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"Talvez seja necessária uma vida
inteira para decifrar
nossos próprios
enigmas".
Lilian Seiko Kato
Sexta-feira, 13 de março/2020

Novo sistema público de transporte
coletivo entra em vigor em Ouro Preto

Entre as mudanças do novo sistema estão reajustes das tarifas, troca de veículos e implantação de novas linhas
GLAUCIENE OLIVEIRA

Dia Internacional da Mulher
agita domingo em Mariana
Pedro Ferreira

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a Prefeitura de Mariana apoiou
a realização da 1ª Corrida Lid3 de Rua e Mountain Bike
Feminina. A competição é uma parceria com a academia
Lid3 Oficina Fitness e teve largada na Praça do Barro Preto.
Presente no evento, o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, parabenizou a iniciativa e se comprometeu em enviar,
ainda este ano, um projeto à Câmara, para incluir a prova
no calendário cultural do município. “Essa é uma ação muito bacana que terá todo o apoio do Poder Executivo. Reforço aqui o meu respeito e admiração a todas as mulheres,
não somente nesta data, mas todos os dias”, ressaltou.
A competidora Valéria Ferreira Carvalho, vencedora
de sua categoria na corrida de rua, acredita que eventos
como esse demonstram que as mulher podem e devem
ocupar os mais diversos espaços sociais. “É uma iniciativa
muito importante porque faz com que a gente saia de casa
e venha para o esporte. Cuidando, assim, da saúde física
e psicológica, além de incentivar mais mulheres a praticar
esportes”, disse.
Foram mais de 140 participantes. Na corrida, Elizabeth
Aparecida venceu a prova com um tempo de 26’04’’. No
mountain bike, a vencedora foi Liege Walter. Todos os atletas receberam medalhas de participação e os cinco primeiros colocados de cada categoria foram premiados.

N

esta terça-feira, 10 de março,
o partido Cidadania 23 (antigo
PPS) de Ouro Preto realizou uma
reunião para discutir as ações e
posicionamento do partido para as
eleições municipais deste ano. Durante o encontro os membros do
partido sinalizaram apoio a pré-candidatura do prefeito de Ouro Preto,
Júlio Pimenta (MDB) a reeleição.

C

om o intuito de homenagear os consumidores, todas as lojas Farid terão mais de 250
ofertas especiais na campanha que terá 3
dias de duração, de 13 a 15 de março, em todas
as unidades Farid Supermercados, e de 13 a 14
de março no Farid Construção e Farid Magazine. O Farid Construção e Farid Magazine terão,
inclusive, horário de funcionamento especial:
abrirão no sábado até às 15h, tudo para que os
clientes possam aproveitar ao máximo as promoções. Para quem aproveitar o Fim de Semana do
Consumidor Farid, visite as lojas em toda região
ou consulte o site: www.farid.com.br

A Prefeitura de Ouro Preto finalizou o processo licitatório da
concessão do sistema público de
transporte coletivo na sede e nos
distritos. Dessa forma, desde a última segunda-feira (9) teve início a
implantação do novo sistema, que
deverá ser totalmente concluído
em até 240 dias.
A concessão foi cedida para
o Consórcio Rota Real, formado
pelas empresas Turin e Transcotta.
A Rota Real foi a única empresa
a apresentar a proposta ainda em
outubro de 2018, entretanto, em
novembro do mesmo ano, o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCE-MG) suspendeu a
licitação por irregularidades. Após
um ano, a discussão chegou ao fim
com a homologação do resultado.
Segundo Guilherme Schulz,
gerente de relações institucionais
do Consórcio Rota Real, a empresa atendeu todas as exigências do
Tribunal. "Tudo foi feito totalmente dentro da legalidade", ressaltou.
O gerente ainda informou que a
licitação terá duração de 20 anos.
“Esse é o prazo necessário para
que a empresa consiga amortizar
o investimento exigido”, explicou.
Mudanças
A licitação aprovada determina
a alteração nos preços das tarifas.
Na sede, por exemplo, o preço passa de R$3,20 para R$ 3,35.

Dentre as novidades do novo
sistema estão a renovação total
da frota, que passará a ter idade
média de cinco anos. De imediato
já serão incorporados 22 veículos
zero quilômetro, todos obrigatoriamente emplacados em Ouro
Preto. A acessibilidade da frota
também será obrigatória, todos os
ônibus deverão possuir elevadores para cadeirantes.
Outro avanço apontado por
Guilherme é a implantação de
novas linhas que atenderão aos
distritos, que antes não possuíam
um itinerário próprio. São eles:
Cachoeira do Campo x Serra do
Siqueira; Cachoeira do Campo x
Maracujá; Cachoeira do Campo
x São Bartolomeu; Cachoeira do
Campo x Miguel Burnier via En-

genheiro Correia. "Essa implantação também está prevista no edital, mas existe um prazo para que
a empresa consiga atender a tudo
isso. Daremos prioridade aos distritos que estão desassistidos, e em
breve resolveremos este problema
para a população", destacou.
O sistema de bilhetagem eletrônica também está sendo todo
preparado para entrar em vigor, o
que facilitará a dinâmica de utilização dos coletivos e a integração
das linhas. "Os cartões que já existem vão continuar funcionando e
as pessoas que utilizavam os vales
em papel poderão fazer a troca pelos cartões sem custo algum. Esperamos que em um curto prazo
tudo esteja funcionando completamente", explica Guilherme.

Pasta da Saúde em Ouro Preto tem novo titular
O prefeito Júlio Pimenta deu posse
na terça-feira (10) ao novo secretário
municipal de Saúde de Ouro Preto.
Paulo Marcos Xavier da Silva, o Pilita,
assumiu o cargo em substituição à Eliane Damasceno Coleta, que comandou a
pasta por três anos. A cerimônia de posse foi realizada no auditório do gabinete
da Prefeitura.
Eliane Coleta deixa a Secretaria
de Saúde com a certeza de ter desempenhado a função da melhor maneira.
“Durante o tempo em que estive à frente
da Secretaria de Saúde, procurei, juntamente com a equipe de servidores, realizar um trabalho que resultasse em melhorias para a população, fazendo investimentos necessários e que efetivamente
trouxessem resultados. E tenho certeza
que consegui isso”, disse ela.
Paulo Marcos Xavier da Silva é
engenheiro civil e funcionário público estadual aposentado. Pilita, como é
carinhosamente conhecido, já atua na
política ouro-pretana há bastante tempo.
Foi vice-prefeito no período de 1988

a 1992. Enquanto vice-prefeito, ocupou cargos na Secretaria da Fazenda e
atuou ainda como secretário de obras.
Já esteve em administrações passadas à
frente das pastas da Assistência Social
e do Esporte.
No comando da Saúde, Pilita afirma que pretende desenvolver um trabalho que resulte no fortalecimento

dos serviços prestados através do Sistema Único de Saúde em Ouro Preto.
“Vamos unir, somar nossos esforços
para concretizar esse trabalho que já foi
iniciado. Estaremos abertos a sugestões
e criticas que nos permitam o aprimoramento e construção de um caminho
sólido para melhorar a qualidade de vida de nossos munícipes”, disse.
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Ato unificado marca o Dia Internacional
da Mulher em Ouro Preto
Cerca de 14 entidades fizeram parte da ação

GLAUCIENE OLIVEIRA

Com o objetivo de
destacar o dia 8 de março, Dia Internacional
das Mulheres, os movimentos sociais de Ouro
Preto realizaram um ato
unificado na Praça Tiradentes, na manhã do último domingo (8). A ação
colocou em destaque três
temáticas importantes:
“Basta de feminicídio”,
“Por um novo modelo de
Mineração” e “Em favor
das Liberdades Democráticas”.
Cerca de 14 entidades participaram da
atividade, entre elas movimentos feministas e sociais,
sindicatos e organizações estudantis. A presidente da
União Brasileira de Mulheres (UBM Ouro Preto) Débora Queiroz, destacou a importância da união entre as
mulheres na construção e luta pelos direitos. “Abrimos
nosso calendário de lutas de uma forma muito feliz e
positiva, pois sabemos que conseguimos construir a
unidade nesta data tão importante”, afirmou.
As estudantes da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP) também estiveram presentes no ato.
“É muito importante a Universidade participar deste
ato para mostrarmos nossa cara, pois a universidade
também é um espaço de luta onde devemos reivindicar
sempre os nossos direitos”, diz Jussara Quintão, coordenadora do Diretório Acadêmico da UFOP.
Origem do 8 de março
O Dia Internacional da Mulher foi instituído em
1975, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e
é comemorado no dia 8 de março em mais de 100 países. A ideia da criação da data, no entanto, surgiu bem
antes, entre o fim do século 19 e o início do século 20,
após uma série de acontecimentos e lutas feministas
por melhores condições de vida e trabalho e pelo direito de voto, nos Estados Unidos e na Europa. Alguns
historiadores destacam a origem da data após um in-

cêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911,
quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas.
“Nós viemos às ruas hoje, pois acreditamos que é um
momento de intensificarmos a luta, pois a origem do 8
de março é o início da luta das mulheres da classe operária, porque o que aconteceu naquela fábrica incendiada mostra que devemos lutar pelos nossos direitos
cotidianamente e que esse movimento deve ser pautado
nas ruas”, clama Rayele Sacramento, membro do Movimento de Mulheres Olga Benário.
Luta diária
Segundo o Atlas da Violência 2019, emitido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
houve um aumento de cerca de 30% no número de
feminicídios nos últimos anos. 4.936 mulheres foram
assassinadas, esse é o maior número desde 2007. E
Minas Gerais é o segundo estado com o maior número
de feminicídios. Débora Queiroz destaca a relevância
da luta feminina diante deste cenário de violência no
país. “Nós mulheres enfrentamos todos os dias inúmeras violências. Além disso, somos mais da metade da
população e parimos a outra metade, ainda assim todos
os dias vamos para a luta com alegria. 8 de março é dia
de luta, mas também de esperança por um novo tempo
que há de vir”, enfatizou.

