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Natal Iluminado: Festival de Música e
lançamento de livro agitam Itabirito
A segunda semana da programação do Natal Iluminado movimentou o Complexo Turístico da
Estação e a Associação Comunitária
do Bairro Quinta dos Inconfidentes
entre os dias 4 e 9 de dezembro.
Um dos destaques foi o Festival
de Música das Escolas municipais,
entre os dias 4 e 7. "Muitos conteúdos que a gente trabalha durante o
ano culminam neste momento, que
é muito esperado pelos alunos",
avaliou Breno Matias, professor de
música da Escola Municipal Manoel
Salvador de Oliveira. "É o resultado
de um processo de trabalho. Para
os alunos, é muito importante essa
oportunidade de tocar no palco com
iluminação, equipamentos de som",

acrescentou Aloisio Fonseca, professor do Cemi.
Para as famílias, o contato com o
aprendizado dos filhos é especial. "É
um projeto excelente. Meu filho participa há quatro anos e gosta muito.
Todos estão de parabéns", comentou
Luciete Lima, mãe de Andrey Braga
de Lima, aluno da Escola Municipal
Manoel Salvador de Oliveira.
Noite de lançamento
na Praça da Estação
Também no dia 7 de dezembro,
o escritor e historiador itabiritense
Ivacy Simões lançou 'Eternamente
Itabirito', seu quarto livro. "Consegui
reunir um grande arquivo de fotos,
contando com a colaboração das famílias mais antigas de Itabirito, que

me abriram as portas. Esse é um momento muito especial. Itabirito está
completando 95 anos de emancipação política, faltam cinco para o centenário. É um marco histórico e quem
sabe daqui a uns cinco anos a gente
não publica o volume dois", afirmou.
Premiação esportiva e
Natal Comunitário
A programação também contou
com o Destaque Esportivo, noite de
gala do esporte itabiritense, no sábado, dia 8 de dezembro, e com o Natal Comunitário na Associação do
Bairro Quinta dos Inconfidentes, no
domingo, dia 9. Confira os eventos
agendados para esta semana no site
oficial da Prefeitura: www.itabirito.
mg.gov.br

Servidores da educação voltam a Câmara de
Mariana para cobrar respostas do Executivo

Natal de Luz em
Mariana é aberto
pelo Trem da Vale
Felipe Cunha

PÁG. 14

A reunião dos vereadores de Mariana contou com grande participação
na segunda-feira (10) dos servidores
municipais. Os trabalhadores reivindicaram a falta de esclarecimentos
por parte do Executivo sobre o pagamento dos 13º salários e outros benefícios. O prefeito de Mariana, Duarte
Junior (PPS) esteve na reunião para
apresentar a prestação de contas do
Município e esclareceu as dúvidas
dos servidores.
Representando os servidores da
educação, a professora Beth Cota
elencou aos vereadores algumas reivindicações da classe. “Nós viemos
aqui hoje para buscar respostas sobre
a nossa progressão, sobre o nosso
biênio e quinquênio; sobre a falta de
material nas escolas. Temos vários
professores e pedagogos que poderiam se aposentar agora em dezembro e esperam resposta em relação ao
pagamento da progressão, que deveria ter sido paga desde julho. Se eles
se aposentarem agora, não terão os
benefícios incorporados à sua remuneração de aposentadoria”, pontuou
Cota.
Durante sua apresentação, o prefeito iniciou falando da queda da
arrecadação, que em 2013 chegou
a R$375,7 milhões e em 2018 caiu
para R$221,1 milhões. Ele destacou
a economia nos cofres públicos com
o desligamento de 151 cargos comissionados, gerando uma poupança de
R$5 milhões ao ano.
O prefeito respondeu alguns
questionamentos dos servidores,
principalmente com relação ao pagamento do 13º. Duarte reforçou que a
dívida do Governo de Minas com o
município atualmente gira em torno
de R$26 milhões e que o benefício
só será pago, caso algum repasse do
governo seja realizado até o dia 18.
“O que eu posso afirmar é que se o

Michelle Borges

Estado repassar uma verba à Mariana, nós vamos pagar com certeza. Se
não, somente em janeiro”, enfatizou.
Sobre os contratados, que deverão ser exonerados para posse
dos aprovados no processo seletivo,
Duarte Júnior garantiu que não vai
demitir caso não recebam o 13º.
O prefeito municipal se comprometeu a estabelecer uma agenda de
pagamentos aos servidores municipais e marcou uma reunião para o dia
seguinte.
Continuidade
Na terça-feira (11) cumprindo
compromisso assumido durante a
reunião de vereadores, o prefeito se
reuniu com representantes do Legislativo, Sindicato dos Servidores
e Funcionários Públicos de Mariana e Comissão de Professores para
discutir assuntos como o 13º salário
e a Operação Tartaruga, organizada pelos docentes. “Esse momento
foi muito importante para sanarmos
dúvidas, esclarecermos fatos distorcidos e, principalmente, dar uma
resposta a quem precisava. Esse foi
um dos muitos encontros que realizaremos daqui para frente.”, destacou o
prefeito Duarte.
Além da Operação Tartaruga,

que teve fim a partir desta quarta-feira, 12, outros assuntos relacionados
a educação foram discutidos, como
o 14º, progressão de salários e bonificações dos professores. Para todos
os temas foram levantadas soluções.
“Para nós que estamos na linha de
frente, atuando como servidores, faltava essa comunicação entre as partes. Vejo essa reunião como um momento positivo, principalmente por já
sairmos daqui com uma data para o
próximo encontro. Assim poderemos
diagnosticar onde podemos ajudar o
governo a melhorar o desempenho”,
ressaltou a pedagoga, Alessandra de
Miranda Francisco, integrante da Comissão dos Professores.
Em relação ao 13º ficou acordado que, caso não haja possibilidades
de efetuar o pagamento no mês de
dezembro, o prefeito daria uma data
definitiva para realizar o pagamento
até essa sexta-feira (14), visto que
foram apresentadas algumas alternativas que precisam ser avaliadas, caso
o Governo de Minas não repasse a
verba referente ao mês de dezembro.
A próxima reunião ficou marcada para a quarta-feira, 19, para tratar
de outros assuntos de interesse das
partes.

-feira, 14 de dezembro/2018
O LIBERAL Ed.1319 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net

PROCLAMAS
DE CASAMENTO

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

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

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

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

-

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
JOSÉ LÁZARO DE OLIVEIRA,
brasileiro, solteiro, armador, natural
de Mariana-MG, nascido a 26/10/56,
filho de Domiciano Geraldo de Oliveira e Maria da Conceição Hipólito
de Oliveira e MARIA APARECIDA
ALVES, brasileira, solteira, doméstica,
natural de Ouro Preto-MG, nascida a
03/07/63, filha de Geraldo Lúcio Alves
e Elci Antônia Cassiano Alves; Ambos
residentes neste subdistrito;
WILKER ANDRADE DA SILVA,
brasileiro, solteiro, gesseiro, natural de
Teófilo Otoni-MG, nascido a 04/01/99,
filho de Edisio Andrade dos Santos e
Dilma Rosa da Silva e VITTÓRIA
ÉLLEN CORREIA, brasileira, solteira, do lar, natural de Ouro Preto-MG,
nascida a 17/07/99, filha de Gilmar
Pedro Correia e Vilma Antonina dos
Santos Correia; Ambos residentes neste subdistrito;
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, brasileiro, solteiro, calceteiro, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 08/01/80,
filho de José Reis da Silva e Maria
de Fátima da Silva e DULCINÊA
SABINO DE JESUS, brasileira, divorciada, doméstica, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 21/05/69, filha de
Francisco Sabino e Elvira Calazans de
Jesus Sabino; Ambos residentes neste
subdistrito;
HENRIQUE GOUVÊA SORIANO
DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, natural
de Itauna-MG, nascido a 29/05/87,
filho de Pedro Soriano de Carvalho e
Adelaide Maria de Gouvêa Peixoto de
Carvalho e JÚLIA BUTZGE, brasileira, solteira, gestora ambiental, natural de Santa Cruz do Sul-RS, nascida a
03/12/89, filha de Carlos Augusto Butzge e Nair Butzge; Ambos residentes
neste subdistrito.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 12 de dezembro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

Feliz
Natal
e feliz
2019!
Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges

@evobikeshop
(31) 98433.0988

@evobikeshop
(31) 3553-2074

R. Santo Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br
Sempre com uma
programação
Mhz
especial para você!

98,7

89,3 FM

Ouro Preto

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

do

Virgílio

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

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO
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R. Seis, nº390 - Bairro Vila Alegre - Cachoeira do Campo
www.rangelmg.com.br/rangel.marmores@yahoo.com.br

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XXVII
Se, dentro do sistema vigente, nada mudou, até agora, para
o(a) eleitor(a), com a abolição dos partidos a possibilitar a DEMOCRACIA ABERTA tudo mudará, a começar do alistamento
eleitoral. O(a) cidadão(a) terá poder de decisão, sem coação de
qualquer espécie ou perda de qualidade de sua condição de cidadão(ã).
Vejamos alguns pontos mais importantes: Alistamento eleitoral:
livre e espontâneo, a qualquer tempo, a partir da maioridade legal.
Isso significa que ninguém terá obrigação de ser eleitor; poderá
sê-lo ou não, a qualquer momento que queira, a partir de sua maioridade legal. O alistamento eleitoral não significará compromisso
de comparecimento às urnas, ficando cada um livre para votar ou
não, sem incorrer em falta. Candidatura a cargo elegível: Em princípio, como não haverá partido político, todo(a) cidadão(ã) alistado(a) como eleitor(a) poderá candidatar-se. Entretanto, todos, sem
exceção, que alimentem o desejo de candidatar-se, deverão se
submeter a uma prova única de avaliação, para os cargos, desde
vereador até presidente da República. O resultado da avaliação indicará a qual cargo, o(a) cidadão(ã) estará apto(a) a candidatar-se.
Sem passar pela avaliação não haverá candidatura. A candidatura
poderá ser espontânea, ou por indicação de grupo de eleitores,
desde que o indicado aceite, observando-se o número prefixado
de candidaturas, em determinado prazo.
Com essas mudanças, os cidadãos, em geral, terão liberdade
de escolha em sua posição quanto à política e o eleitor será valorizado como agente determinante do futuro político, sem qualquer
injunção de natureza legal. O concurso público, para qualificação
de candidato a cargo eletivo, será a primeira grande “peneira” na
seleção de cidadãos capazes de gerir a coisa pública. A eleição,
em si, deverá se processar em rede blockchain, a nova tecnologia
que permite transações, e votações em ambiente aberto e descentralizado, sem quebra de sigilo para os participantes. Para isso as
urnas eletrônicas deverão ser adaptadas para entrar na mesma rede, que incluirá computadores pessoais e dispositivos móveis (celulares e similares), previamente integrados ao sistema mediante
título eleitoral de cada um. Na DEMOCRACIA ABERTA, eleitores
poderão votar, ainda que estejam longe de seu domicílio eleitoral,
mas portarem seu dispositivo integrado à rede blockchain do sistema. A blockchain, por sua transparência e acesso aberto a quem
assim deseje, inspira a confiança necessária para que, por seu
meio, se resolvam múltiplas questões concernentes às atividades
humanas, incluindo-se aí eleições, rigidamente democráticas, sem
perigo de qualquer fraude; a eleição, no caso, poderá ser fiscalizada por quem queira, sem qualquer interferência, quebra de sigilo
ou invasão à privacidade do eleitor.
A tecnologia blockchain tem o poder de revolucionar e mudar a
organização da sociedade humana, levando-a a outro patamar de
desenvolvimento, embora possam surgir resistências pontuais e
isoladas que, afinal, não contarão com força necessária para impedimento. Isso já se realiza em gestão de empresas e de negócios.
Até aqui foram mostradas algumas das mudanças que caracterizam a DEMOCRACIA ABERTA: eliminação dos partidos,
concurso público para os desejosos de conquistar um cargo eletivo, liberdade para o cidadão ser ou não ser eleitor, liberdade para
o eleitor votar ou não votar, eleição por meio de sistema aberto,
descentralizado, sem quebra do sigilo, sem perigo de manipulação
e de fraude. Acrescente-se o voto nulo espontâneo, que passará
ser computado como vontade contrária do eleitor aos candidatos
ou ao sistema. Mas, a mais importante mudança e verdadeira
revolução democrática será o poder que o eleitor passará a ter
sobre o agente político. Ao votar, deverá o eleitor guardar o número do candidato. Periodicamente (de três em três ou de seis em
seis meses, por exemplo), o eleitor poderá dar um voto positivo ou
negativo ao seu candidato, na avaliação do seu desempenho no
exercício do cargo. Se numa avaliação ou soma de avaliações, o
agente político atingir determinado número de pontos negativos,
ele perderá o cargo para o suplente imediato. O eleitor, cujo candidato não tenha sido eleito, também terá liberdade de dar ponto positivo ou negativo ao ocupante do cargo. Esse será o maior trunfo
nas mãos do eleitor, que passará a exercer, de fato, a soberania,
conforme reza o conceito de democracia.
Partidos Políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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CARTA AOS TEMPOS

