afetados. “O gerador dá
segurança aos atendimentos
do hospital que não fica mais
exposto a quedas de energia
ou problemas na rede elétrica.
Agora, mesmo na falta de eletricidade, os equipamentos do
Hospital não param de funcionar”, explica o deputado estadual Cristiano Silveira.
Para Poliana Rezende todo

o município e os turistas que
visitam a cidade ganham com
a melhora na segurança dos
atendimentos de saúde. “Mesmo com o bom atendimento
prestado pela casa de saúde,
os usuários ficavam expostos
a imprevistos que fogem ao
controle do Hospital. Graças a
esse apoio, conseguimos mudar essa realidade”, apontou.

Produtores rurais de Resende Exposições
Costa são contemplados com movimentam Campo
das Vertentes
kit-feira e micro-trator
Na quinta-feira, dia 21, foram entregues em Belo Horizonte um kit-feira livre e um
micro-trator para a cidade de
Resende Costa, que serão destinados à agricultura familiar
local. Os equipamentos fazem
parte do programa estadual
Minas Sem Fome e foram destinados pelos deputados Cristiano Silveira e Reginaldo Lopes, por meio da Emater-MG
(Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão Rural).
Os deputados atenderam aos
pedidos dos vereadores Ângelo Márcio e José Assis Sobrinho (Zé do Dico), que fizeram
a solicitação para atender às
demandas dos produtores ru-

rais de Resende Costa.
Incentivo
O kit-feira é composto por
10 barracas, duas balanças e
20 caixas para transporte de
produtos e será utilizado na
Feirinha do Rosário, que acontece todos os sábados de 7h ás
12h na Praça Coronel Souza
Maia. A feira é realizada pelos
produtores locais e pela AMAT
(Associação de Moradores e
Amigos do Tijuco).
Segundo o vereador Ângelo Márcio, os equipamentos
incentivam a produção e a comercialização dos produtos dos
pequenos agricultores. “A feira
já acontece há mais de 20 anos.

Com os kits vamos renovar a
estrutura da feira, oferecendo
melhores condições para os expositores e incentivando o aumento do número de famílias
envolvidas”, explica.
Uma parte das barracas recebidas também será utilizada
pela comunidade Quilombola
do Curralinho dos Paulas, para
a comercialização de produtos
locais, o que contribui para a
geração de renda familiar na
comunidade.
Já o mini-trator solicitado
pelo vereador Zé do Dico será
utilizado no auxílio aos produtores rurais, da agricultura familiar, principalmente na área
das hortaliças.
Arquivo

Vereador Ângelo Márcio, deputado Cristiano Silveira e o presidente da Emater-MG, Glênio Mariano, assinam
termo de destinação de kit-feira e micro-trator para Resende Costa
Arquivo

Festas agropecuárias trazem grandes nomes da
música sertaneja para palcos da região
Com o começo do inverno têm início as exposições
agropecuárias das cidades da
região. A época de tirar os agasalhos e botas do armário é
também de curtir os shows, rodeios e concursos de animais,
que acontecem nos parques de
exposições locais.
Na cidade de Conceição da
Barra de Minas, a 15ª edição da
festa começou nesta quinta-feira (28), com a abertura oficial,
concurso da Rainha do Rodeio
e show do Bonde do Forró. Já
hoje (29), tem Rodeio às 20h30.
A animação musical ficará por
conta de Marcelinho Lima e DJ
Nilo JF, a partir das 23h30.
No sábado (30), o rodeio
começa no mesmo horário e
quem anima o público é a dupla Conrado e Aleksandro. No
domingo (01/07), acontece a
premiação do Torneio Leiteiro,
às 10h e a partir das 15h, acontecem o Encontro Sertanejo e o
final do Rodeio.
Calendário de festas
Em Coronel Xavier Chaves,
a festa agropecuária tem início
no dia 05 de julho, com shows
de Keila Gaga e Felipe & Dante, com entrada franca. No dia
06 será a vez de João Bosco
& Vinícius e a dupla Regional
Márcio & Heleno. No dia 07, a
dupla Diego & Arnaldo e Banda
Mega Zonne, marcam o sábado.
Fechando as atrações, no domingo 08, será a vez de Amanda Machado e Maurício Costa,
com entrada gratuita.