Saneouro aumenta capacidade de
abastecimento na parte alta da cidade

Já é possível produzir 80m³ de água por hora, um aumento significativo,
que representa 76 vezes a mais que antes

A SANEOURO concluiu os serviços de reforço e
ampliação do sistema de abastecimento da Caixa III,
localizada no reservatório do bairro São Cristóvão. A
iniciativa vai beneficiar, principalmente, a parte alta de
alguns bairros da cidade, que ficavam prejudicados com
a insuficiência de pressão nas redes e consequentemente
ocasionava a falta de água frequente. A partir de agora,
já é possível produzir 80m³ de água por hora, um aumento muito significativo para o sistema.
Para ampliar a capacidade de produção, expandindo
reforçando o abastecimento para as áreas mais altas, a
SANEOURO realizou a sondagem no referido poço e
constatou que era possível ampliar sua produção. Assim,
foi instalada uma bomba submersa na segunda quinzena
de fevereiro, e no primeiro momento já foi possível retirar 14m³/h de água do poço, o que já representava 10
vezes a mais que antes.
Com planejamento e muito estudo, a empresa conseguiu melhorar ainda mais a capacidade de produção do

poço. Nesta quinta-feira (12), foi instalada uma bomba
mais potente no sistema e agora é possível a produção
de 80m³/h de água. Elisa Ribeiro, superintendente da
SANEOURO, destaca a importância desta ação para
o fornecimento de água na cidade. “Historicamente o
abastecimento nos bairros localizados na parte mais alta
da cidade sofriam muito com a deficiência no abastecimento. Essa intervenção de agora vai tornar o fornecimento mais uniforme e constante ao longo do dia”.
A ação beneficia os moradores das localidades abastecidas pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do
Jardim Botânico, que são: Jardim Alvorada, Nossa Senhora de Lourdes, São Cristóvão, São Francisco, Antônio Dias, parte do Centro Histórico, Alto da Cruz, Piedade, Taquaral, Morro Santana, Morro da Queimada,
Morro São João e Morro São Sebastião.
A SENEOURO está á disposição dos seus clientes
nos telefones 3350-5152 (WhatsApp) e 08000261155,
e na loja, à Av. Juscelino Kubistchek, 717 – Vila Itacolomi (entre a Nacional Tintas e Ortobom), das 8 às 18h,
de segunda a sexta-feira. Em Cachoeira do Campo, o
atendimento é no Jardim Street Mall, loja 25.

Nylton
Gomes
Batista

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

Nada novo na natureza
As consideradas anomalias climáticas, como este pequeno inverno no fim do verão que, a rigor, nem houve, têm sido munição
para contumazes anunciadores de cataclismos globais, podendo
chegar ao fim do mundo, tantas vezes anunciado nos últimos anos.
A vertente religiosa, mais antiga e mais sombria, infunde mais horror
num maior número de pessoas a partir de pretensas interpretações
bíblicas, mas a vertente ambientalista, recentemente surgida, não
fica muito atrás em influência mediante manipulação, cujos propósitos não são muito claros. O fato é que, para essas duas correntes,
qualquer fenômeno natural mais destacado é sinal comprobatório
de suas teorias. Para uns é manifestação da ira divina e para outros é resposta às agressões humanas à natureza que, segundo
a opinião radical de alguns, deve permanecer intocável. Nem uma
e nem outra corrente reflete a verdade. O planeta não tem que se
comportar de acordo com desejos e interesses humanos, devendo,
sim, a espécie humana estar adaptada ao seu habitat, sincronizada
com a regularidade do clima, porém preparada eventuais arritmias.
Não é tudo proibido ao Homem, devendo este estar atento, sim, ao
equilíbrio e aos limites.
Se o indivíduo tem suas esquisitices, o planeta também pode
ter as suas, ora bolas! Imagine-se uma pessoa tranquila, de bom
senso e bem relacionada com todos. Lá um dia, inesperadamente,
ela perde as estribeiras e desfere alguns sopapos em alguém. Isso
não quer dizer que tenha enlouquecido ou alterado sua personalidade! Passado aquele instante, tudo volta ao normal. A espécie
humana abriga em seu íntimo o desejo de busca do conhecimento,
que pode ser pelo puro prazer de tê-lo ou, por meio do qual, possa
se desenvolver, possa gozar de bem-estar, obter melhor qualidade
de vida e outros atrativos para sua vida. Essa busca não tem limites, senão pela ética, que procura preservar o respeito aos valores
humanos e sociais, acatados pela maioria. Entretanto, há os que
se contrapõem à ideia de a espécie avançar, valendo-se dos recursos naturais proporcionados pelo planeta, ainda que de forma
equilibrada, respeitando os limites impostos pela própria natureza.
Para essa corrente de pensamento, a espécie humana deveria ficar
estacionária, porque qualquer avanço, qualquer tecnologia aplicada,
segundo sua concepção, agride a natureza e põe em risco a segurança global. Há limites a serem respeitados, mas sem exageros!
Se tudo oferecesse risco, o Homem não teria saído das cavernas.
Imagine-se quando se descobriu capaz de produzir fogo. Se presentes àquela época, radicais atuais teriam feito da descoberta um
perigo de o mundo ser incendiado!
Infelizmente, ao longo da história, a espécie humana tem produzido excessos, como guerras de extermínio, chegando ao cúmulo
de, com o poder de seu conhecimento, destruir duas grandes cidades, sem considerar a inocência de suas populações. Apesar de
tudo, o mundo continua! Assim como num único dia e mesmo local,
a temperatura pode ter variações extremas, sol forte em determinado momento e, logo em seguida, muita chuva e frio, ao longo dos
séculos essas variações podem se arrastar por períodos tão extensos a ponto de afetar gerações inteiras de humanos. Cientistas, em
pesquisas recentes, descobriram, por exemplo, que uma dessas
variações se deu a partir do ano 536 desta era.
Naquele ano, todo o mundo conhecido e habitado foi envolvido
por uma, então, inexplicável semiescuridão. Uma espessa névoa e
fina camada de pó fizeram desaparecer o sol, ao ponto de, em pleno
verão, a temperatura descer a quatro graus centígrados. De acordo
com os estudos, o fenômeno perdurou por mais de cem anos, afetando a qualidade de vida global, uma vez que, não a havendo luz
solar, não se produzia vitamina D suficiente, deixando as pessoas
mais susceptíveis a doenças; a produção de alimentos caiu a níveis
baixíssimos, provocando a fome, pois a agricultura se tornou insustentável e pecuária reduzida, devido também à falta de alimento nos
pastos. Por coincidência ou tendo como causa aquele estado de
coisas, grassou então a terrível “peste negra”, que chegou a matar cinquenta milhões de pessoas, algo próximo de um quarto da
população mundial. Por tudo isso, os mesmo cientistas envolvidos
na pesquisas avaliam aquele período como o mais difícil para a vida humana no planeta. Não se pode dizer que aquelas populações
viveram, mas sofreram a vida! Também a política sofreu transformações na Europa e na Ásia, devido à maior fragilidade de alguns
povos afetados pelas novas condições climáticas. Enquanto esses
se moviam em busca de melhores condições de vida, outros em
melhor situação ocupavam os espaços deixados. Impérios caíram
e, ao mesmo tempo, estabeleceram-se condições para o surgimento de outros. De acordo com os mesmos estudos, sabe-se agora
que a névoa, uma fina camada de pó e a dramática variação climática tiveram como causa grandes e sucessivas erupções vulcânicas,
longe das regiões então habitadas.
Assim tendo ocorrido, no passado, agora não há nada de assustador no comportamento da natureza!
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Falta de transporte escolar para
a Escola Municipal Bonequinha
Preta gera reclamações

Prefeitura de Ouro Preto se posiciona e explica os motivos
GLAUCIENE OLIVEIRA

Os alunos da Escola Municipal Bonequinha Preta, localizada no bairro Oratório, distrito de
Cachoeira do Campo, em Ouro
Preto, não têm acesso ao transporte escolar. Atualmente, a escola atende cerca de 220 alunos,
do maternal ao 2º período, aproximadamente 70% dessas crianças
pagam transportes particulares
para irem até a escola.
Yone Felipe, moradora do
bairro Alto do Beleza e mãe de
duas crianças que estudam na
instituição, cerca de 3 km distantes de sua residência, alega
que a falta de transporte está violando um direito constitucional
de seus filhos. A reclamação da
mãe é baseada no artigo 4º da Lei
9.394/1996, que declara que toda
criança e adolescente têm direito
a estudar o mais próximo possível
de sua residência. Já o art. 208,
inciso VII apresenta que é dever
do poder público garantir a educação mediante o “atendimento
ao educando, em todas as etapas
da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde”.
Segundo Yone, a escola mais
próxima de sua casa é a Escola
Municipal Bonequinha Preta e esta é a única instituição do distrito
que não é atendida pelo transporte
público escolar. “Me falaram que
a solução era trocar meus filhos
de escola e colocá-los no CAIC,
porém essa não é a escola mais
próxima do meu bairro, então isso
é uma violação dos nossos direitos. Com isso, eu e muitos outros
pais estamos pagando transporte
particular no valor de R$120,00.
Já fiz várias reclamações nos
setores responsáveis, mas até o
momento não recebi um retorno
legal”, destacou.
De acordo com a Assessoria
de Comunicação da Prefeitura
de Ouro Preto, a distribuição do
transporte escolar é feita através
do processo de zoneamento, pois
o município tem constitucionalmente a liberdade de fazer a autogestão do transporte. "Quando os
pais vão matricular os filhos eles
são informados que não têm o
transporte para a Escola Municipal Bonequinha Preta, no entanto,
para o CAIC é oferecido o transporte para a mesma faixa etária",
salientou em nota.