*Paulo Felipe Noronha

Onde há acerto de Jair Bolsonaro
Entre as diversas dúvidas que
surgem, muitas delas legítimas,
acerca do governo de Jair Bolsonaro, um ponto precisa ser defendido como decisão correta que foi:
as exigências em relação à manutenção dos médicos cubanos no
programa brasileiro do “Mais Médicos” (salário integral, liberdade
de permanência, liberdade para
trazer familiares ao país).
Em primeiro plano, é preciso
conceder que, de fato, as motivações de Bolsonaro para criticar o
programa, historicamente, não foram sempre adequadas. Vídeo que
circula nas redes sociais demonstram desconfiança, algo válida,
mas espírito tacanho em relação
aos profissionais cubanos. Mas esse é um problema menor.
Após surgimento de evidências de que o programa era um
modo de financiar a ditadura cubana (como o foi feito via outros esquemas, envolvendo empreiteiras,
para favorecer governos totalitários de países como a Venezuela, por exemplo) fica claro que o
programa, desde sua incepção,
independente de seus méritos, era
criminoso. Sua extensão para o
México, com os profissionais que
saíram do Brasil seguindo para lá,
apenas demonstra uma total ausência de valores da classe política, que insiste em instrumentalizar
o ser humano como antigamente,
trocando em miúdos, escraviza-lo.
É verdade que o fim do programa em seu modelo criminoso de
até então provavelmente deixará
áreas desassistidas. O novo edital lançado pelo governo teve alta
adesão (mais de 20.000 inscritos
e todas as vagas alocadas) mas até
dia 7 passado, apenas um quarto
das aproximadamente 8000 vagas
oferecidas foram de fato preenchidas com profissionais já prestando
os serviços médicos. Ainda assim,
é um cenário menos assustador do
que tentaram pintar até o momento.
Mas a questão principal é de
hierarquia ética: por mais que seja
algo compreensível o temor pelos

brasileiros desassistidos, e que se
saiba que muitas vezes os próprios
cidadãos cubanos se conformam
ou até abraçam sua condição (uma
parte não aceita e tenta escapar)
resta que a ditadura cubana trata o sujeito como mercadoria, de
forma que não se encontram mais
paralelos nas sociedades modernas e democráticas. Alegar que
a formação que o estado cubano
oferece é compensação o bastante
soa absurdo, na medida em que o
país caribenho limita o direito de
emigração, impede-os de buscar
alternativas para a prestação de
seus serviços, e trata os familiares dos profissionais como reféns.
Ainda que o médico cubano “concorde” com isso, é obrigação de
cada cidadão e do estado brasileiro
discordar frontalmente.
Igualmente importante é rechaçar qualquer ponto de vista
contrário à constatação óbvia desse crime, com toda energia possível. É possível contemporizar
e respeitar pontos de vista diversos, mas não em algo que atenta,
de modo CONCRETO, contra a

liberdade e dignidade humana.
Como dito ao início do texto, em
muitos pontos Jair Bolsonaro é
passível de questionamentos e críticas, e até mesmo de repulsa. Esse
não é um deles. De fato, o que é
repulsivo é a defesa do programa
Mais Médicos no modelo de até
então.
Enfim, agora cabe ao governo brasileiro buscar uma solução
para a questão, uma vez que a
população mais pobre, espoliada
que é, não pode nem vai compreender as implicações éticas das
exigências feitas por Bolsonaro.
Ao mesmo tempo, é preciso dizer
que foi Cuba, e não Bolsonaro, o
principal responsável pelo fim do
programa. Desde 2013, a ditadura recolheu mais de 7 Bilhões de
reais pelo programa ao longo dos
anos, e qualquer dívida subjetiva
que os médicos teriam pela formação recebida estaria paga com juros... Não que o conceito de pagar
pela própria alforria fosse tornar a
relação escravagista de Cuba com
seus cidadãos menos reprovável.
*Jornalista e professor

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Natal não é balada
Quando esta época se aproxima, sinto um aperto no coração.
O mais triste é que de uns tempos para cá, a situação parece piorar
a cada ano.
A época, em si, é maravilhosa. Que data pode ser mais linda do
que a proximidade do nascimento de Jesus? E que dia mais lindo
do que o Natal, quando se comemora a chegada do filho de Deus?
A data, em si, é linda, não tem nada de triste. O que entristece é
como a cada ano mais se perde o real significado deste dia. Houve
época em que Natal era significado de união, as famílias se encontravam e comemoravam o sentido do dia (ainda existem, graças
a Deus). Não importa o tamanho da mesa ou da ceia, se à meia
noite do dia 24, como manda a tradição, ou no próprio dia 25, se em
uma mansão ou em um casebre, sempre havia uma comidinha na
mesa e uma árvore, ou presépio, ou enfeite.
Não importavam os valores materiais, mas o sentido do dia,
que é a celebração da data mais importante que a Humanidade vivenciou. Segundo historiadores, o dia 25 de dezembro, na
verdade, é uma data simbólica, uma vez que, segundo uma facção de pesquisadores, o nascimento do Cristo não foi neste dia
exatamente.
Isto é o de menos. Dezembro, janeiro, fevereiro ou março, o
que importa é a simbologia, e como o dia que representa esta simbologia é 25 de dezembro, celebremos 25 de dezembro.
Mas, pelo amor de Deus, celebremos como a data merece.
Natal não é balada. Cervejada, bebedeira, quantas vezes brigas,
não combinam com a comemoração. O momento é de introspecção, de agradecimento pela vida, de oração. Com alegria sim, é
claro. Com a alegria e o sentimento de gratidão pelo nascimento
do Mestre que veio por todos nós. Não estou dizendo que vá ficar
todo mundo circunspecto e em oração as 24 horas do dia. Vamos
brincar, rir, trocar presentes (se não tiver presente físico, o que anda difícil hoje em dia, que presente melhor do que um abraço? É de
graça e todo mundo pode dar e receber). Não estou dizendo que
devemos passar o dia inteiro rezando. Mas dez minutos para um
Pai Nosso é muito bem vindo.
Sim, comemoremos com alegria, mas não é preciso som aos
berros, bebidas até cair, gritaria desnecessária. Natal não é isso.
Guardemos as cervejadas e o último volume do som para o réveillon ou o Carnaval. Eu, particularmente, não gosto em época nenhuma, mas para quem gosta, existem muitas opções. Não precisa ser
em um dia santo. Bom, pelo menos não deveria, mas infelizmente
não é o que ocorre. Por isso, apesar de considerar a melhor data
do ano, fico entristecida com o que muitos estão fazendo com ela.

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

OPORTUNIDADE:
Escola da Barra oferece
ensino fundamental para
jovens e adultos

Ane Souz

Muita gente interrompe os estudos mesmo antes de concluir o ensino
fundamental. Mas, nunca é tarde para recuperar o tempo perdido e concluir a formação desejada.
A Prefeitura Municipal de Ouro Preto informa que a Escola Monsenhor Castilho Barbosa, a Escola da Barra, está com matrículas abertas
para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os interessados devem se
inscrever de 14 a 18 de dezembro de 2018, ou a partir do dia 15 de janeiro
de 2019. As matrículas podem ser feitas nesses períodos sempre das
16h00 às 20h00. Mais informações pelo telefone 3551-2020.
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Ministério Público denuncia improbidade
administrativa no IFMG-Campus Ouro Preto

Fatos da ação tiveram início em 2008 quando Caio Bueno era diretor na instituição. Ele garante que não houve irregularidades presta esclarecimentos

O Ministério Público Federal
(MPE) entrou com uma ação de
improbidade administrativa contra o ex-reitor do Instituto Federal
de Minas Gerais (IFMG) Campus
Ouro Preto, Caio Mário Bueno
Filho. De acordo com o documento, divulgado no sábado (8) foram
encontradas irregularidades no Processo Licitatório, na contratação e
execução das obras do restaurante do IFMG. A ação é referente a
2008, quando Caio Bueno era diretor do IFMG-Campus Ouro Preto.
Caio afirma que não houve improbidade e que tudo será esclarecido.
De acordo com a ação do MPE,
os fatos teriam início em 2008,
quando o IFMG realizou procedimento licitatório na modalidade
Tomada de Preços para construir o
edifício que abrigaria o restaurante
escolar. A vencedora da licitação foi
a empresa Sepres Engenharia, com
proposta de R$ 1.482.214,21. O
contrato foi assinado em 16 de março de 2009. Entre as irregularidades
apontadas estão a falta de projeto
básico, de autorização prévia do
Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan), além
de inobservância da modalidade
licitatória devida, aditivos exorbitantes e descaracterização do objeto
originalmente licitado. Segundo a
Controladoria Geral da União foram gastos R$2,5 milhões além do
previsto, em uma obra que ainda
não foi concluída.

Caio foi diretor do campus do
IFMG-Ouro Preto até dezembro
de 2008, assumindo a reitoria a
partir de 2009 e permanecendo até
2014. Ele esclarece que, portanto,
não participou de todo o processo.
“A minha participação no caso foi
no processo licitatório. As obras deveriam começar no início de 2009,
quando eu já era o reitor do instituto. Entretanto, no início da obra, o
MPE, alegando que o projeto não
tinha sido aprovado pelo IPHAN,
recomendou a suspensão da obra até
que fosse aprovado. Os trabalhos só
começaram efetivamente em 2010”,
explica o ex-reitor. Ele afirma que
não houve nenhum desvio de recursos e que isso será comprovado
na justiça. “Uma improbidade administrativa supõe que houve uma

lesão ao patrimônio público. Pelo
contrário, o objetivo era construir o
restaurante e ninguém se enriqueceu
ilicitamente”, garante Bueno. “Fomo surpreendidos por essa ação e
ainda não tive acesso ao processo.
Nem sei do que se trata detalhadamente. Espero que as pessoas entendam que o fato aconteceu há 10
anos e não houve ilicitudes. Vamos
responder na justiça e temos a tranquilidade e certeza de que tudo será
esclarecido”, completa.
Se condenado, o ex-reitor estará sujeito às sanções da Lei 8.429
de 1992, e com isso, ficará impossibilitado de exercer função pública,
proibido de contratar com o Poder
Público ou de receber empréstimos
de instituições financeiras públicas
e a suspensão dos direitos políticos.

Durante a reunião dessa terça-feira (11) os integrantes do grêmio
estudantil do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais (IFMG), Bernardo de
Jesus Silva e Marcos Germano utilizaram a Tribuna Livre para falar
sobre o transporte público para os
estudantes.
“No IFMG não temos garantido anualmente o transporte de
janeiro e fevereiro, infelizmente
no nosso calendário temos uma
divergência com o município. O
município consegue garantir esse
transporte do final de fevereiro a
dezembro, mas chega os meses de
janeiro e fevereiro não temos essa
garantia. Então, viemos à Câmara
para firmarmos um acordo com a
Prefeitura e para pedir apoio aos vereadores para que possamos construir uma luta conjunta para termos
esse transporte garantido”, ressaltou o estudante Marcos Germano.
Os edis apoiaram os estudantes
e buscarão soluções, junto ao Executivo na próxima semana, como
explicou o vereador Vantuir Silva
(SD). “Foi muito importante a vinda desses jovens aqui na Casa para
esclarecer a situação e entendermos
melhor. Temos ciência que esse
transporte é de responsabilidade do
Estado, mas a Prefeitura assumiu
isso e o que vamos fazer é tentarmos garantir esse transporte dos
distritos para o IFMG durante os
meses de janeiro e fevereiro, porque os alunos não estão tento essa
garantia”, disse.

Dessa forma, foi formada uma
Comissão de Vereadores para
acompanhar a situação, sendo que
na próxima segunda-feira (17), às
15h, será realizada uma reunião na
secretaria municipal de Educação
para discutir sobre o tema e buscar
soluções para os alunos do IFMG.
Situação dos auxiliares de
transporte coletivo é discutida
Também durante a reunião dessa segunda, um dos assuntos amplamente discutidos pelos vereadores foi sobre a questão das demissões dos auxiliares de transporte,
que aconteceu na última semana.
“É importante destacar que em
Ouro Preto são cerca de dez mil
estudantes que usam cotidianamente os ônibus para terem acesso
à universidade. É importante destacar que no carnaval a empresa
tem um faturamento inacreditável
com turistas, estudantes e diversas

pessoas. Então, isso tudo tem que
ser colocado na ponta do lápis para vermosde fato esse equilíbrio
financeiro e uma resposta tem que
ser dada, porque o caos está causado dentro dos ônibus da nossa cidade, uma vez que os motoristas estão sobrecarregados, uma injustiça
com eles passarem por esse processo de dupla função. Assim, estamos
tentando achar caminhos, ao lado
desses trabalhadores, mostrando
que o papel da Câmara é somar e
contribuir, é ser a voz da população
e jamais agir para tentar tirar postos
de trabalho da nossa cidade”, explicou o vereador Chiquinho de Assis
(PV).
Os vereadores fizeram duas representações destinadas às empresas Transcotta e Turin solicitando
diversas informações referentes aos
valores do custo dos cobradores
que foram demitidos.