Outra cidade da região que já
divulgou a sua programação foi
a vizinha Nazareno que organiza a sua 26ª edição. Entre os dias
19 e 22, a cidade recebe shows
de Fernandinho (show gospel),
Júlio César & Aldair, Munhoz
e Mariano, Banda CM5, Bruninho e Davi e Banda Master.
Com programação gratuita, o
domingo 22, traz Bruna Viola e
Felipe Souza.
Em Resende Costa a 39ª Exposição Agropecuária acontece
nos dias 19 a 22 de julho. No dia
19, com entrada franca, shows
com a dupla João Victor & Greg
e Douglas Donare. No dia 20, é
a vez de Eduardo Costa e Márcio e Heleno. No dia 21 se apresentam Tiago Brava e Humberto
& Ronaldo. Chá Preto, Mariana
Costa, Carol Brasil e Brunna
Assis fecham a programação do
domingo, 22.
Outras datas
Lagoa Dourada também já
divulgou sua programação.
Nomes como Michel Teló e Simone e Simaria fazem parte da
grade de atrações, que vai de
1º a 05 de agosto. São João del
-Rei também divulgou a prévia
da sua programação. São anunciados nas redes sociais nomes
como Eros Biondini, Eliana Ribeiro, Dunga, Gabriela Rocha,
Jorge & Matheus, Nayara Azevedo, João Neto & Frederico,
Bruno & Marrone, Xande de Pilares e Rio Negro & Solimões.
Na cidade, a festa está prevista
de 15 a 19 de agosto.
Divulgação

Micro-trator irá auxiliar pequenos produtores rurais da cidade

A dupla Conrado e Aleksandro é a atração desse sábado, 30, na
Exposição Agropecuária de Conceição da Barra de Minas
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Rural movimenta distritos da cidade
Uma das competições mais
tradicionais da cidade, o Campeonato Rural, teve início no dia
10 de junho. A terceira rodada
da competição acontece neste
domingo, 1º, com seis partidas
nos dois quadros do campeonato. Os jogos acontecem até o fim
de novembro.
Esse ano, 12 equipes de
distritos e comunidades rurais
participam da competição: Brasilinha, Caquende, Corinthians,
Jaguara, Januário, São Sebastião da Vitória, Sete de Setembro, Sport, Trindade, União do
Caburu, Vila Nova e Zueira.

Cada time tem duas equipes
que estão divididas em dois
quadros.
Segundo o Secretário de Esportes, Antônio Marcos, esta
competição além do caráter
esportivo busca integralizar
os distritos e comunidades. “É
uma competição muito importante não só pela questão do
esporte, mas também, por promover que jogadores e torcida
destes times que representam a
área rural do município possam
se aproximar cada vez mais,
além de trazer o espirito de
confraternização”, enaltece.

São Tiago

Tupinambás
inaugura novo
gramado
Nessa sexta-feira, 29, o Tupinambás Futebol Clube de São
Tiago, inaugura o seu novo gramado. Foram investidos R$175
mil para instalação do gramado, com sistema de irrigação,
drenagem, além da aquisição
de parte de um novo alambrado. O recurso foi indicado pelos deputados Reginaldo Lopes
e Cristiano Silveira.
“Essa é uma grande conquista para a nossa cidade e uma
antiga demanda do clube”, comenta Alisson Sousa, membro
da diretoria do Tupinambás.
“Através da sensibilidade dos
deputados agora contamos com
um campo adequado para realizar campeonatos, treinamentos
e também para a nossa escolinha”, explica Sousa.
“É nosso papel como representantes da região estar atentos às demandas da comunidade. O esporte tem um papel
muito importante na formação

dos jovens e na promoção da
saúde e integração da comunidade. Ficamos felizes em poder
contribuir para mais essa ação”,
aponta Cristiano Silveira.
A inauguração acontece às
17h, com um jogo amistoso com
os veteranos do Tupinambás.
Educação
Através do deputado Reginaldo Lopes, São Tiago recebeu recursos para a construção
de duas creches, uma delas já
inaugurada no bairro Cerrado e
outra em construção no bairro
Nações Unidas, além de uma
escola de 12 salas no mesmo
bairro. “Esporte e educação
andam de mãos dadas. Precisamos investir nos nossos jovens,
ampliando o acesso à educação
de qualidade desde a primeira
infância, isso também inclui a
ampliação do acesso à cultura,
à cidadania e ao esporte”, pontua Lopes.