PANORAMA

A

homologação do Concurso Público da Câmara Municipal de Ouro Preto foi publicada no Diário
Oficial na tarde desta quinta-feira (5). Após o resultado final apresentado pela Comissão Especial
do Concurso Público, o vereador Juliano Ferreira (MDB) presidente da Casa, designou, através da Portaria nº 09/2020, a homologação do resultado do Concurso promovido pela Câmara de Ouro Preto e
realizado pela empresa Elo Assessoria, nos termos do Edital nº 01, de 07 de julho de 2019. A partir de
agora, será realizado um planejamento administrativo para nomeação. Porém, as datas ainda não estão
definidas. A Portaria entra em vigor na data de sua publicação e está disponível no site da Câmara, no
endereço www.cmop.mg.gov.br, na aba “Diário Oficial”. Vale destacar que, de acordo com o item 4
do Edital, o Concurso Público terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado
final, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante ato do presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto
Extrato de Licitações
Prefeitura Municipal de ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de Licitação nº 021/2020, Artigo
24, inciso I, referente à contratação
de empresa de engenharia para a
execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das obras e
serviços para a execução de limpeza
e mureta de contenção na Rua Salvador Trópia – Centro, tendo como
favorecida a empresa Empreiteira e
Construtora J&M SS Ltda, CNPJ:
04.401.095/0001-06, com o valor
global de R$ 15.938,95. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública Dispensa de Licitação nº 022/2020, Artigo 24, Inciso I,
Lei 8.666/93, referente à contratação
de empresa de engenharia especializada na execução, com fornecimento
de mão de obra capacitada, materiais,
equipamentos e demais elementos
necessários à boa execução, dos
serviços emergenciais de demolição
e reconstituição de muro de contenção na Rua Padre Antônio Gabriel
de Carvalho – Antônio Dias, com o
valor global de R$ 24.682,62; tendo
como favorecida e empresa Construtora Santos e Martins Ltda. – CNPJ –
26.984.060/0001-80. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura municipal de Ouro Preto torna público a Ata de Registro
de Preços referente ao Pregão Presencial SRP nº 005/2020, objeto:
contratação de empresa para prestação de serviços para atendimento de
diversos postos de trabalho da Secretaria Municipal de Educação; com vigência pelo período de 03/03/2020 a
03/03/2021. Fornecedor: Village Administração e Serviços Eireli, CNPJ
01.999.079/0001-79, valor global
registrado: R$ 7.997.186,28. Superintendência de compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público a Dispensa de Licitação nº 23/2020, Artigo 24, Inciso II,
Lei 8.666/93. Objeto: contratação de
serviços de hospedagem de caixas de
e-mail corporativo, com o valor total
de R$ 6.154,80; tendo como favorecida a empresa Locaweb serviços de internet S.A. – CNPJ 02.351.877/000152. Superintendência de Compras e
Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público o resultado do
Convite nº 037/2019, do tipo menos global, objeto: contratação sob
empreitada de empresa para prestação de serviços de plantio de mudas
ornamentais de espécies variadas,
equipamentos e demais elementos
necessários à boa execução da mesma. Esses serviços serão executados
em diversos locais da sede e distritos
do Município de Ouro Preto. Empresa vencedora RIJ Construções Eireli
ME, CNPJ 19.312.302/0001-23 com
o valor global de R$ 40.025,22. O
Município de Ouro preto adjudica e
homologa o presente objeto – Marineth Márcia Monteiro – Presidente da
CPL/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto tona pública, RETIFICAÇÃO do objeto Pregão Presencial
nº 008/2020, onde se lê: “concessão
onerosa para fins comerciais, de cinco
espaços para instalação de guichês,
lanchonete/loja, situada no Terminal Rodoviário ’08 de julho’, sendo
remunerada mensalmente”; leia-se:
“concessão onerosa para fins comerciais, de cinco espaços para instalação
de guichês/loja, sendo remunerada
mensalmente”, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Governo. Demais condições permanecem inalteradas. Edital no site www.
ouropreto.mg.gov.br, link licitações.
Informações: (31) 3559-3301. Elis
Regina S. Profeta – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública, para conhecimento
dos interessados, reabertura dos Lotes
01, 04 e 05 do Pregão Presencial nº
008/2020- concessão onerosa para
fins comerciais, cinco espaços para
instalação de guichês/loja, sendo remunerada mensalmente, atendendo
à solicitação da Secretaria Municipal
de Governo. Início da sessão será no
dia 20/03/2020 às 09h00min. Edital

no site www.ouropreto.mg.gov.br, link
licitações. Informações: (31) 3559-3301.
Elis Regina S. Profeta – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública alteração na data de abertura do Pregão Presencial para Registro
de Preços nº 01/2020, tendo por objeto a
aquisição de produtos, medicamentos de
uso veterinário e insumos para a Unidade
de Vigilância de Zoonoses e Bem-Estar
animal, em virtude de readequação do
edital, para o dia 20 de março de 2020 às
11h30min. Edital no site www.ouropreto.
mg.gov.br, link Licitações. Mais informações: (31) 3559-3301. Hállan Vinícius –
Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público REVOGAÇÃO da Inexigibilidade nº 003/2020, de objeto Contratação de empresa para fornecimento de
vale transporte destinado aos servidores
da Prefeitura Municipal de Ouro Preto,
referente a linhas diversas; conforme Comunicação Interna 1556/2020 Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão,
Gerência de Recursos Humanos. Superintendência de compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública as Atas de Registro de preços, referente ao Pregão Eletrônico SRO
43/2019 – Item 11, aquisição de alimentação Enteral/Oral para atender a demanda
dos usuários do sistema Único de Saúde
(SUS) do município de Ouro Preto. Com
vigência, pelo período de 20/02/2020
a 20/02/2020. Fornecedor: Multicom
Comércio Múltiplo de alimentos Ltda.
– CNPJ: 05.656.062/0001-70 – item 11:
valor unitário R$ 192,00, perfazendo o
valor de R$ 76.800,00. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público que fará realizar a abertura
da licitação na modalidade CONVITE nº
006/2020, cujo objeto é a Contratação de
empresa de engenharia para a execução,
com fornecimento total de materiais e
equipamentos, das obras e serviços para
a execução de muro de contenção, sarjeta e meio-fio na Rua da Lagoa – Bairro
Lagoa. Entrega dos envelopes será até as
08h30min do dia 18/03/2020, abertura às
09h00min do dia 18/03/2020. Informações: (31) 3559-3301. Edital poderá ser
solicitado no e-mail: compras@ouropreto.mg.gov.br – Marineth Márcia Monteiro
– Presidente da CPL – PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública a anulação do Convite
031/2019 que tem como objeto a contratação de empresa para obras de reforma e
manutenção do Casarão Rocha Lagoa. Superintendências de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública, para conhecimento dos
interessados, a licitação do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2020 – registro de
preços para locação de equipamentos,
incluindo manutenção e assistência técnica para a Secretaria de Saúde de Ouro
Preto/MG, nova instalação da Unidade
de Pronto Atendimento. Recebimento
das propostas por meio eletrônico no site
www.bllcompras.org.br: de 11/03/2020 às
7h até 23/03/2020 às 7h. Início da Sessão
de Disputa prevista para o dia 23/03/2020
às 10h. Edital no site www.ouropreto.
mg.gov.br, link licitações e no site www.
bllcompras.org.br. Informações: (31)
3559-3301. Hállan Vinícius – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Adesão nº
002/2020 referente à Ata de Registro
de Preços nº 168/2019 do Pregão Presencial nº 119/2019, Registro de Preços
nº 066/2019, da Prefeitura Municipal
de Itabirito cujo objeto é contratação de
empresa para prestação de serviços contínuos de processamento de autuações
e recursos de trânsito no âmbito do Município de Ouro Preto, por intermédio de
sistema informatizado (software) com
interface compatível com o banco de dados da PRODEMGE, atual mantenedora
do DETRAM-MG. Bem como talonário
eletrônico a ser utilizado pelos agentes da
Guarda Civil Municipal nas fiscalizações
de veículos em infrações de competência
do Município, pelo período de 12 meses,
com o valor global de R$ 111.890,00,
tendo como favorecida a empresa GCT –
Gerenciamento e controle de Trânsito S/A
– CNPJ 01.466.431/0001-00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público Pregão Presencial nº
012/2020 de objeto contratação de empresa fornecedora de material granular

britado e peneirado de pedreira de gnaisse. Início da sessão às 14h do dia 23 de
março de 2020. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br, link Licitações. Maiores
informações: (31) 3559-3301. Elis Regina
Silva Profeta – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a Reabertura do Convite
nº 026/2019 – contratação de empresa de
engenharia especializada na execução,
com fornecimento de mão de obra capacitada, materiais, equipamentos e demais
elementos necessários à boa execução,
dos serviços de construção de rede de drenagem pluvial no Bairro Caieira – Distrito
de Cachoeira do Campo, no Município
de Ouro Preto/MG. Protocolo de habilitação e propostas até o dia 19/03/2020 às
08h30min, abertura do certame às 9h do
dia 19/03/2020. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br, link Licitações. Maiores
informações: (31) 3559-3301. Marineth
M Monteiro – Presidente da CPL.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº 019/2020, Artigo 25, inciso III,
da Lei 8.666/93, que tem por objeto a
contratação de show artístico do Grupo
Supremacia para atender a demanda de
eventos do Município de Ouro Preto, com
o valor global de R$ 3.500,00; tendo como favorecida a empresa Pedro Henrique
Aquino dos Santos 12881399690 CNPJ –
32.087.317/0001-01. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a PRORROGAÇÃO DO
PRAZO de abertura do Chamamento
Público nº 001/2020. /objeto: contratação
de operação de crédito interno, no montante de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) destinada a realização
de investimentos em projetos de infraestrutura no Município, figurando como
tomador o Município de Ouro Preto. A
nova data para recebimento da documentação, propostas e abertura da sessão será
20/03/2020 às 14h, na Superintendência
de Compras e Licitações de Ouro Preto
– Praça Barão Rio Branco, nº 12, Bairro
Pilar. Demais Condições permanecem
inalteradas. Informações: (31) 3559-3240
/ 3559-3301. André Simões Villas Boas –
Secretário Municipal de Governo.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº 026/2020, Artigo 25, Inciso III,
referente à contratação de shows artísticos
da Banda Rosa Norte para atender a demanda de eventos do Município de Ouro
Preto, tendo como favorecida a empresa
Luiz Cláudio Alves Viana 11912183684
– CNPJ 29.789.457/0001-09, no valor
total de R$ 4.000,00. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº 027/2020, Artigo 25, Inciso III,
referente à contratação de shows artísticos
da Banda Anjo para atender a demanda
de eventos do Município de Ouro Preto,
tendo como favorecida a empresa Taynan
Ezequiel da Silva Barbosa 13860530666
– CNPJ 35.064.212/0001-17, no valor
total de R$ 5.000,00. Superintendência de
compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública alteração da data de abertura do Pregão Eletrônico para SRP
nº007/2020, tendo por objeto registro de
Preços para locação de equipamentos,
incluindo manutenção e assistência técnica para a Secretaria de Saúde de Ouro
Preto/MG, nova instalação da Unidade de
Pronto Atendimento, em virtude de readequação do Edital. Recebimento das propostas por meio eletrônico no site www.
bllcompras.org.br de 13/03/2020 às 18h
até 25/03/2020 às 18h. início da Sessão
de disputa prevista para o dia 26/03/2020
às 15h. Edital no site www.ouropreto.mg.
gov.br, link Licitações e no site www.bllcompras.org.br. Mais informações: (31)
3559-3301. Hállan Vinícius – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a abertura da Tomada de
Preços nº 001/2020, contratação de empresa de engenharia especializada na execução, com fornecimento de mão de obra
capacitada, materiais, equipamentos e
demais elementos necessários á boa execução, dos serviços de recuperação de laje
do fundo do canal e extensão do trecho final do mesmo situado à Rua José Moreira
Júnior, próximo ao nº 131 – Bairro Morro
Santana. Protocolo de Habilitação e Propostas até o dia 30/03/2020 às 08h30min
do dia 30/03/2020. Edital no site www.
ouropreto.mg.gov.br. Marineth Monteiro
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05-03-2020 a 11-03-2020