Transporte para alunos do IFMG
é tema de reunião ordinária
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Ouro Preto atrai 13 empresas com
programa de cessão de terreno
Para incentivar a vinda de novas empresas para Ouro Preto e
gerar empregos na cidade, a Secretaria de Turismo, Indústria e
Comércio elaborou o Chamamento
SETIC 001/2018. Por meio dele, a
administração oferece a cessão de
terreno público via lei, autorizada
pelo legislativo, por um período de
15 anos para empresas que desejam
investir no município e também para aquelas que buscam expandir as
unidades já instaladas na cidade.
De acordo com Felipe Guerra,
Secretário de Turismo, Indústria e
Comércio, o chamamento público
é importante para a transparência e
oportunidade a todos. “Nascemos
como uma cidade mineradora e
seremos uma cidade mineradora
por muitos anos, no entanto, precisamos diversificar a economia de
Ouro Preto. Para isso, precisamos
dos pólos industriais para gerar emprego e renda para a cidade”, enfatiza o secretário.
Para a seleção das empresas que se inscreveram, foi criada
uma comissão técnica contendo as
secretarias de Turismo, Indústria
e Comércio, Fazenda, Cultura e
Patrimônio, Planejamento e Meio
Ambiente. Além dessa comissão,
houve a colaboração direta e constante da equipe técnica da Secretaria de Governo e da Controladoria
Municipal. Entre os critérios de
seleção, estão: baixo potencial poluidor da atividade industrial, capital integralizado, destinação do
imóvel, empregos gerados, entre
outros.
Nesta quinta-feira, 13 de dezembro, o secretário Felipe Guerra
e o economista responsável pelo
programa, Ricardo Reis, apresentaram o credenciamento para os vereadores durante a reunião plenária
na Câmara. “Hoje participamos da
reunião para explicar sobre o credenciamento, pois enviamos as seis
primeiras empresas inscritas para
análise dos vereadores. Contudo,
todos eles já estão juntos nessa causa”, afirma Felipe.
Segundo Ricardo Reis, 13 empresas participaram do processo,
demonstrando interesse nas áreas
em Antônio Pereira, Cachoeira do
Campo e na sede. “Todas as empresas foram previamente analisadas e
inicialmente serão gerados 1178
empregos diretos e 2700 indiretos,
com base nos projetos enviados. A
expectativa das empresas é que no
ápice se tenha mais de 1800 empregos diretos”, explica.
Lista das empresas
selecionadas:
1. Engelig Montagem e Manutenção Elétrica LTDA
2. Cybermaq LTDA
3. GTA Ecocidades LTDA
4. Ouro Preto Proteínas Abatadouro e Frigorífico de Aves LTDA
5. Dipawa Nordeste LTDA
6. Lidermix Concretos e Agregados LTDA
7. Ciclone Lavanderia Industrial
8. Prolimp Terceirização & Empreendimentos LTDA
9.Verde Real Agronegócio
10. Festas Gerais
11.Maximiano Confecções LTDA
12. Serraria Ouro Branco LTDA
13. Quartzito do Brasil LTDA.

Ane Souz

Câmara de Ouro Preto presta
homenagem à três entidades

A Câmara Municipal de Ouro Preto realiza nessa sexta-feira (14), sessão em homenagem aos 30 anos do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos de Ouro Preto
(Sindsfop), aos 50 anos da 25ª Superintendência Regional
de Ensino de Ouro Preto (SRE-OP) e aos 80 anos do Grêmio Literário Tristão de Ataíde (GLTA). A solenidade será no
Plenário do Legislativo, às 19h, aberta a toda a população;
também será transmitida ao vivo pelo site da Câmara de Vereadores e pela fanpage no facebook.

João de
Carvalho

Ane Souz

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

A constituição
trinta anos depois

A CONSTITUIÇÃO, que é o conjunto de normas que organiza todos os elementos constitutivos do Estado, merece figurar nas
mãos de todos os brasileiros maiores de idade, para conhecer seus
direitos principais e fundamentais. Deveria ser a bíblia política de
todo cidadão para garantia de sua vida social. Nossos legítimos representantes Constituintes elaboraram este documento destinado
a assegurar o nosso exercício de direitos sociais e individuais, como liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade
e justiça, como os valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceito, buscando sempre a solução pacífica
das controvérsias, com base na harmonia social.
É o que, de fato, encontramos no preâmbulo dela, desde 05 de
Outubro de 1988, promulgada por Ulisses Guimarães apresentando-a com a expressão: Muda Brasil! Era o dia da confirmação histórica da volta oficial do Brasil à sua posição democrática, após 25
anos de ditadura militar. Foi uma transição digna de gente civilizada,
comprometida com a ordem e o progresso da Nação.
DIA 24 DE JANEIRO é dedicado à Constituição no Calendário
da nossa Pátria. É importante conhecê-la para praticá-la. Ela consta fundamentalmente de 250 artigos, acrescida de mais 98 artigos
chamados de “Atos das disposições constitucionais transitórias”.
Seu nome oficial é “Constituição da República Federativa do Brasil” que merece o mesmo respeito e veneração que possui o Hino
Nacional e a Bandeira do Brasil. Estes como símbolo, aquela como:
Lei fundamental, Lei básica, Lei suprema, Lei Maior, Carta Magna,
Carta mãe, Carta política, Carta da república e outros títulos sugestivos e sonoros.
Quase uma centena de Emendas Oficiais já foram incluídas em
seus artigos, por decisão legítima e oficial do Congresso Nacional
representado pelas Câmaras dos deputados e senadores, nestes
30 anos de sua vigência. No momento em que digito este texto,
manuseio a 50ª edição, atualizada e ampliada em 2014, que traz,
em seu índice sistemático, cerca de IX títulos em sua divisão, apresentada pela editora Saraiva, com índices alfabéticos remissivos à
Constituição e ao Ato das disposições constitucionais transitórias.
O que todos nós queremos e esperamos é segurança a qualquer custo dentro da justiça e da lei. Que ela, como texto magno e
com o aval oficial do povo brasileiro e a aplicação fiel de nossos legítimos representantes eleitos, garanta o desenvolvimento nacional,
erradique a pobreza e a marginalização, reduza as desigualdades
regionais e sociais e promova o bem-estar de todos sem discriminações de qualquer natureza. Que ela cultive uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos.
“Que ela ajude a realização de um Estado Democrático de
Direito construindo, segundo o mestre José Afonso da Silva, uma
sociedade livre, justa, solidária e fraterna”. Que ela busque e defenda sempre a igualdade “sem distinção de origem, cor e raça, sem
distinção de credo religioso, de convicções filosóficas ou políticas,
igualdade sem distinção de sexo e de orientação sexual”.
ENFIM, que ela seja o princípio da igualdade jurisdicional
defendendo o cidadão e sua família, através das autoridades
competentes.

QUER
ANUNCIAR?
Contato
pelo

Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

-7530
9
8
4
8
9
(31)

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo
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PANORAMA

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Papai Noel agradece o carinho e atenção recebida pelas crianças e
profissionais da Creche Pedro Aleixo em Ouro Preto. Feliz Natal!

Maria Helena de Assis, moradora de Amarantina, comemorou no dia 12, 87 anos ao lado
de seus amigos e familiares.
Todos a desejam muita paz,
saúde e felicidades!

Mateus Meireles

A
Prefeitura debate com a
sociedade civil a nova lei de
defesa e proteção aos animais
Nos últimos meses, a equipe da Vigilância em Saúde da Prefeitura de
Ouro Preto tem se reunido com os dirigentes das entidades civis e representantes do legislativo para discutir o Projeto de Lei que irá regulamentar
o controle populacional, a guarda responsável, o bem-estar animal e o controle de zoonoses no município.
O Projeto está sendo criado com base nas minutas encaminhadas à Câmara pelo Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais (IDDA) e a Associação Ouro-pretana de Proteção Animal (AOPA), organizações atuantes
de defesa e proteção dos animais.
O último encontro ocorreu no dia 7 de dezembro e, a partir de agora, as
duas entidades, IDDA e AOPA, irão se reunir para definir, até o dia 25 de
janeiro, a proposta conjunta que irá orientar a redação final da Lei.
De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, Ricardo Martins
Fortes, “os debates tem sido bastante produtivos, e esperamos encaminhar o projeto definitivo para ser votado na Câmara no início de fevereiro,
quando os vereadores retornam do recesso e retomam suas atividades".
Ane Souz

Galeria de Arte Nello Nuno da FAOP recebe até o dia 06/01 a exposição dos 28 trabalhos participantes dos 46º Concurso Nacional de
Presépios. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira,
de 9h às 18h, e sábado e domingo, de 13h às 18h. O público poderá votar
e decidir o ganhador do júri popular, que receberá R$1.000. Na sexta-feira (07) o júri técnico, avaliou os presépios de acordo com a criatividade,
técnica e coerência temática. Foram selecionados Vanilda Maria Gonçalves, em1º lugar, César Carlos Bento, em 2º, Yure Mendes Machado, em
3º, e Terezinha Marina Pena recebeu menção honrosa. Os três primeiros
colocados serão agraciados, respectivamente, com prêmios de R$1.000,
R$800 e R$500. Informações pelo telefone 3552-2480.

O aluno Henrique Figueiredo,
de 8 anos, da Escola Municipal
Benedito Xavier, de Glaura, foi
homenageado e premiado com
um tablet no Concurso cultural
da Turin, Patrimônio Vivo. Ele
falou sobre a poluição em um
lindo desenho "Sonhar e Desenhar um Mundo Melhor". Toda
equipe da escola parabeniza o
aluno por esse destaque.

A equipe de funcionários da Escola Municipal Benedito Xavier, do distrito de Glaura, se reuniu na
quinta-feira (13) para uma confraternização no sítio Encanto de Glaura. O encontro foi prestigiado pela
secretária de Educação, Rosa Ana Xavier.

A

Associação Comunitária de Glaura (ACG) informa que foi cancelado o réveillon do distrito este ano. A decisão foi tomada pela diretoria da associação devido a situação financeira da Prefeitura de Ouro Preto, que não
poderá apoiar o evento e também não há recursos da associação. Além disso, a ACG ressalta que a nova diretoria
tomou posse há menos de um mês e não terá tempo hábil para organizar o evento.

N

o sábado (15) será realizada em Amarantina, Campo do América Amarantina Futebol Club, a primeira Edição da Confraternização Alvi Verde. O evento tem como objetivo o encerramento das atividades neste ano,
além de ampliar as relações esportivas, promover a integração dos atletas e celebrar eventuais conquistas ao longo
do ano, e claro muito futebol. Confira a programação: 13h- América AFC X Independente FC; 15h- América AFC
X Independente FC (Adultos).

A

Galeria de Arte Nello Nuno, da Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP), recebe até o dia 28 de dezembro a
exposição 'FAOP 50 anos', em comemoração ao meio século de existência da instituição. Compõem a mostra
59 obras de 45 artistas, perpassando a arte brasileira de 1951 a 2014, com ênfase especial à produção de Minas
Gerais. São trabalhos de técnicas diversas como desenhos, pinturas, gravuras, pratos cerâmicos e presépios. A
entrada é gratuita. Informações: 3552-2480.

E

stão abertas, até o dia 11 de janeiro, as inscrições para a especialização em Ensino de Língua Portuguesa na
Educação Básica do IFMG – Campus Ouro Preto. Podem se inscrever profissionais com formação superior
em Letras, Pedagogia, Magistério Superior ou áreas afins. São apenas 20 vagas. Mais informações pelo e-mail:
poslip.ouropreto@ifmg.edu.br ou pelo telefone: (31) 3559-2148.