A competição
Somente nessa primeira fase
serão 11 rodadas. Em cada domingo acontecem seis partidas
nos dois quadros. Estão envolvidos na competição cerca de
600 atletas que são naturais de
alguma das localidades rurais ou
um grau de parentes com moradores locais.
Os três primeiros lugares
receberão troféu e medalha. A
competição também premia o
goleiro menos vazado, o artilheiro do campeonato e o time
mais disciplinado. A premiação
acontece para os dois quadros.

Copa Cinquentão acontecerá pela
primeira vez
São João del-Rei realiza
a sua primeira “Copa Cinquentão” com a participação
de cinco equipes. São elas:
Bonfim, Juventus, 15 de novembro, São José (Tijuco) e
Social.
A competição que tem início neste domingo (1º), terá
os jogos às 9h. No campo do
Social, o time da casa recebe
o São José. E no campo do

Juventus, o anfitrião enfrenta
o Bonfim.
Segundo o Secretário de
Esportes, Antônio Marcos,
o campeonato se deu por
meio do pedido dos amantes e jogadores com mais de
cinquenta anos, “que procuraram a Secretaria para
que uma competição fosse
realizada para a faixa etária
deles”.

Athletic volta a disputar
segunda divisão do Mineiro
O Athletic Futebol Clube
completou 109 anos de história
no último dia 19. O tradicional
clube são-joanense tem entre os
seus títulos o vice-campeonato
da 2ª divisão do Mineiro. Depois de 49 anos longe da competição, o Athletic volta a representar São João del-Rei nos
gramados da competição. Entre
o elenco que irá disputar as partidas está Ademilson, um dos
ídolos do Tupi de Juiz de Fora.
Pontapé inicial
Segundo o presidente do
clube, Cláudio Gonçalves, as
novas regras da Federação Mineira de Futebol motivaram a
participação. “A nossa intenção era participar do campeonato Sub-20, porém, houve
mudanças nas regras e para que
pudéssemos disputar na categoria este ano, deveríamos ter
participado de uma competição
profissional da Federação no
ano de 2017. Assim, decidimos
disputar a Segundona”, explica.
Com início marcado no dia 4
de agosto, a Segunda Divisão do

Campeonato Mineiro termina
no mês de outubro. Para Gonçalves, a tradição e história do
Athletic são parte da bagagem
necessária para uma boa campanha: “Nós temos uma história de
muitas conquistas, sendo 37 vezes campeão da cidade. O Clube
é uma instituição forte. Estamos
com os pés no chão, mas queremos buscar o título”.
Elenco
Nesta segunda-feira (25), o
Athletic apresentou parte do
elenco que irá disputar a competição. Seis são-joanenses fazem
parte do time de 28 jogadores.
Um dos nomes contratados
pela diretoria foi o Ademilson.
O jogador teve passagens por
Botafogo e Fluminense, mas
onde se destacou mesmo foi no
Tupi de Minas Gerais. Outro
jogador que faz parte do elenco
é Carlos Caaporã, que jogou no
AZA de Arapiraca.
Prata da Casa
Segundo o diretor de campo do Clube, Fábio Campos, o

Ném, ter uma comissão técnica com profissionais da cidade
é um fator importante para o
bom desempenho da equipe.
“Nós temos orgulho de valorizar o que nós temos na cidade,
os nossos profissionais técnicos são são-joanense, como o
técnico Cícero Junior, o Cicinho, que tem buscado se aprimorar com cursos de capacitação. O preparador físico é o
Diogo Carvalho e o preparador
de goleiros é o Paulo Sérgio
Rocha. Todos bem capacitados
para estar à frente desta equipe”, destaca.
Estreia
O primeiro confronto do
time na competição será no
dia 4 de agosto, contra o Pouso Alegre, no sul de minas, às
15h. Já a primeira partida em
São João del-Rei, será contra
o Patrocinense no dia 11 de
agosto. A partida acontece no
estádio Joaquim Portugal, no
matosinhos, com ingressos no
valor de R$10 inteira e R$5
meia entrada.
Divulgação / Athletic Clube

Aline Margotti

Deputados Reginaldo Lopes e Cristiano Silveira visitam obras de
reforma do Campo do Clube Tupinambás, em São Tiago. Novo gramado
será inaugurado nessa sexta, 29

Athletic apresenta elenco que irá representar o time na 2ª divisão do Campeonato Mineiro