– Presidente da CPL.
Extrato de contratos – Março
Departamento de Atos e Contratos/
DACAD
Leo Robson de Souza – ME. Pregão
Presencial 35/2017. Objeto: 1º aditivo
do valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento 29/11/2020 Valor: R$
369.128,85. Do: 02.006.001.04.122.0021
.2030.3390.3900 FR100 FP192; 02.006.
001.04.122.0021.2030.3390.3000 FR100
FP191.
APPA Serviços Temporários e Efetivos
Ltda. Objeto: 2º Aditivo do valor e do
prazo. Vigência: 02 meses. Vencimento:
02/03/2020. Valor: R$ 147.252,60. Do:
02.06.01.04.122.0021.2022.3390.3700
FR100 FP190.
Construtora Santos e Martins Ltda.
ME. Convite 28/2019. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na execução, com fornecimento
de mão de obra capacitada, materiais,
equipamentos e demais elementos necessários à boa execução dos serviços de
complementação de drenagem pluvial
– Rua Cachoeira do Campo – Vila Aparecida. Vigência: 06 meses. Vencimento:
20/08/2020. Valor: R$ 73.326,04. Do: 02
.14.01.15.451.0070.1079.4.4.90.51.00
FR100 Ficha 849.
Fernando José Vieira Ribeiro. Dispensa Justificada: 001/2016. Objeto: 6º
Aditivo do valor e do prazo. Vigência: 12
meses. Vencimento: 04/01/2021. Valor:
R$ 30.600,00. Do: 02.009.001.23.695.00
59.2.270.3390.3600 FR100 FP469.
Lanchonete Valadares e Barbosa Ltda. Pregão Presencial 045/2019. Objeto: locação de espaço para instalação de
lanchonete ou loja (sala comercial em e
conjunto com sanitários públicos), em
regime de concessão remunerada mensalmente, para fins comerciais. A área
está situada no Terminal Rodoviário “8 de
Julho”. Vigência: 12 meses. Vencimento:
17/02/2021.
José Albano Gomes & CIA Ltda. –
EPP. Dispensa 010/2020. Objeto: Contratação emergencial de empresa de engenharia para execução, com fornecimento
total de materiais e equipamentos, das
obras e serviços de reconstrução de ponte sobre o Córrego Cuiabá e recuperação
do talude na estrada de acesso para Ouro
Branco – Distrito de Santa Rita. Vigência:
04 meses. Vencimento: 20/06/2020. Valor: R$ 132.933,18. Do: 02.14.01.26.782.
0073.1084.44.90.51.00 FR100 Ficha 871.
José Albano Gomes & CIA Ltda. –
EPP. Convite 029/2019. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para
execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das obras e
serviços para a implantação do Portal do
Distrito de Santa Rita, estrada de acesso
ao citado distrito, entroncamento com
MG-129. Vigência: 180 dias. Vencimento: 18/08/2020. Valor: R$ 167.455,31.
Do:02.14.01-15.451.0074-1088/Ficha
852/R100.
José de Paula. Dispensa 013/2020. Objeto: contratação complementar de serviços de restauração dos móveis antigos
com palha trançada do gabinete da Prefeitura. Vigência: 04 meses. Vencimento:
18/06/2020 Valor: R$ 1.380,00. Do: 02.0
01.001.04.122.0007.2.009.3390.3600FR
100 FP 085.
Village Administração e Serviços Ltda.
Pregão Presencial 156/2014. Objeto: 8º
Aditivo do valor e do prazo. Vigência: 04
meses. Vencimento: 02/06/2020. Valor:
R$ 992.101,96. Do: 02.007.001.12.365
.0038.2.234.3390.3700 FR 101 FP 322;
02.007.001.12.365.0037.2.064.3.390.370
0FR 101 FP 309; 02.007.001.12.361.003
1.2.060.3390.3700 FR 101 FP 292; 02.0
07.001.12.122.0027.2.051.3390.3700 FR
101 FP 259.
RIJ Construções Eireli. Dispensa
015/2020. Objeto: contratação de empresa de engenharia para a execução,
com fornecimento total de materiais e
equipamentos, das obras e serviços para a
execução de canaleta pluvial e pavimentação poliédrica na Rua Ana Pereira Lima,
na localidade do Maracujá. Vigência: 04
meses. Vencimento: 31/05/2020. Valor:
R$ 32.663,25. Do: 02.014.001.15.452.01
40.126544905100FR100 FP 864.
RIJ Construções Eireli. Convite
004/2020. Objeto: Contratação de empresa para execução, com fornecimento total
de mão de obra, materiais e equipamen-

tos, para a limpeza de ruas e logradouros durante as festividades do carnaval. Vigência: 60 dias. Vencimento:
01/04/2020. Valor: R$ 153.687,41.
Do: 02.14.01.15.452.0071.2133.339
0.3900 FR 100 FP 862
MAPEL – Máquinas e Artigos para
Escritório Ltda. Pregão Eletrônico
032/2017. Objeto: 2º Aditivo do prazo e do valor. Vigência: 12 meses.
Vencimento: 22/01/2021. Valor: R$
300.750,36.
Do:02.12.01.08.243.0088.2174
.3390.3900 FR 100 FP 612; 02
.12.01.08.243.0088.2173.3390.
3900 FR 100 FP 607; 02.12.04.
08.244.0120.2179.3390.3900 FR 129
FP 722; 02.12.04.08.244.0121.2236.3
390.3900 FR 129 FP 742; 02.07.01.1
2.122.0027.2051.3390.3900 FR 101
FP 260; 02.06.01.04.126.0025.1044
.3390.3900 FR 100 FP 235; 02.15.0
1.10.122.0063.2104.3390.3900 FR
102 FP 893.
Inovar Construções e Comércio
Ltda. – ME. Concorrência Pública
2/2018. Objeto: 2º Aditivo do prazo.
Vigência: 03 meses. Vencimento:
17/05/2020.
Carbomet Comércio e Indústria
Eireli-ME. Objeto: Rescisão do Contrato Administrativo a partir do dia
18/02/2020.
Agile empreendimentos e Serviços
Eireli. Pregão Presencial 48/2017.
Objeto: 3º Aditivo do prazo e do valor. Vigência: 06 meses. Vencimento
09/08/2020. Valor: R$ 1.118.954,94.
Do: 02.006.001.04.122.0021.2.022.3
390.3700 FR 100 FP 190.
Guimarães Costa Produto Alimentício Ltda. Pregão Presencial
SRP 038/2018. Objeto: Contratação
de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios
perecíveis, para atendimento da
alimentação escolar das creches e
escolas municipais. Vigência 06 meses. Vencimento: 03/07/2020. Valor:
R$47.620,55. Do:0200701.12.306.
0029.2056.3390.3000FR144
Ficha 278; 02007 01.12.306.0029.

Cooperativa de
Ensino de Ouro
Preto Ltda.
COOPEN
Convocação da Assembleia Geral Ordinária. A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Ensino
de Ouro Preto Ltda. (COOPEN),
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os cooperados para a Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada no dia
26 de março de 2020 (quinta-feira), nas dependências do Centro
Educacional Ouro Preto, à Rua
Amaro Lanari, nº 40, Saramenha
– Ouro Preto, de acordo com a
seguinte ordem de convocação:
1ª Convocação: 17:30h;
2ª Convocação 17:45h;
3ª Convocação 18:00h.
Ordem do dia:
1 – Prestação de Contas;
2 – Eleição do Conselho Fiscal.
Obs.: 1 – É lícito aos senhores
cooperados se fazerem representar na assembleia ora convocada
por procuradores, munidos com
procuração específicas; 2 – A ausência dos senhores cooperados
não os desobrigam de aceitarem
como tácita concordância às
condições de convocação e assuntos que tratados e deliberados
nessa assembleia.
Ouro Preto, 9 de março de
2020.
Luciana Rezende
Presidente do Conselho de
Administração da COOPEN
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2054.3390.3000 FR 144 Ficha 275.
Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda. Pregão Presencial 052/2017. Objeto: 4º Aditivo do
prazo e do valor referente aos itens 1
e 2. Vigência: 12 meses. Vencimento:
18/01/2021. Valor R$ 33.434,64. Do:
02.006.001.04.122.0021.2031.3390.3
900 FR 100 FP 206.
Companhia Itabirana de Telecomunicações Ltda. Pregão Presencial 052/2017. Objeto: 4º aditivo do
prazo e do valor referente aos itens 3
e 4. Vigência: 12 meses. Vencimento:
18/01/2021. Valor: R$ 59.776,08. Do:
02.006.001.04.126.0025.1.044.3390.
4000 FR 100 FP 236.
Lok Piramide Ltda. Adesão 9/2017.
Objeto: 3º Aditivo do valor e do prazo. Vigência: 03 meses. Vencimento:
05/04/2020.
Edson Sergio dos Reis. Convite
24/2018. Objeto: 1º Aditivo do valor e do prazo. Vigência: 03 meses.
Vencimento: 06/04/2020. Valor: R$
26.457,46. Do: 02.14.01.15.451.0074
.1088.3390.3900 FR 100 FP 857.
José Albano Gomes & CIA Ltda. –
EPP. Dispensa 10/2020. Objeto: 1º
Aditivo Retificação da cláusula quarta do Contrato. Onde se lê “o valor
global do presente contrato é de R$
132.933,18 (cento e trinta e dois mil
novecentos e trinta e três reais e dezoito centavos)” leia-se “O valor global do presente contrato é de R$ R$
156.825,20 (cento e cinquenta e seis
mil oitocentos e vinte e cinco reais e
vinte centavos)”.