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas
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Atletas do Judô recebem homenagem
da Prefeitura de Ouro Preto

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

3553-1642

98785-9075

Defesa Civil de Ouro
Preto é homenageada
em Contagem
A Subsecretária Municipal de Proteção e Defesa Civil de Contagem
rendeu homenagens à Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Ouro
Preto, no dia 6 de dezembro.
A solenidade ocorreu na Igreja Presbiteriana central de Contagem, em
comemoração do 38º aniversário da Defesa Civil daquele município, e
contou com a presença de autoridades civis e militares. A homenagem é
um reconhecimento aos esforços de pessoas e entidades que prestam serviços relevantes às comunidades.
Na ocasião, foram relembrados os esforços empreendidos por diversas
entidades de todo o país no desastre ocorrido na cidade em novembro de
2015, com o rompimento da barragem da mineradora Samarco, evento
classificado como o maior desastre ambiental já ocorrido no Brasil.
Elias Ramos

A Prefeitura de Ouro Preto,
por meio da Secretaria de Esportes, rendeu homenagem aos atletas
do projeto Judô de Ouro, da Fundação Aleijadinho.
A equipe, coordenada Sensei Carlos Simões, conquistou 17
medalhas no Campeonato Sul-Americano e Brasileiro de Judô, nas
competições que aconteceram em
novembro, na cidade de Mariana.
Participaram dos torneios cerca de
1.200 atletas de diversos países da
América do Sul.
Logo em seguida, no dia 30
de novembro, os atletas ouro-pretanos embarcaram para Curitiba
para a Seletiva Sub-21, que integra
o processo de formação da seleção
Júnior nacional e, mais uma vez, a
equipe se destacou, obtendo excelentes resultados .
A atleta Ana Clara Neves de
Almeida, indicada ao Prêmio Bienal Liga de Ouro, Melhor Atleta
Sub 15 feminino de Minas Gerais
em 2017 e 2018, da Liga Mineira de Judô e pela sua participação
nos Jogos Escolares da JuventudeEtapa Nacional Sub 15 (13 e 15
anos) do Comitê Olímpico Brasileiro, em Natal, Brasil.
Na cerimônia conduzida pelo prefeito de Ouro Preto Júlio
Pimenta e o assessor especial de
Esportes Robson Santos, foram
concedidos Certificados de Honra
ao Mérito aos atletas Nicole Lorena Quites Sena, Hannah Dias
Perpétuo Lacerda, Henrique Dias
Perpétuo Lacerda, Karla Kathrein
Correia, César Augusto Oliveira,

Qual o valor dos trocadores dos ônibus?
A eles e elas nossa solidariedade
O vereador Chiquinho de Assis (PV) aprovou representação às
empresas Transcotta e Turim solicitando informações sobre o que
representa, em valores, na folha
das empresas, o custo dos cobradores que foram demitidos no município de Ouro Preto.
Durante sua fala na reunião, o
vereador disse: “Gostaria de dizer
que nós estamos sendo atacados
enquanto Câmara. Estão tentando
colocar a culpa das demissões em
nós vereadores por termos nos manifestado em favor da manutenção
do valor das passagens e por desaprovarmos qualquer aumento.
Mas, ao mesmo tempo, nesse caso, temos que buscar informações
para as reais motivações dessa demissão em massa.
O que o cobrador representa
hoje na folha de pagamento da
empresa? É lá que está o grande
gargalo, ele representa mais, por
exemplo, do que a manutenção
dos veículos? Precisamos lembrar
que houve investimento em catracas eletrônicas, esse investimento
não foi barato. A empresa está
com dificuldade, está em crise?
Mas quer recuperar todo o investimento realizado. Não está errado,
errado é tentar atribuir a outras instituições, ou pessoas, as atitudes
tomadas.
Para reflexão: Tirou o cobrador. Nos ônibus que possuem elevador para deficientes, caso seja
necessário, é o motorista que vai

7

ter que sair para dar assistência ao
cadeirante?
A figura do agente de bordo/
auxiliar/trocador/cobrador transcende à função de voltar o troco,
é acima de tudo uma figura que
acompanha o trabalho cotidiano
dos motoristas e passageiros.
Imaginem se a justiça aceita
a licitação e o preço da passagem
vai para R$3,34 e está o motorista
voltando troco de R$3,34 para as
pessoas? Os motoristas estão num
elevado stress tendo que acolher
as pessoas, tendo que tomar conta do transporte. Um acúmulo de
função.
Em Mariana houve demissão
dos trocadores e em Mariana não
tem lei da gratuidade a partir dos
60 anos. Mariana não teve essa
questão da alta dos impostos. Em

Itabirito, onde a mesma empresa
opera, há um ano e meio já não
tem cobradores. Em Congonhas
já não tem cobradores, em Ouro
Branco também não tem.
Será que a culpa é mesmo da
Câmara de Ouro Preto? Essa é a
reflexão que as pessoas precisam
fazer.
Já tivemos notícias de motoristas que pediram demissão porque
perceberam o peso do acumulo de
função. São mais de 100 desempregados nesse momento de fim
de ano que agora vão pagar passagem. E a empresa está querendo
aumento para poder chegar no reajuste e no equilíbrio.
A discussão é ampla, mas garanto que não é colocando a culpa
nesta ou naquela instituição que
conseguiremos resolver”.

Caio Mesquita, Camila Alves Rodrigues Caetano, Livia Maria Mota de Jesus , Arthur Perpétuo Ferreira, Gean Gabriel Cunha Santarosa, Guilherme Villar, Claudio
Henrique Correia, Tainná Eduarda
da Silva Oliveira Mota e Victor
Assumpção Siqueira.
Com apoio da Secretaria de
Esportes de Ouro Preto, o projeto
Judô de Ouro da Fundação Aleijadinho é um programa voltado para

crianças e jovens de 6 a 18 anos, e
é mantido com recursos do Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e do Fundo da Infância e da Adolescência
(FIA).
A atleta do atletismo Lourdinha Fernandes dos Santos, ouro-pretana que conquistou cinco
medalhas no Festival de Atletismo
Master em Guarulhos, em novembro, também foi homenageada.
Ane Souz
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Vereador Geraldo Mendes
preside Audiência Pública
em Amarantina

A Câmara Municipal de Ouro Preto realizou uma Audiência Pública na última segunda-feira (10/12) na Escola Estadual Professora
Maria do Carmo Almeida no distrito de Amarantina para apresentar o
resultado do Projeto de pesquisa sobre o perfil social das jovens mães
daquele distrito.
O projeto “Perfil social das jovens mães do distrito de Amarantina”
foi coordenado pelo professor de Biologia Pedro “Peixe” Camargo, e
foi premiado pela secretaria Estadual de Educação e foi registrado na
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). O Projeto aponta o nível de escolaridade das jovens, o sexo das
crianças, a idade das mães, tom de pele das mães, a ocupação principal; a região do distrito que reside, com quem moram, a idade das
crianças, se o pai da criança é presente, se os jovens receberam apoio
da sua família ao descobrir a gravidez, se a gravidez foi planejada, o
conhecimento ou a participação em palestras sobre métodos contraceptivos na escola, se foi fácil o acesso a métodos contraceptivos, e se
a vida dos jovens tiveram alguma mudança após a gravidez.
O vereador Geraldo Mendes, que presidiu a audiência, parabenizou a escola, os alunos e a comunidade. “Quero parabenizar a escola
e o professor Pedro Peixe pela realização do Projeto. Esse projeto tem
que ser levado também para as escolas municipais de Ouro Preto, pois
serve até como prevenção, porque a evasão da escola, principalmente
das meninas, em muitos casos se deve a isso, em ter o nascimento do
filho e não conseguir conciliar o estudo com a tarefa de mãe, enquanto
que o pai, muita das vezes, não dá a devida atenção”. O Vereador também destacou que projetos como esse só são possíveis graças à diversidade de pensamento e da liberdade de expressão dos professores em
sala de aula, “por isso temos que defender a liberdade do pensamento
nas escolas para que elas possam ser democráticas”.
O vereador Geraldo Mendes levará o encaminhamento aprovado
na audiência para a Secretaria Municipal de Ouro Preto para que as
escolas municipais possam elaborar projetos como esse. Os alunos que
apresentaram o Projeto foram: Sandy, Valdirene e Gabriel.
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Ouro Preto recebe visita de
técnicos do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
Fernando Mesquita

Fernando Mesquita

Nesse mês, especialistas das
áreas do patrimônio, representantes de todas as superintendências
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
de todo o Brasil, percorreram o
centro histórico do Ouro Preto, em
uma visita técnica que integra as
atividades de um curso de capacitação para gestores de bens culturais, promovido pelo entidade, por
meio do Centro Regional de Formação em Gestão do Patrimônio
- Centro Lúcio Costa.
Os técnicos estiveram no Santuário de Conceição de Antônio
Dias, acompanhados do chefe do
escritório do Iphan em Ouro Preto,
André Macieira, e puderam ainda
avaliar as condições dos elementos
artísticos que integram o conjunto
e possuem projetos de restauração
aprovados, com processo de licitação já em andamento. Em seguida,
eles visitaram a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar.
Para o secretário de Patrimônio e Cultura de Ouro Preto,
Zaqueu Astoni, a visita dos especialistas, capitaneada pela doutora
Lia Mota, do Centro Lúcio Costa,
“demonstra que a cidade de Ouro
Preto é referência nas ações pioneiras voltadas para a preservação
do patrimônio cultural”.

Prefeitura lança Lei que estimula a
criação de empresas e traz benefícios
para a economia da cidade
AneSouz

Foi aprovado na Câmara Municipal, na reunião de quinta-feira,
6, o Projeto de Lei Complementar
21/2018, da Prefeitura de Ouro
Preto, que estabelece uma série de
medidas e ações que estimulam
as empresas que atuam na área de
inovação e tecnologia.
Além de reduzir a alíquota relativa aos serviços de tecnologia e

conceder outros incentivos fiscais,
a Lei prevê soluções inovadoras
que visam fomentar a criação de
novas políticas públicas e garantir
sustentação e apoio ao crescimento de negócios, beneficiando as
empresas já estabelecidas no município e atraindo novos empreendimentos para Ouro Preto.
Para o gerente de TI, Rafael

Gomes, a proposta da Prefeitura estimula as parcerias entre os
setores público e privado, além
de diversificar a economia local:
“Toda a população deverá ser beneficiada, pois cria-se, assim, um
ambiente propício para a geração
de empregos e o desenvolvimento econômico da cidade”, disse o
especialista.
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Empreendedorismo e boas práticas:
prefeito Alex Salvador marca presença em Escola

Chefe do executivo foi convidado para participar de mesa composta por alunos para debater sobre empreendedorismo
O prefeito de Itabirito, Alex Salvador, participou na manhã de 5 de
dezembro do projeto Ciranda Convida na Escola. Com o tema “empreendedorismo”, os alunos participantes da oficina de “Economia
Criativa” da Escola Municipal Manoel Salvador de Oliveira tiveram
a oportunidade de conversar com o
prefeito sobre suas ações empreendedoras, além de assuntos de interesse comum, como meio ambiente,
cultura e mercado de trabalho.
“Para mim, participar de um
momento como este é realmente
um grande privilégio. Primeiro
porque tenho muito carinho por
essa escola, que leva o nome de
meu avô e onde minha mãe trabalhou por 15 anos. Segundo, porque
me orgulha demais ver a criançada
ativa, interessada no bem da cidade, perguntando, debatendo, sendo

crítica e muito educada. Sempre digo que a Educação é a chave para o
nosso futuro. É por isso que investimos tanto na área, essa escola mesmo faz parte das nossas ações de
expansão. Quanto mais escola de
qualidade para as nossas crianças,
melhor”, revelou o prefeito de Itabirito que, anteriormente, já havia
visitado as instalações do Instituto
Ciranda da Arte, no bairro Portões.
“Quem faz o tema
somos nós”
Esta é a palavra de ordem dos
alunos participantes da atividade.
Para o bioarquiteto e facilitador da
oficina Economia Criativa, Cláudio
Casaccia, o momento contribuiu
para a formação do pensamento crítico dos jovens. “Foi muito
importante para que os alunos pudessem construir a ideia de uma
política acessível e democrática por

meio da imagem humanizada do
prefeito, que também erra e acerta.
Sobretudo, que mantém um diálogo aberto e franco com as crianças,
que fazem parte de uma sociedade
reflexiva”.
Ciranda da Arte
O Instituto Ciranda da Arte
é uma organização da Sociedade
Civil (OSC) criada em 2004, em
Itabirito, que beneficia crianças,
adolescentes e núcleos familiares
da região com atividades sócio-eco-arte-educativas.
Desde 2010, o Ciranda mantém
parceria com a Escola Manoel Salvador de Oliveira e outros órgãos
com ações da educação integral.
Em 2015, foi analisada pelo Prêmio
Itaú-Unicef e se classificou entre as
184 melhores práticas de políticas
públicas para a infância e juventude
do país. Para a diretora da Escola,

Christiane Bossanelli, a OSC é uma
grande aliada no ensino. “Junto à
escola há alguns anos, o Instituto
Ciranda da Arte trabalha temas variados com crianças e adolescentes
como bullying, empreendedorismo, entre outros. Fomos contemplados com o prêmio Itaú-Unicef e
pretendemos criar novos projetos,
como uma rádio escolar”.
Para o idealizador do Ciranda
da Arte, José Carlos Ferreira, a mis-

são principal da ação é “desenvolver projetos que busque humanidade mais consciente, responsável
e harmônica, visando à promoção
social de crianças, jovens, núcleos
familiares em comunidades menos
privilegiadas de instrumentos culturais e sustentáveis. Temos a intensão de trabalhar a sustentabilidade
econômica, desejando um futuro de
inovações e excelência na gestão de
produtos e serviços”