O Provedor da Irmandade
da Santa Casa da Misericórdia
de Ouro Preto, Sociedade Civil,
sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o n°23.065.329/000136, com sede no Município de
Ouro Preto, Estado de Minas
Gerais, localizada à Rua José
Moringa, n° 620, no bairro Vila
Itacolomy, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, na
forma dos artigos 29 e seguintes, do Estatuto da Irmandade,
convoca os Irmãos e Irmãs para
Assembleia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia 27/03/2020,
sexta-feira, às 18h, na Santa
Casa.
Pauta – Prestação de Contas
do Exrcício de 2019
1º CONVOCAÇÃO 18h00min – quórum - 2/3 dos
Irmãos
2° CONVOCAÇÃO18h30min - quórum – metade
+ um Irmão
3° CONVOCAÇÃO –
19h00min – quórum – mínimo
10 Irmãos
Número de Irmãos Aptos
a Votar: 161
Ouro Preto, 09 de março de
2020.
Marcelo Sérgio Gonçalves de
Oliveira - Provedor
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Parcerias da Prefeitura com entidades
garantem atividades educativas e
esportivas em Cachoeira do Campo

89,3 FM

Um amplo cardápio de cursos e oficinas tem sido ofertado aos moradores do distrito de Cachoeira do Campo e
região. As atividades, para públicos de todas as idades, ocorrem no Centro Oratório Dom Bosco (CODB-CC) e envolvem ações educativas, esportivas, terapêuticas e de lazer.
No CODB-CC, a comunidade tem acesso a cursos de
Judô, Futebol, Capoeira, Futebol (Society e Salão), Handball
e Circo. O espaço também oferece Zumba, Filosofia, Muay
Thai e o Lian Gong, uma prática corporal da medicina tradicional chinesa, desenvolvida para prevenir e tratar dores no
corpo, com a instrutora voluntária Olga Kamiya. Algumas
ações são desenvolvidas em parceria com entidades como a
Fundação Aleijadinho, o Grupo Cativeiro e o Trupe da Gente Companhia Circense, ou com apoio do Cras, Centro de
Referência de Assistência Social.
Para o ano de 2020, prevê-se o retorno de outros projetos
que já foram ofertados anteriormente, como o Curso Humanista, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), para
ajudar alunos carentes da região na preparação para os vestibulares e processos seletivos, e o Mais Educação, que atua
integrado à grade disciplinar dos alunos da Escola Municipal

Ouro Preto

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

Ane Souz

Bonequinha Preta, mas também é aberto à comunidade.
Aos interessados em conhecer ou participar das oficinas
e cursos disponibilizados no CODB-CC, basta fazer uma
visita e conversar diretamente com os professores, o endereço é avenida Pedro Aleixo 218, em Cachoeira do Campo.
Todas as atividades são gratuitas ou oferecidas a preços populares. Informações pelo telefone 3553-1656.

UPA de Ouro Preto: obras estão 80%
concluídas

Ane Souz

Umas das mais importantes e aguardadas obras na área
da Saúde em Ouro Preto, está prestes a se tornar realidade. A
estrutura física da Unidade Pronto Atendimento (UPA), que
vai funcionar 24h para atender crianças e adultos, está 80%
concluída. Nessa fase final, os trabalhos dos 50 funcionários
da empresa responsável pela execução da obra se concentram na execução do piso, finalização das instalações elétricas, dados e telefonia, pintura e urbanização, entre outros.
Em paralelo à execução da obra física, a Secretaria de
Saúde já está encaminhando os procedimentos administrativos do processo licitatório para compra de mobiliário (macas, mesas, cadeiras, móveis sob medida), equipamentos
(ar-condicionado, geradores, computadores, entre outros) e
insumos (material de enfermagem) necessários para a inauguração e funcionamento da estrutura.
A nova unidade vai contar com 19 leitos de observação,
sendo cinco masculinos, cinco femininos, cinco pediátricos,
um de isolamento respiratório e três de urgências. Haverá
ainda 10 leitos para medicação rápida.
Segundo o coordenador de Urgência e Emergência,
Leandro Leonardo, a construção do prédio da UPA em Saramenha tem o projeto aprovado pela Vigilância Estadual. “A
nova Unidade de Pronto Atendimento garantirá à população
de Ouro Preto uma infraestrutura necessária para um funcionamento adequado, com acomodações garantindo conforto
e bem-estar dos pacientes que procuram a Unidade. Nesse
novo prédio, também garantiremos a acessibilidade a toda
população”, explica.
O prefeito Júlio Pimenta fez recentemente visita às instalações para acompanhar o andamento das obras e destaca a facilidade de acesso. “A localização da nova Upa é privilegiada.
Ela é mais próxima do hospital e do trevo, facilitando o acesso para os moradores da sede e
dos distritos, e para um deslocamento para a capital em caso de necessidade. Assim que a
obra estiver finalizada, teremos um itinerário exclusivo de ônibus e de táxi lotação para que os
usuários do sistema de saúde possam chegar com rapidez e segurança”.
A previsão de entrega da construção da nova Unidade de Pronto Atendimento é para o
mês de maio deste ano.

Prefeitura e Valin fazem mapeamento
de empresas de tecnologia e inovação
A Prefeitura de Ouro Preto e o Vale dos Inconfidentes (Valin) estão mapeando as empresas de
base tecnológica da Região. O intuito é conhecer o cenário atual de inovação e tecnologia e entender
um pouco mais sobre os pontos positivos e negativos dos
negócios locais a fim de atrair ainda mais projetos e oportunidades para as cidades de Mariana e Ouro Preto.
Para isso, foi criado um formulário online para que
os empresários do ramo possam preencher informando
sobre seus respectivos negócios. Todas as informações
repassadas são mantidas em total sigilo. Ao final, será gerado um relatório com o compilado de todas as respostas
(sem identificar nomes e contatos das empresas).
Participe da pesquisa e ajude o município a conhecer
as empresas locais e, portanto, poder criar formar de incentivo aos empreendedores!
Acesse o formulário pelo link: https://forms.gle/
skKmpB1HmUBWNtaN7

Ane Souz
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“Mineração em Botafogo
NÃO!!! - vamos na luta”

O vereador Chiquinho de Assis (PV) questionou o pedido de instalação de planta de beneficiamento de minério na localidade de Botafogo
em Ouro Preto. O vereador está solicitando esforços no sentido de barrar
a atividade, devido todos os impactos que podem ser causados, inclusive
à unidade de conservação que existe muito próximo do local e que abriga
uma espécie pré-histórica raríssima.
De acordo com o vereador: “A empresa LC Participação LTDA solicitou a licença para uma Unidade de Tratamento de Minério, o que está
causando grande temor. Estamos na entrada da cidade, numa área de comunidades tradicionais, com a presença de um acervo natural, patrimonial, arqueológico e ao lado de uma unidade conservação.
A reunião que aprovou a mineração foi pouco divulgada, inclusive não
obedecendo a lei 900/14, que determina o envio da pauta com antecedência para ser lida na Câmara.
Aqui não falamos apenas pela falta de divulgação do que está sendo
discutido no CODEMA, mas sobretudo pelo fato do assunto ser de extrema importância e exigir estudo aprofundado. Além do mais os conselheiros não receberam o parecer técnico previamente pra poder ler e votar.
Por isso estamos solicitando ao presidente do CODEMA, por meio de
pedido formal assinado por todos os vereadores (as) presentes na reunião
da Câmara de ontem, 12 de março, a anulação da votação do Conselho
com relação ao entendimento sobre esse empreendimento em Botafogo.
Outra questão é que o relatório informa o empreendimento sendo na
Serra do Gama, próximo a Serra da Moeda. Eu nunca ouvi falar nessa Serra Do Gama. Mata do Gama sim e é em Santa Rita de Ouro Preto. Portanto, se os conselheiros tivessem recebido o parecer com mais tempo, com
certeza eles questionariam essa situação. Por isso solicitamos a anulação
da votação para que o processo seja realizado com mais instrumentação.
Outra questão é o trânsito de carretas na região. Está previsto uma operação de trânsito 24 horas por dia de segunda a sábado, olha que risco,
levando em conta a questão do trevo e das pessoas que transitam diariamente pela BR-356, como alunos dos distritos e trabalhadores.
Outro ponto, é preciso que exista ainda um parecer da Unidade de
Conservação responsável pelo Tripuí, la possui um ser vivo pré-histórico,
raríssimo. O Peripatus acacioi que tem mais de 350 milhões de anos, e é
uma das espécies mais antigas do planeta, numa reserva ecológica que está
a menos de um quilômetro desse empreendimento. Não foi analisado o
parecer dessa unidade de conservação.
O relatório também alega que não haverá impacto na fauna, mas convivemos cotidianamente com a presença de inúmeros animais silvestres
nessa região, como é possível afirmar que não haverá impacto na fauna,
sendo que o próprio relatório afirma poluição do ar alta e coloca o projeto
como risco de poluição nível médio?
Entendemos que o secretário de Meio Ambiente tomou uma atitude
democrática ao levar o tema para o Conselho, porque, em tese, poderia ir
direto para a mesa do prefeito. Mas temos que pensar nas consequências,
o prefeito e o secretário assinaram a declaração de conformidade, e teremos que lutar muito. Reconheço aqui o prefeito de quão corajoso foi o
prefeito de Santa Bárbara, assim como o prefeito de Catas Altas que está
retificando a declaração de conformidade para a Vale. Se há parâmetro
legal, mas não há bom senso, não é possível existir conformidade com
um empreendimento que irá transitar com carretas lotadas de minério, de
segunda a sábado, 24 horas por dia. Como fica o impacto de vizinhança,
foi feito estudo? As carretas vão virar aonde? No SESC?
A capela de Botafogo é uma das primeiras de Vila Rica, junto com a
de Boa Vista, além da vida das pessoas que terão de conviver com transito intenso de carretas, poeira e até mesmo contaminação do ar e ameaça
a unidade de conservação, é o nosso patrimônio
histórico, arqueológico que está sendo ameaçado,
é a história do nosso povo, da nossa gente que está
em risco. Essa declaração de conformidade foi um
equívoco e lutaremos para demonstrar isso. Não
podemos permitir mineração no Botafogo”.
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PANORAMA

O pequeno ítalo Miguel, morador de Amarantina, filho de
Filipe e Luzianel comemorou
seu primeiro aninho dia 11/03.
Seus pais e familiares desejam
todas as alegrias do mundo e
que Deus o guarde em toda a
sua trajetória.