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Imposto a pagar: Contabilizando Notícias, informativo da equipe que integra a Contabilidade Itabirito, descreve com muita propriedade a
possibilidade de você destinar até 6% do imposto de renda a pagar para entidades com projetos sociais e culturais,
desde que esta esteja devidamente credenciada. Itabirito, cidade de
dezena entidades e associações culturais, artísticas e sociais participam muito pouco deste privilégio, talvez por falta de orientação e
determinação em capacitar-se. É preciso rever...
Alerta do vereador: O Fundo de Desenvolvimento Econômico de
Itabirito (FUNDI) foi criado pelo prefeito Geraldo Magno e tem o
objetivo de fomento e desenvolvimento de nossas empresas, dando
suporte financeiro a projetos de implantação, modernização, expansão e diversificação. O vereador Ricardo Oliveira, pré-candidato a
prefeito em 2020 e preocupado com a situação atual, propõe a realização de audiência pública neste momento em que nosso município
busca o fortalecimento econômico social. Bela iniciativa.
Fim de semana: eventos na Praça da Estação: Sexta, Contos de Natal e espetáculo das Artes Integradas. Domingo, Natal comunitário
com apresentação da Fanfarra da Escola do Bela Vista com participação do Amor Exigente, Coral do CRAS e Praça da família do
Bairro Pe. Adelmo.
Paz: As pessoas educam para a competição e esse é o princípio de
qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, neste dia estaremos a educar pela paz.
(Maria Montessori)
Aniversário: Na aconchegante Fazenda Chaparral de Renato Bretas, foi comemorado no último sábado os 90 anos de sua genitora
Ana Bretas. Ela, sempre feliz da vida, recebeu mensagens, flores e
abraços carinhosos de amigos e familiares. À ela votos de vida longa
e felicidades sempre.
Curtinhas: *A Associação comunitária de Glaura, em nota oficial,
informa que não coordena a festa de Revellion este ano. *Itabirito
arrecada 406 milhões em 2019. É a proposta orçamentária aprovada
pelo legislativo que estima a receita e fixa a despesa. *Eleições no
União ficaram para 2.019. *Sábado é dia de Baile no CLUMI. *Bela
cerimônia marcou a ordenação do Padre Jackson Braga no último
sábado, os fiéis participaram e aplaudiram as ideias deste jovem sacerdote. *O pastor Roberto e ministra Edna estão realizando mais
uma vez campanha de Natal. *Domingos mais tristes sem o HEXA
em campo.
Seresta: Nesta sexta o Itabirense premia o público associado com
apresentação do Grupo de Seresta Descendo a Ladeira com músicas
que certamente vão fazer você sentir saudades de tempos memoráveis.
Por onde anda? Marcos Nolasco, filho de Márcia e Emílio Nolasco. Jovem atuante e dedicado à arte de diagramar e imprimir jornais,
Marcos Nolasco é jovem de expressão na região dos inconfidentes.
90 anos: Quem recebeu amigos e familiares para comemorar os 90
anos foi a Dama de nossa sociedade Dagmar Caldeira, viúva do saudoso Luís Caldeira e mãe de Luismar e Luciomar. À ela votos de
felicidades sempre!
Faria: O Bar da Irany Faria estabelecido à Rua Belo Horizonte tem
conquistado gente animada de toda região com o tradicionais pratos
galopé e costelão, principalmente as sextas. Ela oferece música ao
vivo de qualidade e bom gosto, realçando o romantismo e sucesso de
um passado recente. Vale à pena conferir!
Para refletir: A educação é a arma mais poderosa que você pode
usar para mudar o mundo. (Nelson Mandela)

Curso de qualificação pessoal e
profissional: A Casa do Adolescente finalizou com sucesso o
10º módulo do Curso de Qualificação Pessoal e Profissional.
Importante Projeto que tem o objetivo de capacitar e introduzir os
jovens adolescentes no convívio
e conduta social e principalmente na busca do sonhado primeiro
emprego. A formatura dos alunos
aconteceu no último dia 10 e no
mesmo evento receberam também seus certificados os alunos
que participaram do Curso Acessuas e do Curso de Capacitação
em Educação Afetivo Sexual
que são ministrados pelo CASA.
Parabéns à Presidente e Vice,
à Coordenação, aos Professores e aos Alunos por mais esta
conquista!

A jovem Deisiane ficou feliz da
vida pois acaba de se graduar
em Estética e Cosmética. Os
pais Maria José e Elias e os
irmãos Hudson e David ficaram
orgulhosos em participar das
festividades da formanda e
por acompanhar esta grande
conquista. Parabéns para a nova
profissional e muito sucesso!
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Histórico! Prefeitura de Itabirito
entrega revitalização da pista de
esportes radicais

A manhã de domingo, dia 9
de dezembro, foi histórica para
os amantes dos esportes radicais
em Itabirito. Na data, a Prefeitura
entregou a revitalização da pista
localizada no bairro Agostinho
Rodrigues. A cerimônia, com direito a um show de manobras, foi
marcada pela grande presença de
skatistas e bikers da região.
"A pista revitalizada ficou
maravilhosa. A entrega reafirma
o nosso compromisso com os esportes em Itabirito. Temos apoiado e continuaremos a apoiar todas
as modalidades. Iniciativas como
essa, além de beneficiar os atuais
praticantes, incentivam as novas
gerações", comemorou o Prefeito
Alex Salvador.
Sentimento compartilhado com
os atletas. "Foi muito bom. A Prefeitura fez a revitalização e algumas
melhorias", destacou Stefano Andrade Bezerra, um dos primeiros
frequentadores da pista. "É um incentivo ao esporte. Agora é cuidar
e usufruir bastante. Agradecemos
a Prefeitura por dar essa chance à
galera", acrescentou Otávio Filipe,
mais conhecido como Crânio. "Ando de skate há 20 anos. Ver a pista
sendo reinaugurada é um grande
sonho", finalizou Gleison Câmara.
Para o secretário de Esportes
e Lazer, Alessandro Massaini, o
sentimento é de dever cumprido.
"É com muita alegria e satisfação que a gente devolve, após a revitalização, um dos equipamentos públicos de
esporte mais utilizados da cidade. Podemos contar nos dedos as cidades, principalmente no interior de Minas
Gerais, que têm uma pista de skate e esportes radicais deste nível", exaltou.

1º Encontro de Artistas e Bandas
em Itabirito
A Prefeitura de Itabirito, por
meio da Secretaria de Patrimônio
Cultural e Turismo, reuniu alguns dos
principais nomes do cenário artístico
da cidade na última quinta-feira, dia 6
de dezembro. O 1º Encontro de Artistas e Bandas Locais foi realizado no
Cine Teatro Pax.
"O principal objetivo é garantir o
diálogo. Para que as políticas públicas
sejam eficientes e atendam às ansiedades coletivas, precisamos conhecer o
cenário em que estamos inseridos. A
Prefeitura faz investimentos significativos e é importante que o mercado
esteja consolidado para garantir qualidade, abastecer as atividades que a
gente realiza e promover a circulação
de renda na cidade", destacou o secretário de Patrimônio Cultural e Turismo, Ubiraney Figueiredo. Durante a
reunião, os artistas tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre questões como formas de contratação para
eventos como o Carnaval de Itabirito e

a tradicional Julifest, legislação, apresentação de documentos exigidos e
notas fiscais, além de conhecer o corpo técnico da pasta.
Artistas exaltam diálogo aberto
"A orientação é fundamental para
que a gente possa fazer um trabalho
de qualidade. Acho a iniciativa muito
importante e faz parte de um processo de profissionalização e capacitação dos músicos da cidade. O en-

contro foi super proveitoso", exaltou
o músico Aloisio Fonseca, do grupo
Bem Bolado. "Avalio positivamente.
É uma forma de a gente se organizar
para facilitar tanto o trabalho da Prefeitura quanto o nosso, de conseguir
incluir o projeto em uma festa, por
exemplo. Acho interessante e espero
que saiam bons frutos das reuniões
que estão por vir", acrescentou Filipe
Gomes, da banda Art & Manha.

Taça Cidade Ativa:
nova geração do futsal
é premiada em Itabirito

Os campeões e destaques da Taça Cidade Ativa nas categorias
sub-7 a sub-13 foram premiados no último sábado, dia 8 de dezembro. O evento, que aconteceu no Complexo Turístico da Estação,
reuniu dezenas de talentos da nova geração do futsal itabiritense.
"Uma competição como a Taça Cidade Ativa não é só para as
crianças. É uma festa para as famílias. Pudemos comprovar isso
durante os jogos, com os ginásios e quadras sempre cheios. Nossas crianças são o futuro, mas também o presente. Elas, inclusive,
inspiram e motivam os pais a serem melhores para poderem dar
melhores exemplos", destacou o secretário de Esportes e Lazer,
Alessandro Massaini.
O coordenador da Taça, Nelio Santos, fez questão de ressaltar
os números marcantes desta edição. "A Taça Cidade Ativa foi criada
em 2017 e teve a participação de 120 atletas, sendo sucesso entre
as famílias e equipes. Neste ano, tivemos grande crescimento, abrindo as portas para as categorias sub-7 e sub-13 e contando com 380
jovens talentos do nosso futsal envolvidos".
Famílias e técnicos destacam sucesso
Mais do que diversão, para as famílias a disputa foi marcada pela organização exemplar. "Levamos ele a todos os jogos. Foi muito
legal e teve grande participação das famílias", avaliou Josilaine Toledo, mãe de Felipe Toledo, da equipe Vila. "Achei muito organizada.
Os atletas empenhados com o futsal, com muita raça. A tendência
é só melhorar", completou Douglas Felipe, pai de Yudi Felipe, do
Itabirense.
Para André Nonato de Amorim Santos, treinador das equipes
sub-9 a sub-13 do Meninos da Vila, a temporada ficou marcada pela
evolução da competição e também da equipe, uma das caçulas do
futsal itabiritense. "O time tem um ano e meio. Começamos no ano
passado, duas semanas antes do início do campeonato. Acho que
nosso time cresceu muito e o campeonato também", afirmou.
Eleito técnico destaque depois de conquistar os títulos das categorias sub-7, sub-9- e sub-11 à frente do Praia Futsal, Gilberto
Alves comemorou o sucesso do torneio. "A Taça Cidade Ativa foi
uma grande oportunidade de apresentar nosso trabalho a diversos
bairros de Itabirito. Os títulos conquistados nas três categorias que
disputamos coroam um projeto que, acima de tudo, tem o objetivo
de formar cidadãos".
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Destaque Esportivo premia
destaques do esporte em Itabirito
Tradicional noite de gala do
esporte itabiritense, a premiação
Destaque Esportivo reuniu grandes
nomes de diversas modalidades, no
último sábado, dia 8 de dezembro,
no Complexo Turístico da Estação.
Destaques das competições como
Golden Biker, Itabirito Trail Run,
campeonatos de futebol e futsal categoria adulto, basquete, volêi, entre outras modalidades e categorias
foram premiados no encerramento
de uma temporada marcante para o
esporte na cidade.
"2018 foi um ano especial. Começamos a executar o Bolsa Atleta,
aprovado por unanimidade na Câmara, implantamos o Conselho de
Esporte, uma prova de que a nossa
gestão esportiva abre as portas à
comunidade, e tivemos a consolidação do Golden Biker e do Trail
Run. Em Itabirito, acreditamos no
esporte como agente transformador", afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Alessandro Massaini.
Um dos premiados, o ouro-pretano Antônio de Pádua, de 55 anos,
participante assíduo do Golden
Biker, destacou a iniciativa itabiritense. "Me motivei mais em função do meu filho, que já praticava
mountain bike. Com isso, comecei
a disputar provas no estado e tive o
orgulho de ser campeão mineiro.
Achei muito bacana e fiquei muito
feliz com essa homenagem da Prefeitura de Itabirito".
O sábado também foi especial
para Marcelo Gomes Santana. Beneficiário do Bolsa Atleta, o itabiritense recebeu o Destaque Esportivo
na categoria Trail Run depois de ter
conquistado o vice-campeonato brasileiro de triatlo olímpico na categoria
50 a 59 anos. "Eu participo de competições há vários anos. Ao longo de
2018, as provas de corrida cresceram
muito em Itabirito", ressaltou.