A

Casa dos Contos convida para o lançamento do livro "A Chave do
Ouro", de Angela Leite Xavier. O livro é destinado ao público infanto-juvenil e trata das aventuras de Camélia e Pedro, dois adolescentes
moradores da cidade de Ouro Preto. Tudo começa com uma excursão da
turma da escola, juntamente com a professora de História, às ruínas do
Morro da Queimada. A descoberta feita por Camélia neste passeio inicia
o mergulho na história oral da cidade, misturando fatos e ficção. O lançamento da obra acontece quinta-feira, 12 de março, a partir de 19h no
saguão principal da Casa dos Contos.
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

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

A

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) oferta 750
vagas na modalidade de Ensino a
Distância (EaD) para o segundo
semestre de 2020. As vagas são
distribuídas em polos localizados
em 16 municípios mineiros para
os cursos de licenciatura em Geografia, Matemática e Pedagogia.
As inscrições podem ser feitas
de 13 de março a 13 de abril por
formulário on-line. A seleção é
feita exclusivamente pela nota do
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem). Os candidatos devem ter,
no mínimo, 300 pontos na redação e em cada uma das provas e
podem utilizar as notas do Enem
de 2013 a 2019. Os polos são:
Alterosa, Araguari, Araxá, Bom
Despacho, Campo Belo, Caratinga, Confins, Conselheiro Lafaiete,
Coromandel, Ipatinga, João Monlevade, Lagamar, Lagoa Santa, Salinas, Santa Rita de Caldas e Três
Marias. Acesse o edital: www.
ufop.br/ead
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Prefeitura busca parcerias em favor da proteção
das bacias hidrográficas de Mariana
No último final de semana, o
prefeito Duarte Júnior recebeu a
visita do representante do Ministério do Desenvolvimento Regional,
coordenador geral de revitalização
de nascentes, Henrique Veiga. Um
Termo de Cooperação Técnica
foi discutido e terá como objetivo
recuperar e trazer vida aos rios da
região de Mariana. A parceria, caso seja confirmada nos próximos
dias, terá também como um braço
atuante o Instituto Espinhaço, que
já atua nos distritos de Furquim e
Águas Claras com o projeto Produtor de Águas, onde recuperam
as nascentes e protegem as bacias
existentes na região.
As ações, todas elas integradas, objetiva alcançar a gestão
dos recursos hídricos para efetivar
atividades socioambientais, como
recuperação de áreas de proteção
permanente, conservação e recuperação de nascentes, controle da
poluição e saneamento, recomposição da cobertura vegetal, entre
outras.
O prefeito Duarte Júnior afirmou que o termo de cooperação
reforçará ainda mais a busca de
investimentos nas áreas rurais
de Mariana e que o serviço pode
se tornar referência no Estado de
Minas Gerais. “Queremos muito
estabelecer este acordo, que auxiliará ainda mais a preservação de

nossas bacias, contribuindo para a
segurança hídrica, para o abastecimento humano e para o fomento à
produção agropecuária”.
Durante o encontro, realizado
nos distritos onde o Produtor de
Águas está em andamento, Henrique pontuou sua satisfação com o
engajamento dos produtores com
os trabalhos realizados e frisou
que a continuidade dos serviços
e o esforço em conjunto só reforçará e validará uma política de
estabelecimento de cuidado com
as águas e com as bacias, beneficiando diretamente às famílias,
seus filhos e suas gerações futuras. “É um prazer estar nesta cidade tão importante para o nosso

Estado. Essa parceria é jogar uma
luz, é amplificar este esforço está acontecendo em várias partes
do país. Foi muito gratificante

ouvir os relatos dos produtores
e ver que compraram a ideia, se
envolvendo e se engajando cada
vez mais nos processos. É uma

satisfação e esperamos poder seguir esta parceria e dar esta continuidade e futuramente expandir
para outros distritos”.

Desenvolvimento Social e Cidadania promove
I Seminário de Acolhimento Familiar da Região
dos Inconfidentes

A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, promoverá no próximo dia 30 de março, no Cine Teatro Mariana, o I Seminário em Serviço Acolhimento Familiar. O evento terá
como foco o Serviço Família Acolhedora, que já acontece em nosso município, e será das 8h às 17h. O Grupo
Intermunicipal de Estudo e Trabalho em Serviço de Acolhimento Familiar (GIEST) da Região dos Inconfidentes
é constituído pelas Municípios de Mariana, Ouro Preto, Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete.
O acolhimento familiar configura-se como uma medida de proteção, pertencente aos serviços da Proteção
Social Especial, conforme consta na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Trata-se de um acolhimento dirigido a crianças e adolescentes afastados de suas famílias de origem por medida de proteção e
acolhidos em famílias acolhedoras. As inscrições para o I Seminário já estão abertas, telefone: 3558-2854.
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Mariana sedia Encontro de Secretários de
Desenvolvimento Econômico PANORAMA
Daniel Almeida

Com o objetivo de estabelecer metas para o desenvolvimento econômico local e regional de Mariana,
Congonhas, Lafaiete, Ouro Preto e Ouro Branco, foi
realizando o Encontro Regional de Secretários de Desenvolvimento Econômico, nessa quarta-feira (11), no
Museu da Música de Mariana. O evento contou com a
palestra do doutor em Economia pela UFMG, Heder
Carlos Oliveira, sobre os desafios e as tendências da
economia municipal.
Sobre a pauta do Encontro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Gomes, reforça a importância
do evento para o diálogo entre os municípios. "São conversas que pontuam sucessos e desafios presentes nos
municípios participantes, que são semelhantes na econômico e no anseio de crescer", explicou o coordenador
da pasta que ressaltou o pioneirismo do Sebrae-MG em
idealizar o evento.
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, deu início às
falas do Encontro. Ele destacou a força e o poder modificador da união entre os secretários dos municípios.
“Juntos podemos diversificar as nossas economias para
que o futuro seja próspero para as novas gerações e para os nossos municípios", pontou o chefe do poder do
executivo.
Já o palestrante e doutor em Economia pela UFMG,
Hader Carlos de Oliveira, explicou a importância do
encontro para o desenvolvimento econômico local e regional. "É muito mais fácil trabalhar em união ao invés
de sozinho. E, pensando nesta linha, o encontro proporcionará uma troca de informações e experiência sobre
ações boas que podem ser útil a todos os municípios
presentes", comentou Hader.
Estiveram presente no evento: o diretor de Economia da Prefeitura de Itabirito, Reinaldo Francisco; os secretários: de Desenvolvimento Econômico de Itabirito,
Reginaldo Marques; de Meio Ambiente de Catas Altas,
Reginaldo Sales; de Educação, Renata Soares; de Turismo, Myrian Lage; o vice-prefeito, Fernando Guimarães;
e o analista técnico do Sabrae-MG, Alistide Araujo.
O ENCONTRO – Realizado mensalmente, o Encontro de Secretários de Desenvolvimento Econômico é
uma ação realizada pelo Sebrae-MG, em parceria com a
gestão municipal de Mariana, Congonhas, Lafaiete, Ouro Preto e Ouro Branco.

Daniel Almeida

Daniel Almeida

Primeira capela de Minas Gerais,
localizada em Mariana, será restaurada
A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio, anunciou a restauração integral
da Capela de Santo Antônio, que se inicia nesse primeiro semestre. Serão investidos mais de R$ 1,7 milhões no restauro
integral da capela e do largo, recurso do PAC Cidades Históricas, através de um projeto desenvolvido pela prefeitura.
O prefeito Duarte Júnior ressaltou a importância dessa
obra, principalmente neste ano, em que Mariana celebra
os 300 anos do Estado. “O restauro da primeira capela de
Minas Gerais é um presente e tanto para os mineiros, em
especial para os marianenses, visto que Minas nasceu aqui.
A capela tem uma representatividade enorme para a história
de Mariana, pois, além de ser a primeira, o local onde ela foi
construída, foi celebrada a primeira missa pelo Padre Gonçalves Lopes, no dia 16 de julho de 1696”, destacou Duarte.
SOBRE – A capela foi construída em 1701, em devoção a Nossa Senhora do Carmo, por Salvador Fernandes
Furtado, fundador de Mariana, seguindo recomendações
do Arcebispado da Bahia, que determinava “espaço livre à
frente e nas laterais e localização topográfica destacada em
relação às moradias existentes”. Em 1762, teve os retábulos,
púlpitos, arco cruzeiro e porta principal vendidos à Ordem
Terceira de São Francisco e, em 1768, foi cedida à Irmanda-

Eliene Santos

de do Rosário, depois de ser erguida a nova matriz, dedicada
à Nossa Senhora da Conceição.
A capela permaneceu como local de culto da irmandade
do Rosário até 1760, quando esta se juntou às ide São Benedito e Santa Efigênia, decidindo pela construção de um
novo templo. Por volta de 1841, foi entregue à Irmandade de
Santo Antônio. Sua feição atual data do final do Século XIX.

Bandas centenárias se apresentam na
Praça da Sé neste domingo, 15
A Praça da Sé será, mais uma vez, palco para duas
bandas centenárias neste domingo, 15, a partir das 11h.
As Sociedades Musicais Santa Cecília, de Passagem de
Mariana, e Oito de Dezembro, de Cachoeira do Brumado, irão se apresentar pela primeira vez no ano através
do programa Banda na Praça.
As bandas chegarão em desfiles individuais, sendo
que cada uma virá de um ponto turístico da cidade. Em

seguidas, ambas dividem a praça em uma apresentação
que dura em média duas horas. Cada uma executa seis
peças que varia entre dobrados, sambas, valsas, sertanejos e outros. No final, saem em desfile, juntas, executando o mesmo dobrado, até a Rua Direita, onde encerram
a apresentação.
Convide sua família e prestigie uma das mais belas
tradições de Minas Gerais: a banda de música.

O

s lotes, a área institucional e as áreas verdes do reassentamento de Paracatu de Baixo, subdistrito de Mariana atingido pelo rompimento da barragem de Fundão,
em 2015, já têm sua matrícula individual no Cartório de
Registro de Imóveis do município. As certidões referentes
ao registro do loteamento do reassentamento coletivo foram entregues à Fundação Renova em fevereiro. Com este
passo, a Fundação Renova pode prosseguir com os trâmites necessários junto à Prefeitura de Mariana para solicitar
o alvará de cada casa, comércio e bens coletivos a serem
reconstruídos após a aprovação dos projetos arquitetônicos
pelas famílias. As certidões referentes ao loteamento dos
reassentamentos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues
são públicas. Os documentos ficam disponibilizados no
cartório para consulta e emissão dos interessados.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Será?