Matrículas
Abertas
3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
(31)3561.7814
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Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica. Referência: Processo Licitatório nº 143/2018, Dispensa
de Licitação nº 033/2018, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: CEMIG Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica de
media tensão (Elevatória Água Bruta Acurui). Valor Mensal estimado: R$10.000,00
(Dez mil reais). Valor Total: R$10.000,00
(Dez mil reais). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 01 (um) mês até
31/12/2018. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da Dispensa: 30/11/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, 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 nº.
126/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 082/2018 Objeto: Aquisição de
materiais e equipamentos de informática a
serem utilizados na execução da demanda
de manutenção e implementação do sistema
no serviço administrativos do SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. Empresas Vencedoras
e Habilitadas: Victor Tiengos Coelho Correia – ME, Target Tecnologia E Informática EIRELI – ME e Digital Informática e
Tecnologia LTDA. Perfazendo este pregão
presencial um valor total de R$18.583,35
(Dezoito mil quinhentos e oitenta e três
reais e trinta e cinco centavos), Itabirito /
MG, 10/12/2018 – Eng.º Wagner José Silva
Melillo, 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
nº127/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº083/2018 S.R.P. nº014/2018
- Objeto: registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada em serviço de locação de um grupo
gerador de energia elétrica a diesel, com capacidade de alimentar um motor de 120HP,
incluindo transporte, instalação, operação,
manutenção, seguro do equipamento e desinstalação, sob demanda para ser utilizado
na UTA – Unidade de Tratamento de Água
BR 040, do SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital.
Empresa Vencedora e Habilitada: Lima
Soluçoes Energéticas LTDA EPP, Perfazendo este pregão presencial um valor total de
R$39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos
reais) Itabirito / MG, 11/12/2018 – Engº
Wagner José Silva Melillo, 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 nº.
128/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº084/2018 Objeto: Contratação
de empresa especializada na confecção de
placas de identificação, para atender as necessidades de identificação visual dos reservatórios do SAAE - Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme especificações contidas no anexo I,
do edital. Empresa Vencedora e Habilitada:
Delvani Ferreira de Souza 86477820625.
Perfazendo este pregão presencial um valor total de R$17.250,00 (dezessete mil
duzentos e cinquenta reais), Itabirito / MG,
13/12/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o
Extrato da Ata nº013/2018 - Registro
de Preço 014/2018 - Processo Licitatório nº127/2018 – Pregão Presencial nº
083/2018 – Objeto registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa
especializada em serviço de locação de um
grupo gerador de energia elétrica a diesel,
com capacidade de alimentar um motor de
120HP, incluindo transporte, instalação,
operação, manutenção, seguro do equipamento e desinstalação, sob demanda para
ser utilizado na UTA – Unidade de Tratamento de Água BR 040, do SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do
anexo I, do edital. Conforme FORNECEDOR e Relação de objeto descrito abaixo:
Fornecedor: Lima Soluções Energéticas
LTDA EPP. CNPJ: 05.995.632/0001-56.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
EDITAL. Pregão Presencial nº 147/2018
- PL 267/2018 – Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de materiais
de apoio para a Secretaria de Urbanismo.
Tipo: Menor Preço por Item. A abertura
será dia 02/01/2019 às 13:00 hs. O edital
poderá ser retirado pelo Site www.itabirito.
mg.gov.br, no Depto de Licitações; E-mail:
licitacao@pmi.mg.gov.br. A reunião de
abertura do processo acontecerá na sala de
reuniões da PMI, localizada na Av. Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.:
(31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Revogação - Concorrência Pública
011/2017- PL 230/2017 - O Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Meio Ambiente no uso de suas atribuições revogam o
processo supra, cujo objeto é a contratação
de pessoa jurídica para prestação de serviço
continuado de coleta, transporte, destinação
final e operação do aterro sanitário dos resíduos sólidos de Itabirito, com base no art. 49
caput da Lei 8.666/93.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Nota de Esclarecimento – Concorrência Pública 012/2018 - PL 258/2018 - O
Município de Itabirito comunica a existência de nota de esclarecimento referente ao
processo em epígrafe. A data de abertura
do certame fica inalterada. Maiores esclarecimentos: Deptº de Licitações; Site www.
itabirito.mg.gov.br; E-mail: licitacao@pmi.
mg.gov.br; Tel.: (31) 3561 4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Nota de Esclarecimento – Concorrência Pública 013/2018 - PL 259/2018 - O
Município de Itabirito comunica a existência de nota de esclarecimento referente ao
processo em epígrafe. A data de abertura
do certame fica inalterada. Maiores esclarecimentos: Deptº de Licitações; Site www.
itabirito.mg.gov.br; E-mail: licitacao@pmi.
mg.gov.br; Tel.: (31) 3561 4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado - PP 140/2018 - PL 245/2018
– Vencedora: Aliança Tecnologia e
Empre
endimentos Ltda. – ME. CNPJ:
21.858.594/0001-46. Item: 01. Valor Total:
R$ 63.600,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato de Contrato 686/2018 - Concorrência Pública 007/2018 - PL 149/2018.
Objeto: Reforma do imóvel situado à Rodovia União Industrial, km 75, Itabirito/
MG (antigo Curtume Santa Luzia), com
mão de obra e materiais, atendendo à SEMDE. Contratada: Germec Construções Ltda
– CNPJ: 00.198.603/0001-40. Valor: R$
1.135.278,50. Vigência: 07 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de contrato 689/2018. Pregão
Presencial 016/2018 – PL 026/2018 - RP
011/2018. Objeto: Confecção de divisórias,
fornecimento, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de divisórias, incluindo todo material necessário à execução
dos serviços em atendimento à SEMED.
Contratda: Top Line Forros e Divisórias
Ltda – ME – CNPJ: 05.165.849/0001-39.
Valor: R$ 4.973,41. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de contrato 691/2018 – Pregão
Presencial 137/2018 – PL 240/2018. Objeto: prestar serviço de publicação dos atos
exigidos pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02 e
demais atos e informações municipais que
se tornarem necessárias em decorrência das
atividades administrativas, em jornal no mínimo semanal de circulação local Contratada: Central Inconfidentes de Comunicação
Ltda. CNPJ: 21.401.439/0001-04. Valor:
R$ 68.000,00. Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de contrato 693/2018. Pregão Presencial 140/2018 – PL 245/2018
Objeto: Fornecimento veículo de carga
de pequeno porte com caçamba fechada,
para transporte de alimentos merenda escolar. Contratada: Aliança Tecnologia e
Empreendimentos Ltda. – ME – CNPJ:
21.858.594/0001-46. Valor: R$ 63.600,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de contrato 696/2018. Pregão
Presencial 113/2018 - PL 205/2018/2018.
Objeto: Contratação de serviço de transporte intermunicipal visando atender pacientes
que realizam tratamento fora do Domicilio
via Programa TFD, em consultas especializadas, exames e procedimentos médicos

Oper./Imp e manut. do Sist. de Água do DI BR 040 e Região Água Limpa Nome da Empresa - Lima Soluções Ltda
Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unitário

Preço
Total

1

Locação de Grupo Gerador de Energia com motor
diesel, trifásico 440v

Meses

12

3.300,00

39.600,00

Valor Total do Processo: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 11/12/2018.

nas cidades de Ouro Preto, Mariana, Belo
Horizonte, Betim e Ponte Nova, para atender a Diretoria de Controle e Avaliação
desta secretaria. Contratado: Luiz Felipe
Rodrigues Coelho Baeta – MEI – CNPJ:
31.092.089/0001-97. Valor: R$30.300,00.
Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato da Ata 167/2018 – Pregão Presencial 132/2018 - PL 232/2018 –Objeto:
Registro de preços para eventual e futura
contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais para manutenção de
postes para atender a demanda de serviços
prestados pela Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Detentor da Ata 167/2018:
W.M. Eletro Comercial Ltda – CNPJ:
30.273.976/0001-07. Item 1 - V. Un - R$
92,44; Item 3 - V. Un R$123,33; Item 5 - V.
Un R$17,90; Item 6 - V.Un R$6,60. Homologação/Ratificação: 27/11/2018. A íntegra
da ata encontra-se disponível no Deptº de
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extratos das Atas 152/2018 e 154/2018 PP 081/2018 - PL 150/2018 – RP 044/2018.
Objeto: Registro de preços para eventual e
futura contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de produtos para saúde classificados como materiais Médico-hospitalares de apoio e diagnóstico I para atendimento a pacientes nas Unidades de Saúde.
Detentor da Ata 152/2018. Mundial cirúrgica comércio de materiais Médicos e Hospitalares Ltda. CNPJ nº 12.791.637/0001-22.
Item 5 - V. Un - R$9,90; Item 25. V. Un R$0,80; Item 26 - V. Un - R$13,00; Item 35
- V. Un - R$0,31; Item 43 - V. Un. R$48,00;
Item 44 - V. Un. R$48,00; Item 45 - V. Un.
R$48,00; Item 46 - V. Un. R$48,00; Item
47 - V. Un - R$48,00; Item 48 - V. Un R$48,00; Item 61 - V. Un - R$0,25; Item 62
- V. Un. R$5,30; Item 85 - V. Un - R$1,30.
Detentor da Ata 154/2018. Polar Fix Indústrias e Comércio de Produtos Hospitalares
Ltda. CNPJ: 02.881.877/0001-64. Item 19
- V. Un - R$0,64; Item 20 - V. Un - R$0,75.
Item 21 - V. Un - R$1,05; Item 22 - V. Un
- R$1,58; Item 23 - V. Un - R$2,54. Homologação/Ratificação: 12/11/2018. A íntegra
da ata encontra-se disponível no Deptº de
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato da Ata 168/2018 e 169/2018 – PP
124/2018 – PL 221/2018 – RP 067/2018.
Objeto: Registro de preço, para futura e
eventual contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de equipamentos e materiais
esportivos para atender a demanda da SEMEL. Detentor da Ata 168/2018. Comercial
C&C Eireli Me - CNPJ: 23.539.504/000180. Item 4 - V. Un - R$115,50;. Item 5 - V.
Un. R$115,50; Item 10 - V. Un - R$165,00.
Detentor da Ata 169/2018. RCA Comercial
Ltda-ME – CNP: 11.263.197/0001-78. Item
1- R$23,00; V. Un. Item 3 - R$104,50; V.
Un. Item 6 - R$163,40. Homologação/
Ratificação: 29/11/2018. A íntegra da ata
encontra-se disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.
mg.gov.br.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato do 4º Aditivo Nº 145/2018
ao contrato 232/2015 – PP 070/2015
- PL114/2015. Objeto: Prestação de
serviços de impressão e reprografia corporativa, por meio de locação dos equipamentos, contabilização das cópias, suporte e assistência técnica, incluindo manutenção e fornecimento de suprimentos
originais do fabricante do equipamento
ofertado (exceto papel) em atendimento
a SEMAD/SEMED/SEMSA. Locador:
Mapel Máquinas e Artigos Para Escritório Ltda – CNPJ:20.232.336/0001-97.
Valor: R$348.270,00. Vigência: 7 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato do 4º Aditivo Nº 146/2018 ao
contrato 737/2014 – PP 259/2014 - PL.
399/2014. Objeto: Prestação de serviço
continuado de vigilância armada para preservação do patrimônio imobiliário e móvel
da Prefeitura Municipal de Itabirito. Objeto:
Guardseg Vigilância E Segurança Eireli
– CNPJ: 05.891.583/0001-01. Valor: R$
332.540,52. Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal De Itabirito.
SEMAD - Edital de Processo Seletivo
Público Simplificado Nº 001/2018 - Convocação dos Candidatos. O Prefeito de
Itabirito-MG, no uso de suas atribuições
legais, informa que em observância ao
Princípio da Publicidade, divulga a Lista
da Oitava Convocação do Edital 001/2018,
referente ao Processo Seletivo Simplificado
de Provas para contratação de pessoal por
prazo determinado. O detalhamento da lista
se encontra no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabiritowww.itabirito.mg.gov.br
e impressa no Quadro Oficial, mais informações (31)3561-3227.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Extrato de Termo de Apostilamento nº
061/2018 ao Contrato 055/2018, referente ao PL 254/2017- PP 147/2017- RP
082/2017. Objeto: Fornecimento contínuo
e fracionado de combustível para os veículos e equipamentos da frota municipal, em
atendimentos a SEMTRA, celebrado com
Auto Posto Ponto Forte Ltda - CNPJ nº
11.963.364/0001-93. Fundamento: Art. 65,
II, ‘d’ da Lei 8.666/93. Impacto financeiro
R$ 46.910,00.
Item

Descrição

Preço
Licitado

1

Gasolina
Comum

R$ 4,50

2

Diesel S10

R$ 3,70
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A escolinha de futsal do Ferroviário F.C, em parceria com
a Escola Municipal Manoel Salvador de Oliveira, promove
aulas de futsal para crianças e adolescentes de 06 a 17
anos regularmente matriculados em uma unidade de ensino. O projeto tem como objetivo democratizar e desenvolver a prática do esporte para crianças e adolescentes
da cidade de Itabirito, principalmente nas intermediações
do bairro São José. “Nós queremos ocupar o tempo livre
dessas crianças com a prática do esporte, contribuindo
assim para a formação de cidadãos críticos e participativos no meio em que estão inseridos”, destaca
Aumento Preço RealiRealinhaImpacto
Alex, professor de edumento (%)
nhamento
Financeiro
cação física da Escola
16, 2222
R$ 0,73
R$ 5,23
R$ 32.850,00
Municipal Manoel Salvador de Oliveira, e téc10, 2702
R$ 0,38
R$ 4,08
R$ 14.060,00
nico no projeto social.