Tudo começou com “escrever como se fala”. Passou a ser comum lermos pela internet “cê tá bem?”, “brigado”, etc. Não era tão
sério, afinal as pessoas estavam apenas se expressando através da
linguagem coloquial, e dar importância a isto poderia ser considerado “esnobismo”.
Depois vieram as abreviações. Muito mais fácil escrever “vdd”
do que verdade, “bju” em lugar de beijo, “vc” e não você. Novamente, algo sem importância, normal, apenas uma forma mais informal
de comunicação.
Tudo foi ficando tão normal, que questionar não seria politicamente correto. Vi, ao vivo e a cores, professores de português fazendo malabarismos para convencer adolescentes de que eles não
poderiam escrever “vdd” em uma redação, que se o fizessem em
uma prova para um concurso, seriam descontados pontos, etc, etc.
Ah, eu vi tanta coisa...
E quando penso que já vi de tudo, chegamos ao nível de nem
precisarmos ter o trabalho de teclar, o telefone fala pela gente. É só
clicar se estamos tristes, alegres, com raiva, tem carinha para tudo,
os tais “emotions”. Até se estivermos de coração partido, não precisamos falar nada, ele está lá, prontinho na tela, é só clicar.
Dizem que é a tecnologia facilitando a nossa vida. Será? Será
que quando estamos conversando com um amigo sobre algo que
nos magoou, não sentimos falta de explicar o que aconteceu, de
desabafar o que nos oprime o peito, bem como não sentimos falta
do olhar dele de compreensão, das palavras carinhosas de quem
gosta da gente de verdade, daquele abraço sincero que nos aquece
a alma? Ah, quase me esqueço: tem emotions de abraço, também,
já podemos abraçar com um clique. Um clica no coração partido, o
outro clica no abraço, e o diálogo termina.
Existe também a situação inversa: quando estamos felizes, damos um clique na carinha sorridente, e temos como resposta a carinha com beijinho. Onde fica a alegria estampada no nosso rosto,
onde fica a satisfação do nosso amigo compartilhando a nossa, sorrindo também, os mais emotivos nos abraçando de alegria, os mais
expansivos dando pulos de satisfação? Nossa, me esqueci de novo.
Tem menininho e menininha pulando nos desenhos, para nós.
Tecnologia veio para ajudar, não para substituir nossas emoções. Tanta “facilidade” até nos faz entender, por mais que não
concordemos, quando um aluno diz para o professor que tenta lhe
ensinar as funções gramaticais: “mas professor, prá que tenho de
estudar? No Google tem revisão”. Fico imaginando a sensação
de impotência de um professor ao ouvir isto. Impotência diante da
tecnologia? Não, até porque ele mesmo deve se utilizar dela para
aprimorar o seu trabalho. A impotência é diante da dificuldade em
estabelecer o limite entre a utilização da tecnologia e a troca da vida
real por ela.

Servidoras da Prefeitura
de Itabirito são estrelas de
homenagem às mulheres

As servidoras da cidade foram inspiração para
homenagens pelo Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, não poderia passar em branco na Prefeitura de Itabirito. E, para marcar essa data,
as servidoras foram a inspiração para a merecida homenagem. “Todo o
trabalho da Prefeitura passa por uma mulher competente. São 3.252 servidores, sendo 2.210 mulheres, que tornam o ‘servir’ ainda mais empático
e eficiente. Parabéns para todas vocês, maravilhosas mulheres!”, destaca
Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito.
As estrelas da homenagem foram Cláudia Cristina de Brito Couto,
concursada na Secretaria de Educação desde 1992; Lorene Fernanda Silva
Vimieiro, que atua na Assistência Social desde 2019; Daniela Aparecida
Braga, que trabalha na Administração desde 2016; e Fabíola de Pena Forte
Nonato, servidora no Meio Ambiente desde 2016. “Fiquei muito lisonjeada em participar, pois a luta das mulheres está cada vez mais ganhando força na sociedade brasileira. E representar Elas, atinge o meu maior objetivo
social: a igualdade”, conta Fabíola Nonato.
“Convidar servidoras para fazer parte da nossa homenagem é também
uma forma de representar, não só o feminino, mas seu trabalho em prol
dos outros, em prol da cidade. As mulheres fazem o mundo funcionar todos os dias. Devemos parabenizá-las, incentivá-las e agradecê-las sempre.
Que possamos colocar isso em prática com todas as mulheres que nos rodeiam”, destaca Lidiane Malagone, diretora de Comunicação.
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Itabiritense participa de reality show de
futebol que pode levá-lo para a Espanha
Pedro Monge, morador do bairro Santa Rita,
é um dos jovens participantes do Bravo!, transmitido pela ESPN
GLAUCIENE OLIVEIRA

Um itabiritense de apenas 16
anos já é motivo de orgulho e determinação para toda cidade. Pedro
Monge, morador do bairro Santa
Rita, foi um dos escolhidos para participar do Bravo!, um reality show
de futebol, produção exclusiva do
Grupo LX em parceria com a LaLiga, transmitida por um dos maiores
canais de esporte, a ESPN.
Inédito no Brasil, o Bravo! tem
como objetivo dar oportunidade a jovens entre 16 e 19 anos que sonham
em se tornar profissionais.
Ao todo foram 13 mil inscrições
no site e apenas 900 meninos foram
escolhidos para participar da peneira
na cidade de São Paulo, destes 78
foram selecionados para o Reality.
Durante três semanas, os atletas serão
treinados por profissionais licenciados pela LaLiga e ainda receberão dicas de seis grandes nomes do futebol
brasileiro. Os jovens serão divididos
em times de 13, que disputarão um
torneio interno. A equipe vencedora e
mais 5 outros destaques viajarão para
a Espanha para enfrentar adversários
das categorias de base do país e serão
observados por olheiros do mundo
inteiro.
Sonho
Segundo dados do Ibope,
99,79% das crianças presentes em
escolinhas de futebol não chegam a
praticar o esporte profissionalmente.
Pensando nisso, Pedro afirma que essa foi uma grande oportunidade para
dar um passo a mais para a realização
do seu sonho de ser jogador profissional de futebol. “Foi sem dúvidas
uma das melhores experiências da
minha vida. Estou realizando um sonho de jogar e aparecer na TV, às vezes eu acho que minha ficha não caiu
até hoje. Sem contar que tive a oportunidade de conhecer e aprender com
grandes nomes do futebol brasileiro.
Além disso, eu fiz grandes amizades,
que espero levar para vida toda e
quem sabe um dia nós possamos nos
encontrar de novo pelos gramados
desse mundo, e se Deus permitir, por
grandes clubes”, destacou orgulhoso.
O itabiritense conta que apesar
de desde bem pequeno já ter o sonho
de ser jogador essa foi a primeira peneira de sua vida, e afirma ainda que
enfrentou algumas dificuldades no
processo. “No início eu ficava um
pouco tímido e nervoso, mas depois
dos primeiros tapas que eu dava na
bola já ia me soltando. Acho que uma
dificuldade também foi estar em São
Paulo, eu e minha mãe não conhecíamos a cidade, então durante a fase
das peneiras tínhamos que nos virar
em relação à estadia, alimentação e
meio de locomoção”, disse.
O jovem talento também destaca a importância do apoio familiar
na busca de seus objetivos. “Sempre
digo que minhas maiores inspirações
são minha mãe e meu pai, porque são
eles que fazem de tudo por mim, o
meu sonho é o sonho deles, se ainda
estou na luta e não desisti até hoje,
eles têm grande parte nisso. No início eles ficaram com o pé atrás, por
ser em outro estado, mas depois que
eles viram a dimensão do Reality e
minhas chances reais de estar lá me
apoiaram muito”, enfatizou.
Através da participação no rea-

lity o atacante está conseguindo atrair
holofotes também para a pequena
cidade de Itabirito. “Me sinto muito
feliz de levar não só o meu nome,
mas o nome de Itabirito também. É
muito gratificante para mim ser reconhecido por algo que amo fazer, que
para muitos não passa de um sonho
"bobo" de qualquer criança brasileira”, destacou.
O programa
O programa já está todo gravado,
porém a final acontecerá no mês de
maio. Pedro disse à equipe de repor-

João de
Carvalho

tagem do Jornal O liberal que ainda
não pode divulgar o resultado, mas
pede que toda população de Itabirito
e região torça por ele. “Apesar de já
saber o resultado, confesso que fico
ansioso a cada episódio que passa e
ainda bate um frio na barriga. Peço
encarecidamente que toda Itabirito
venha assistir e torcer por mim”.
O Bravo! começou na última
segunda-feira (9). A ESPN TV transmite o reality toda segunda, às 18h30.
Também é possível acompanhar pelo
WatchESPN na internet.

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Como tratar a criança
“OS MENINOS se apresentam em tamanhos, pesos e cores
sortidas. Encontram-se por toda parte, em cima, embaixo, dentro,
fora, trepados, pendurados, caindo, correndo, saltando. As mães os
adoram, as meninas às vezes os detestam, as irmãs e os irmãos
mais velhos os toleram, os adultos os ignoram e o Céu os protege.
Um menino é a verdade de cara suja, a sabedoria de cabelos despenteados, a esperança de calça caindo” (Carlos Renê Egg).
A criança precisa brincar. Foi feita para brincar. Jamais para ser
explorada por patrões desumanos, inconsequentes, desalmados,
que só pensam em ganhar dinheiro a qualquer circunstância da vida. Ai, dos exploradores de fornos de carvão perdidos nas florestas,
explorando o trabalho infantil, na busca do lucro a qualquer preço.
O mais belo exemplo de força universal foi de Cristo quando
disse “Deixai que as crianças venham a mim, quem escandalizá-las
melhor lhe fora que ele atasse uma pedra ao pescoço e se atirasse
no fundo do mar”. Esta expressão é de valor eterno. É de uma força
de uma gigantesca onda marítima lançada sobre a praia.
VOLTEMOS ao grande escritor Egg quando explicou o que é
um menino: “Tem ele o apetite do cavalo, a digestão da avestruz,
a energia da bomba atômica, a curiosidade do mico, os pulmões
de um ditador, a imaginação de Júlio Verne, a timidez da violeta, a
audácia da mola, o entusiasmo do buscapé e tem cinco polegares
em cada mão quando pratica suas reinações”.
Ah! Como me lembro de minha doce tenra infância, com a mais
ampla e feliz vida de criança ao lado de outros(as) irmãos(ãs), em
São Miguel do Cajuru, distrito de São João Del-Rei, vila valorizada
pelos políticos na busca de votos, mas sem água encanada, sem
luz elétrica, sem asfalto, sem posto de saúde, sem grupo escolar e
outras vantagens de ordem pública. Hoje, está bastante diferente,
graças à competência de um pároco zeloso, chamado Clécio Alencar, que luta com grande vontade e força perante os políticos do
Município.
Renê Egg, descreve a criança com suas notáveis palavras, assim: “Adora doces, os canivetes, as serras, o Natal e a Páscoa; admira os reis e os livros de figuras coloridas; gosta do guri do vizinho,
do ar livre, da água, dos animais grandes, do papai, dos automóveis
e dos aviões, dos domingos, dos traques e dos fogos de artifícios.
Aborrecem-lhe as visitas, o catecismo, a escola, os livros sem figuras, as lições de música, as gravatas, os casacos, os barbeiros,
as meninas, os adultos e a hora de dormir. É uma criatura mágica.
Você pode fechar-lhe a porta de seu quarto de ferramentas, mas
não a do seu coração”.
Tudo fez parte, naturalmente, de minha infância, já tão distante
no tempo, mas tão presente na lembrança, dentro de uma família
feliz, alegre e verdadeiramente unida.
ENFIM, retornando ao título “Como tratar a criança”, quero apenas expressar que ela merece toda sorte e forma de ser protegida,
assistida e amada, porque é querida e protegida por Deus.
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MP mobiliza vereadores para implantação de “compliance”
na Prefeitura de Itabirito
Uma forma de fiscalizar ainda mais os trabalhos da Prefeitura de Itabirito, a exemplo do
que já acontece em Uberlândia e em muitas empresas privadas. Trata-se do programa de compliance, expressão de origem inglesa que significa “agir em sintonia com as regras”.
O responsável pelo programa será escolhido pela Prefeitura, Câmara e sociedade civil
para fazer um trabalho de controle interno dentro da Prefeitura. Tal trabalho será independente
do Poder Executivo Municipal. A atividade desse responsável será “assegurar que a Prefeitura
cumpra à risca todas as imposições dos órgãos de regulamentação, dentro de todos os padrões
exigidos. E isso vale para as esferas trabalhista, fiscal, contábil, financeira, ambiental, jurídica,
previdenciária e ética”. Trata-se de uma proposta que parte do Ministério Público de Itabirito,
com base em experiências bem-sucedidas pelo país. “Não há um motivo específico itabiriten-