6ª Mostra de Talentos coroa projeto
do Atelier de Artes Integradas em Itabirito

Sucesso de público e crítica: com essa dobradinha, o Atelier de Artes Integradas fecha a temporada de apresentações de 2018. Entre os dias 4 e 7 de dezembro, a Casa de Cultura Maestro
Dungas e a Praça da Estação receberam mais de uma dezena de encenações protagonizadas pelos
alunos. A programação da 6ª Mostra de Talentos será encerrada no próximo domingo, dia 16, na
sede do Atelier.
"O objetivo principal da Mostra é coroar o ano com a demonstração do que foi vivenciado em sala de aula. Nas turmas
iniciais, procuramos oferecer uma visão de mundo com o estudo
dos textos e dos autores e, em turmas mais avançadas, os alunos
aprendem a escrever peças e a interpretá-las. O diferencial do
EDITAL
Atelier é a disciplina", detalhou o gestor Henrique Malheiros.
O Presidente da Assembleia Geral do União Sport Club, comunica que estão
Iniciativa de sucesso em Itabirito
abertas as inscrições de chapas para os candidatos aos cargos de: Presidente
Hoje, o projeto conta com 176 alunos com idades entre seis
e Vice-Presidente da Assembleia Geral, Membros Efetivos e Suplentes do
e 50 anos. Entre eles está Ana Clara Gomes, apontada como um
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal e, Cargos Eletivos da Diretoria Administrativa. As chapas deverão ser registradas na secretaria do clube, até às
dos destaques da turma do professor Dhu Rocha. "É meu pri18 horas do dia 22/12/2018 nos termos do art. 61, §1º do Estatuto Social. Para
meiro ano aqui e estou gostando muito. Com o teatro, aprendi
ser candidato o sócio tem que cumprir as seguintes exigências contidas no estamuitas coisas que eu não sabia", afirmou. "É muito bom. Eles
tuto do clube: Art. 2º - O União Sport Club, doravante referido como "Clube",
será administrado por associados detentores de títulos patrimoniais, com, no
crescem adultos mais responsáveis, mais felizes. Esse trabalho é
mínimo, trinta e seis meses de contribuição sob forma de mensalidade, quites
muito importante", acrescentou a mãe Edilza Gomes.
com seus encargos e deceres estatutários, sendo os cargos providos por meio
O aprendizado do dia a dia está na ponta da língua da aluna
de mandatos eletivos, por procedimentos regulamentados nestes estatutos ou
determinados por disposições legais vigentes; Art. 61, § 1º - As eleições dos
Isadora Gomes Valente. "Esse é o meu segundo ano no teatro. O
membros para composição dos poderes mencionados neste artigo far-se-ão por
professor já falou para a gente não ficar de costas para o público
meio de chapas, com indicação e anuência dos candidatos, subscritas pelo mee para falar alto. Gosto muito de peças", exaltou.
nos por 20 (vinte) associados proprietários não candidatos e em pleno gozo de
Para Dhu Rocha, um dos professores da equipe, o objetiseus direitos, e registradas sob requerimento e protocolo na secretaria do clube
até as 18:00 horas, 15(quinze) dias antes da data marcada para eleição; 1- A
vo vai muito além da formação artística. "Sou apaixonado pela
apresentação das chapas deverá ser completa, constando nomes dos candidatos
proposta e pela estrutura. Em nenhuma das cidades pelas quais
a presidente e vice-presidente da assembléia, 30 (trinta) candidatos a Consepassei há uma escola de teatro com o comprometimento e a
lheiros Deliberativos sendo 20(vinte) efetivos e 10(dez) suplentes, 05(cinco)
Conselheiros Fiscais sendo 03(três) efetivos e 02(dois) suplentes (artigo 93º) e
qualidade do Atelier. Nosso foco é formar seres humanos mais
05(cinco) membros para a Diretoria Administrativa sendo presidente do clube,
humanos, que vão sentir e observar o mundo e o outro com mais
Vice-Presidente do Clube, Secretário Executivo do Clube, Secretário Adminisrespeito", destacou.
trativo do Clube e Secretário Patrimonial e Financeiro do Clube; 2- só serão
aceitas as inscrições de chapas que atendam a todas as exigências deste Edital;
3 - O número das chapas será de acordo com a órdem de inscrição na secretaria.
A eleição ocorrerá no dia 06 de janeiro de 2019, domingo, no horário de
09:00 h. Às 17:00 h., no salão principal do recreativo “Jorge Morgan da
Costa” (Verdão). Itabirito, 07 de dezembro de 2.018. Élio da Mata Santos Vice-Presidente da Assembleia Geral.

Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital São Vicente de
Paulo, por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente - CODEMA, torna publico
que solicitou através do Processo nº 9344/2018, Licença Ambiental Simplificada, para Atividades de atendimento hospitalar, exceto
pronto socorro e unidades para atendimento a urgência, no endereço
Rua Emídio Quites, nº 100, Bairro Praia - Itabirito/MG.
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Alunos da rede pública de Mariana são
medalhistas em olimpíada de matemática
A educação pública municipal é de qualidade. Prova disso é
o reconhecimento nacional que
quatro alunos da rede marianense
receberam na 14ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas, a OBMEP 2018. A competição acontece anualmente e reconhece os estudantes que mais se
destacam na disciplina entre todos
os municípios participantes.
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, fez questão de entregar
um certificado aos jovens, ressaltando a importância da premiação.
“Os alunos provam que através do
ensino de qualidade pode-se fazer
um futuro ainda melhor. A prefeitura vai, sempre, dar todas as condições necessárias para que eles
vençam cada vez mais”, ressaltou
o chefe do executivo.
Alice Souza Maia, aluna da
Escola Municipal de Serra do
Carmo, que fica no subdistrito de
Pombal, ganhou a medalha de prata. Essa já é a terceira vez consecutiva que ela participa da OBMEP.
“Ela sempre gostou de estudar, se
dedicou e mostrou que com empenho nenhum sonho é impossível”,
destacou Irma de Souza Mariana,
mãe de Alice, que cursa o 8 º do
ensino fundamental. Matheus Junio Gonçalves é prova de superação. Aos 12 anos o estudante do 6º
ano da Escola Municipal de Barro
Branco estudou em duas escolas
antes de mudar para o distrito marianense. Mas, apesar disso, nunca
teve dificuldade com os estudos e

Aurélio de Freitas

sempre disse à família que “nós
aprendemos é dentro da sala de aula e não de um dia para o outro”. E
mostrou o resultado conseguindo a
medalha de bronze na competição.
A secretária de Educação de
Mariana, Aline de Oliveira, afirma
que este é um resultado do trabalho feito ao longo do tempo. “A
união da família, aluno e instituição é muito importante para que
haja uma segurança de aprendizado. Com o ensino de qualidade o
estudante pode crescer sempre”,
afirma a representante da pasta.
E os bons resultados não param por ai. Mel Campos, de 12
anos, aluna do 6º ano do ensino
fundamental do Centro de Educação Municipal Padre Avelar, também faturou a medalha de bronze.
A pequena voltou com a família
para Mariana, após anos morando em Piranga, na Zona da Mata.

Mel foi para a OBMEP com importantes conquistas em seu histórico: medalha de prata no Concurso Canguru de Matemática, a
maior competição de matemática
do mundo. No mesmo ano Mel
ganhou o segundo lugar na Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica, a Oba. “Mel prova a
cada dia que com dedicação nada
é impossível. Precisamos valorizar
os alunos, professores e escola.
Todos têm papel fundamental na
construção de uma sociedade melhor”, diz Sônia Campo, avó de
Mel. Maria Beatriz Silveira Fernandes, aluna do 8º ano do CEMPA foi agraciada com a honra ao
mérito, por seu destaque entre os
participantes. Logo que descobriu
que foi selecionada para a olimpíada a aluna começou a se dedicar.
O resultado foi fruto do empenho
da estudante e do apoio da família.

Alunos da Escola de Bento
Rodrigues participam do projeto
“Minha escola tem jardim”

A manhã de terça-feira, 11, foi
diferente para os alunos da Escola
Municipal de Bento Rodrigues. Isso
porque eles participaram o projeto
“Minha escola tem jardim”, uma
parceria entre a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a empresa Semep.
Durante a atividade os alunos
realizaram o plantio de vinte mudas
de flores e palmeiras no jardim da
instituição, construído especialmente para esta data. Júlia Euzébio, de
9 anos, ressaltou a importância de
cuidar do meio ambiente. “Aprender
a preservar o nosso jardim é muito
bom, ver as plantinhas crescerem
com nosso carinho e cuidado”, afirmou a pequena.
A coordenadora de Fiscalização
Ambiental, Carla Queiroz, conta que
o “Minha escola tem jardim” faz parte da rede de programas da Secretaria
de Meio Ambiente, e é uma parceria
com a empresa desde o ano de 2017.
“A ideia do projeto é estender para
outras escolas e crianças para que
eles tenham consciência da preservação da natureza desde cedo”, afirma
Carla. Durante a manhã aconteceu,
também, o teatro de fantoches da
Ronda Escolar, projeto dos agentes
do setor educativo da Guarda Municipal. Os servidores apresentaram a
peça teatral “Segurança em 1º lugar”,
divertindo e educando os alunos. A
encenação faz parte do projeto que

Larissa Gonçalves

atende as escolas do município desde 2016, com atividades lúdicas e
de conscientização sobre o trânsito,
além de promover as normas a serem
seguidas.
O Guarda Municipal Arantes
reforçou a ideia de que atender as
demandas das escolas é prioridade.
“Hoje a Ronda Escolar é solicitada
pelo setor educativo para atuar em
parceria com as escolas, contando
com a participação de todos”, explicou o GM, coordenador do Ronda
Escolar.
A atividade encerrou as ações sócio-transformadoras deste ano. Mas
os projetos vão continuar em 2019,
retornando após o início do ano letivo
das escolas municipais.

Aurélio de Freitas

Anunciado repasse de
R$191 mil para obras
de restauro da Igreja de
Cachoeira do Brumado
Raissa Alvarenga

Pensando na preservação do Patrimônio Histórico, no último sábado, 8,
o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, esteve em Cachoeira do Brumado para
prestigiar o evento em comemoração a Nossa Senhora da Conceição e realizou o anúncio do repasse de R$ 191 mil para o término das obras de restauro
da igreja do distrito, que inicia em fevereiro de 2019.
A igreja, que já restaurou o altar mor e altares laterais com um investimento de cerca de R$ 350 mil, receberá intervenções no arco central e nos dois
púlpitos. Ciente da importância das ações, o prefeito, acompanhado do Padre
José Geraldo Coura, mais conhecido como Padre Juca, e o paroquiano e restaurador Fernando Pereira de Freitas, percorreu a igreja, onde foi apresentado
todas as intervenções que estão por vir. “A cada dia que passa percebo que a
riqueza de Mariana só cresce. Fico impressionado com cada detalhe e, principalmente, com o empenho que todos dedicam para restaurar e preservar esse
patrimônio que é tão importante para nossa história”, afirmou Duarte Júnior.
Outros anúncios realizados pelo prefeito foi o repasse às bandas civis e
também um auxílio financeiro à Sociedade Musical Oito de Dezembro. Segundo Duarte Júnior, todas as bandas receberão as subvenções no valor de
R$21 mil até o dia 22 de dezembro e, para auxiliar no término da construção
de sua sede, será repassado o valor de R$20 mil à banda Oito de Dezembro.
Primeira etapa - As obras de restauro iniciaram-se em 2015. Durante o
processo foram descobertas várias riquezas da policromia original da igreja,
como os elementos florais nos altares, além de pinturas em estilo chinês encontradas no forro do retábulo, que é atribuído a Nossa Senhora do Rosário.
Além da policromia, com a remoção das camadas de tinta foi possível visualizar, também no retábulo que é atribuído a Nossa Senhora do Rosário, um
rosário entalhado na mesa, além da imagem de um sagrado coração de Jesus.
Outra descoberta interessante foi quando eles realizaram a limpeza debaixo do retábulo-mor e puderam
encontrar fragmentos de elementos
de uma imagem de Nossa Senhora
da Conceição, feita em barro branco,
possivelmente, do século XVIII.
Apoio nas ações da comunidade - Ainda em visita a Cachoeira do
Brumado, Duarte Júnior foi convidado pelos integrantes da paróquia
para uma visita a obra do cemitério
local. Custeado com verba própria
da igreja, a Prefeitura de Mariana
apoiou toda a intervenção com mão
de obra de servidores municipais.
Agradecendo ao prefeito, todos os
presentes pontuaram a importância
dos reparos para a boa manutenção
do local, que guarda histórias de
grandes nomes, como do saudoso
Padre Avelar.

Pontos de limpeza
urbana na cidade
garantem segurança
aos moradores

Cuidar do patrimônio, trazer conforto e segurança para
comunidade. Esses foram os objetivos da ação de limpeza iniciada na última sexta-feira, 7, na Rodovia dos Inconfidentes. Através de uma iniciativa da Secretaria de Meio
ambiente, por meio da subsecretaria de Saneamento Básico, alguns pontos da cidade estão recebendo serviços de
higienização urbana e capina.
São duas equipes de limpeza envolvidas na ação, com
cerca de 45 funcionários, responsáveis por realizar uma
manutenção com capina manual e roçado maquinado na
Praça da Colina, gramado da Igreja de São Pedro, Praça
Minas Gerais, jardim da policlínica central, ruas do centro
histórico, ruas do bairro Jardim dos Inconfidentes, trevo da
APAE e canteiros da Av. Getúlio Vargas com a Praça Tancredo Neves.
O objetivo da ação é oferecer maior conforto, cuidado
e segurança para os moradores dessas e outras partes da
cidade. Os interessados em solicitar o serviço de capina e
limpeza de áreas públicas dentro das ruas de Mariana devem entrar em contato com a Ouvidoria Municipal, através
do 3557-9133, informar o local e pedir para que a equipe da
subsecretaria de saneamento básico inclua o endereço no
cronograma de atendimento. Para os casos de lotes particulares é necessário acionar a equipe de fiscalização de
postura para que o proprietário seja identificado e o local
fiscalizado e notificado. Nesses casos as denúncias deverão ser feitas, também, através da ouvidoria.
Se a localidade atendida se tratar de um espaço municipal dentro de distritos e regiões afastadas da sede, a solicitação de limpeza deve ocorrer por meio da subsecretaria
de Gestão Urbana, pertencente a Secretaria de Obras, pelo
número 3557- 9098.
É importante ressaltar que o calendário de limpeza urbana pode sofrer alterações de acordo com a estabilidade do
tempo, ou seja, em casos de chuvas constantes, os serviços precisam ser suspensos.
Felipe Cunha
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Magia toma conta de Mariana
com a abertura do Natal de Luz
A magia do Natal de Luz tomou conta da Praça Gomes Freire
na noite desta quinta-feira, 06, e
acendeu no coração de cada um
que ali estava o amor, a esperança e
a alegria. Mariana ficou iluminada
e, iluminado também ficou o olhar
de quem deslumbrava as árvores, o
coreto, casarões e ruas, todos decorados de enfeites natalinos.
“Essa época do ano é um período em que renovamos os bons sentimentos. Iluminar a cidade reforça
ainda mais essa ideia. Estudamos
a melhor maneira para realizar o
Natal de Luz dentro do nosso orçamento e conseguimos. A nossa
cidade está linda! Entendemos a
importância dessa festa para o marianense, afinal de contas o Natal é
a época mais amada e esperada do
ano! É o momento em que novos
propósitos, metas e prioridades enchem nossos corações e nos encorajam a seguir em frente”, afirmou
o prefeito Duarte Júnior durante a
abertura do Natal de Luz.
O evento começou com a chegada do Papai Noel na Praça da Estação, que veio de Trem, de Ouro
Preto, acompanhado pelo prefeito e
mais de 170 crianças. Dali ele seguiu com uma multidão em cortejo
ao som de belíssimas músicas natalinas, executadas pela Banda do
Noel, até a Praça Gomes Freire, onde foram acessas as luzes de natal.
O momento emocionou os presentes, como a aposentada Maria
Silvestre, que prestigiava o evento
com sua família. “Impossível não
derramar lágrimas de emoção,

Felipe Cunha

Felipe Cunha

ainda mais nesse período de fim
de ano. Adorei a decoração, que
é singela e cativante. A prefeitura
está de parabéns por não deixar
de realizar o Natal de Luz, mesmo
enfrentando uma crise econômica”,
destacou.

A programação conta com shows, retretas, cantatas, concertos, encenações, e outras atrações e se estende até o dia 23 de dezembro em
Mariana, bairros e distritos. Acesse
mariana.mg.gov.br para conferir e
viva a magia do Natal de Luz!

Município de Mariana assina
convênio com o Detran-MG
Felipe Cunha

No último dia 27 de novembro, na
cidade de Belo Horizonte, ocorreu no
auditório da Divisão Especializada em
Prevenção e Investigação de Crimes
de Trânsito (DEPCIT) a cerimônia de
assinatura do Convênio de Cooperação Técnica, Administrativa e Operacional. O contrato permitirá ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais
(Detran-MG) exercer atividades de
remoção e guarda de veículo automotor, em razão de qualquer infração de
trânsito e a realização dos leilões de
veículos, conforme atribuições contidas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997. A secretária adjunta de Defesa Social de Mariana, GM Raquel Souza, representou o Prefeito Duarte Júnior no ato de assinatura do convênio. Segundo ela a assinatura do convênio tem grande importância para a cidade
de Mariana. “Estamos reunindo as documentações necessárias para que em breve o convênio de reciprocidade de
competências possa ser apresentado ao DETRAN e se aprovado, o mesmo trará um enorme benefício e agilidade
para os serviços prestados pela Guarda Municipal de Mariana”, ressaltou a GM Raquel.

PANORAMA

E

stão abertas inscrições para as submissões de projetos de pesquisa
científica para avaliar os impactos ambientais do rompimento da barragem de
Fundão no trecho mineiro da bacia do
rio Doce. A chamada é fruto de um convênio firmado entre a Fundação Renova e a Fundação de Amparo à Pesquisa
de Minas Gerais (Fapemig). O edital,
com valor total de 15 milhões de reais,
é destinado a grupos de universidades e
entidades de pesquisa. A inscrição e submissão de propostas devem ser feitas até
o dia 11 de fevereiro de 2019. Informações em www.fapemig.br

No domingo (09), a cidade de Esmeralda/MG foi palco do evento
Tróia Fight, realizado pela academia Tróia Fighter. A equipe Centro de Treinamentos Marciano (CTM) representou a Associação
Mineira de Esporte de Contato (AMEC), com sete competidores,
obtendo bons resultados.
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Natal de Luz “Encanto por
Bolsa Atleta sofre
modificações e gera Todos os Cantos” leva magia
novas oportunidades aos marianenses e turistas
O Bolsa Atleta apóia financeiramente esportistas que
apresentam bons históricos de resultados em competições
de âmbito estadual, nacional, internacional e olímpico/paraolímpico. Esta é uma maneira garantida pela Prefeitura de
Mariana, através da Secretaria de Esporte, de desenvolver
pilares de incentivo, profissionalização e investimento de
qualidade em modalidades que são praticadas por atletas da
região de Mariana.
Desde o mês de março de 2018, o cadastro para receber
o benefício é regulamentado pela Lei Municipal N°3.204 de 13
de março de 2018, que foi pensada e modificada para atender
um maior número de praticantes de esporte e cada vez mais
modalidades. As principais mudanças entre a antiga norma e
a atual são o número de porcentagens de contemplados, que
aumentou, e as questões sociais que foram ampliadas de
maneira significativa para atender cada vez mais a população de Mariana. Foram criadas mais de 10 novas categorias
que buscam representar a diversidade esportiva presente na
Primaz de Minas.
O objetivo do benefício é viabilizar o custeio de treinamentos, equipamentos, viagens e despesas relacionadas às
competições esportivas de atletas residentes em Mariana e
inscrito nas agremiações esportivas municipais, praticantes
com rendimento de destaque em diversas modalidades esportivas.
Inscrições – Os interessados em obter o benefício devem
se inscrever, através da ficha, a partir do dia 18 de dezembro.
Após o preenchimento, é necessário levar os documentos
necessários na Secretaria de Esporte, localizada na Arena
Mariana, na rua são Vicente de Paulo, s/nº, bairro Vila Aparecida, até o dia 18 de janeiro, quando se encerram as inscrições. Outras informações pelo telefone: (31) 3557 2128.
Acesse mariana.mg.gov.br e baixe a ficha de inscrição.

Não tem como negar que o
mês de dezembro é diferenciado. Seja por esperar a virada de
uma nova etapa ou para celebrar
a vida, as boas energias tomam
contam da cidade, que com uma
agenda repleta de atrações, atrai
todos os públicos. De sexta a
domingo marianenses e visitantes prestigiaram diversas apresentações contagiantes e dignas
de aplausos, registros e muitos
sorrisos.
Na sexta-feira, 7, tivemos
a inauguração da Casa de Presépios, um acervo pessoal do
Cônego Nedson Pereira de Assis, que conta com mais de 100
exemplares de várias cidades
e países do mundo. A apresentação do Coral Criança Feliz e
shows com artistas locais foi de
encher os olhos. Já no sábado,
8 a Feira de Natal das Associações de Artesãos na Praça da Sé,
acompanhado das apresentações
de Baião Gaveteiro e Clérisson
Araújo marcaram a tarde. Com
toda graça, o Circo Volante mais
uma vez arrancou gargalhadas
das crianças e adultos, que também ficaram encantados com a
apresentação da Banda Sinfônica
do Corpo de Bombeiros.
“Não podemos deixar de fazer essa programação no final de
ano. Essas ações elevam o movimento e reforça o quando estamos trabalhando para fomentar
a nossa cidade. Tudo vem sendo motivo de encanto, alegria e
amor, que é o que desejamos a
todos”, ressalta o prefeito Duarte
Júnior, recordando a recepção do
Papai Noel, que aconteceu no dia
anterior e contou com centenas
de pessoas em um cortejo até a
Praça Gomes Freire, onde as luzes foram inauguradas.
No domingo, 10, foi dia de
Banda na Praça, projeto mais
que especial e consolidado no
Jardim. Formado em sua maioria
por crianças e jovens, a Sociedade Musical São Vicente de Paulo arrancou aplausos dos presentes. O momento ímpar aconteceu com a
primeira regência de Geovane Arlindo, que com apenas 15 anos comandou toda a banda e encantou a todos.
Ainda no domingo e compondo a programação do Natal de Luz – Encanto Por Todos os Cantos os grupos
musicais da Escola Dom Viçoso e a Cantata de Natal do Coral da Universidade Federal de Viçosa fecharam
o dia com chave de ouro.

O BERRO DO
BODE ZÉ

A calamidade está no
atendimento também!
Para tupiniquins o que mais se conhece é crise econômica,
podendo-se comparar o país a um barco a navegar em águas tormentosas com raros e rápidos intervalos de calmaria, ao contrário
de outros países, para os quais a calmaria é uma constante, eventualmente interrompida por rápidos sacolejos provocados por ondas
inesperadas. Quando a falta do “cascalho” é séria, aperta-se o cinto, esquece-se a champanha e deixa de comer caviar; vende-se o
carro e anda de “busão”; passa-se a latir no fundo do quintal para
economizar cachorro. Na outra ponta do problema, catam-se bagulhos inservíveis para si, porém passíveis de render alguns trocados
e os passa para frente; possíveis credores, desde que não em situação pior, devem ser cutucados (cuidado! não com vara curta) e
lembrados do antigo compromisso. É dessa forma que se vence,
contorna a falta crucial de dinheiro, tanto no setor privado quanto no
público, mas nem todos aprendem a lição, mesmo porque educação não é o forte por aqui. Pois bem, decretado o estado de calamidade financeira do Município, todo mundo tá careca de saber que
a prefeitura de Ouro Preto tá quebrada, chora as pitangas depois
de muito ter cantado, como a cigarra da fábula. Mas, não parece se
esforçar para superar o momento, a julgar pelo comportamento da
secretaria de Fazenda, setor de atendimento ao público. Dia destes
últimos, contribuintes lotavam o recinto, mas no lado de dentro, dos
cinco guichês de atendimento, somente dois tinham funcionário. As
senhas distribuídas já se elevavam a quase cem e o atendimento
andava na casa dos sessenta, mas no intervalo desses números
muitas desistências tinham ocorrido. Mesmo com tais desistências
fichas da casa dos oitenta só foram atendidas depois de uma hora
de espera. Pergunta-se: a PMOP quer ou não quer receber dos
contribuintes?
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Mais um passo dado para garantir
saúde de qualidade aos marianenses
A atual gestão, mantém o compromisso em levar saúde de qualidade a toda à população. Como
parte disso, o prefeito Duarte Júnior entregou na última quarta-feira, 05, de forma simbólica, o um
carro para transporte de passageiros de hemodiálise a pacientes que
usam o serviço na cidade.
“É importante proporcionar
saúde e atendimento de qualidade
a população que mais precisa. Os
pacientes que fazem hemodiálise
necessitam do comprometimento
do executivo, pois têm um cronograma de tratamento que não pode
ser descumprido”, ressalta o prefeito Duarte Júnior.
Ao todo 34 moradores da
área urbana e rural precisam do
serviço. Com a iniciativa, o novo
carro, agora de sete lugares, poderá atender aos pacientes com
mais conforto, redução do tempo

Aprovado Projeto de Lei que permite
reassentamento de Paracatu de Baixo

Moradores do subdistrito Paracatu de Baixo conquistaram mais uma etapa no processo de reassentamento da
localidade atingida pelos rejeitos da Barragem de Fundão, em Mariana. Os vereadores aprovaram na quinta-feira
(13), o Projeto de Lei (PL) no 92/2018, elaborado pelo executivo, que permite a alteração da poligonal urbana do
município, com todas as exigências do Plano Diretor Urbano e Ambiental. O PL era o último necessário para o uso
e ocupação do solo e para a divisão do terreno de Lucila, área escolhida pela comunidade, em lotes. A primeira parte
de implantação do canteiro de obras o terreno já iniciou e a segunda esta prevista para começar em janeiro. O novo
subdistrito deverá preservar, ao máximo, as características originais e os aspectos patrimoniais, urbanísticos e culturais de Paracatu de Baixo, sobretudo a relação de vizinhança. O reassentamento está previsto para ocupar uma área
de aproximadamente 95 hectares na área de diretrizes especiais. O terreno denominado Lucila tem 392 hectares e foi
escolhido pela própria comunidade.

de viagem e espera, além da diminuição do número de viagens.
Iranilda Moacira de Jesus, do bairro São Gonçalo, é atendida pelo
transporte há um ano e reconhece
a importância do veículo especial.
“Nossa rotina já é muito desgastante e o carro adequado ameniza
nosso sofrimento, principalmente
daqueles que moram na zona rural
e em bairros mais afastados”, comemora Iranilda.
Josenaide Adriana Moreira
mora em Passagem de Mariana
e usa o serviço há dois anos. Ela
considera essencial o trabalho ofe-

recido pela prefeitura. “Entendemos o período atual e por isso esperamos a chegada do novo carro
para solicitar que ele fosse direcionado ao serviço de hemodiálise. O
prefeito foi muito sensível e não
somou esforços para nos ajudar”,
ressalta Josenaide.
O carro é de responsabilidade
e gestão da Secretaria de Saúde,
assim como o motorista. Além dos
pacientes também são transportados acompanhantes daqueles que
tem algum tipo de necessidade especial, dificuldade de locomoção
ou idosos.
Raissa Alvarenga