Pregão Presencial – 019/2020 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito – MG
situado à Rua Rio Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°
035/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº019/2020, Objeto: Aquisição de
asfalto frio, para ser utilizado em pequenos
reparos proveniente de manutenções do
Sistema de Abastecimento de Água e do
Sistema de Esgotamento Sanitário da sede
do SAAE no Município de Itabirito - MG,
conforme especificações do anexo I do
edital. No dia 30/03/2020 às 09:00 horas,
na sala de reuniões do SAAE, situado à
Rua Rio Branco, nº99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site www.
saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.
Pregão Presencial – 020/2020 – S.R.P.
nº008/2020 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99
em Itabirito - MG, o Processo Licitatório
n°036/2020, na Modalidade de Pregão
Presencial nº020/2020, S.R.P. 008/2020.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para prestação de serviço de locação de pequenos
equipamentos para obras de Saneamento
do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital. No dia
31/03/2020 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº024/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº009/2020 S.R.P. 005/2020
- Objeto: Registro de preço para futura e
eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mão
de obra mecânica, com o fornecimento de
peças, componentes e acessórios, a fim de
se realizarem as manutenções corretivas e
preventivas nas motocicletas pertencentes
à frota do SAAE, conforme especificações do anexo I, do edital, Empresa Vencedora e Habilitada: Ouro Motos Multimarcas LTDA - ME perfazendo este pregão um valor total de R$14.000,00 (Quatorze mil reais), Itabirito/MG, 10/03/2020
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
025/2020, na modalidade de Pregão Presencial nº010/2020 - Objeto: Aquisição
de equipamentos de proteção individual
– EPI e equipamentos de proteção coletiva - EPC para os Servidores dos Sistemas
de Abastecimento de Água, Esgotamento
Sanitário e Drenagem Pluvial, conforme
especificações do anexo I, do edital, Empresas Vencedoras e Habilitadas: Jhonatan
Marques da Silva 11203003633, Dayane
Maria Gomes Ferreira ME, BH Soldas
Equipamentos De Proteção Individual EIRELI e Ludmylla Matias Di Iorio – ME,
perfazendo este pregão um valor total de
R$33.807,06 (Trinta e três mil oitocentos
e sete Reais e seis centavos), Itabirito/MG,
11/03/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da
Ata nº005/2020 - Registro de Preço nº 005/2020 - Processo Licitatório nº. 024/2020
– Pregão Presencial nº 009/2020 – Registro de preço para futura e eventual contratação
de empresa especializada para a prestação de serviços de mão de obra mecânica, com o
fornecimento de peças, componentes e acessórios, a fim de se realizarem as manutenções
corretivas e preventivas nas motocicletas pertencentes à frota do SAAE, conforme especificações do anexo I, do edital. Conforme Fornecedores e Relação de objeto descrito
abaixo: Fornecedor: Ouro Motos Multimarcas LTDA – ME.
Dotação Orçamentária - Operações e Manutenções das Ações de Gestão e da
Adm. Geral do Saae - Mão de Obra
Item
1

Especificações

Unid

Qtde em
Horas

Preço Unit
em R$

Preço Total
em R$

Prestação de serviços
mão de obra mecânica,
realizadas nas motos pertencentes á frota do Saae.

Horas

200

34,33

6.866,00

Marca Honda
Item

Especificações

Qtde.

Unid

Valor Unit

Total

1

Óleo Motor 20W50 (Litro)

40

Litro

14,61

584,40

2

Óleo de Suspensão do Garfo
Dianteiro 500ml

5

Unid.

10,96

54,80

3

Kit Relação para 150CC

10

Unid.

65,01

650,10

4

Manicoto (esq. e dir.)

5

Par

14,61

73,05

5

Retrovisor (esq. e dir.)

5

Par

18,26

91,30

6

Manete de Embreagem (esq.)

5

Unid.

7,30

36,50

7

Manete de Freio (dir.)

5

Unid.

7,30

36,50

8

Par de Setas (pisca pisca
esq. e dir.)

10

Par

20,45

204,5

9

Lâmpada de Farol

5

Unid.

14,61

73,05

10

Lâmpada de Farolete

5

Unid.

2,92

14,60

11

Capacete Fechado c/ Viseira

3

Unid.

49,67

149,01

12

Patim de Freio (traseira)

8

Unid.

16,07

128,56

13

Patim de Freio (dianteira)

8

Unid.

16,07

128,56

14

Pastilha de Freio a Disco
(dianteira)

8

Unid.

17,53

140,24

15

Câmara de Ar (dianteira)

10

Unid.

20,45

204,50

16

Câmara de Ar (traseira)

10

Unid.

20,45

204,50

17

Pneu 80/100-18 Dianteiro

5

Unid.

87,65

438,25

18

Pneu 90/90-18 Traseiro

5

Unid.

94,95

474,75

19

Par Amortecedor Traseiro

5

Par

109,56

547,80

20

Estribo (pedaleira) Piloto

5

Par

27,76

138,80

21

Par de Pedaleiras do Passageiro

5

Par

29,22

146,10

22

Lente do Farol

5

Unid.

18,26

91,30

23

Carcaça do Farol

5

Unid.

8,76

43,80

24

Velas de Ignição

5

Unid.

19,72

98,60

25

Filtro de Ar

5

Unid.

10,96

54,80

26

Guidão

5

Unid.

25,56

127,80

27

Aro do Farol

5

Unid.

9,50

47,50

28

Guarnição da Tampa da Válvula

5

Unid.

10,23

51,15

29

Coxim da Tampa da Válvula

5

Unid.

5,84

29,20

30

Raios das Rodas

5

Unid.

35,79

178,95

31

Buzinas

5

Unid.

14,61

73,05

32

Capa de Banco

5

Unid.

16,07

80,35

33

Rolamento da Roda

5

Unid.

13,15

65,75

34

Borracha Pedaleira

6

Unid.

7,30

43,80

35

Manopla

3

Unid.

14,61

43,83

36

Retentor Bengala

6

Unid.

10,23

61,38

37

Bateria

3

Unid.

123,43

370,29

38

Esticador Corrente

6

Unid.

2,19

13,14

39

Baú Carga

3

Unid.

123,44

370,32

40

Caixa Direção

3

Unid.

35,79

107,37

41

Escova Motor Partida

5

Unid.

13,15

65,75

42

Bucha Balança

5

Unid.

14,61

73,05

Contrata-se

43

Cabo Embreagem

5

Unid.

10,96

54,80

44

Cabo Acelerador

5

Unid.

13,15

65,75

Precisa-se de caseiro
(casal) para trabalhar
em sítio na área rural
de Itabirito, com experiência. Telefone:
(31) 98897-8376.

45

Pedal Freio

5

Unid.

25,28

126,40

46

Cubo Roda

2

Unid.

138,00

276,00

Valor Total das peças e acessórios: R$ 7.134,00
Valor Total das peças e mão de obra: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 10/03/2020.

Promotor conversa com vereadores de Itabirito

se que tenha dado origem à proposta. Faço parte Grupo de Apoio Técnico Especializado (Gate) do Ministério Público de Minas Gerais, e essa proposta existe há 19 anos. Buscamos maior
entrosamento, inovação na estrutura pública, independência e profissionalização da gestão”,
disse o promotor Umberto Bizzo, que passou a manhã desta terça-feira (10) conversando
com os vereadores a respeito do assunto. Além do responsável pelo compliance, que poderá
ser um servidor concursado, e será remunerado para desempenhar a função, o programa terá
uma equipe. O mandato deve ser de cinco anos.A escolha do responsável pelo compliance em
Itabirito passará pelos vereadores, e eles poderão destituí-lo antes do fim do mandato, caso
julguem haver necessidade.
Outro objetivo, segundo o promotor, é que o programa seja um elo entre população/Prefeitura e Câmara pela legalidade e combate à corrupção.Caso identifique alguma irregularidade
na Prefeitura, por exemplo, o responsável pelo programa terá meios legais para denunciá-la.
O projeto (repetindo: de sugestão de MP) terá de ser apresentado pela Prefeitura. Isso pelo
fato de gerar gastos (por este motivo não pode ser proposto pela Casa Legislativa de Itabirito).
Nos próximos dias, o promotor se encontrará também com o prefeito Orlando Caldeira
para tratar do assunto. Há muitas questões que precisam ser estabelecidas para o funcionamento do compliance. Conversas com empresas, onde o sistema foi implantado, devem acontecer com o intuito de se ter como exemplos os “casos de sucesso”.
Participaram do encontro com o promotor, o presidente Renê Américo da Silva, o vice-presidente Antônio de Oliveira Bosco, o secretário Geraldo Mendanha, bem como os vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Maximiliano Silva Baêta Fortes, Nilson Esteves Lopes,
Ricardo Luiz de Oliveira, Átila Dias de Morais, bem como advogados da Câmara.

Prefeitura de Itabirito na luta
contra o trabalho infantil
Campanha teve distribuição de panfletos, esclarecimentos
e atividades lúdicas, visando, em especial, o Carnaval

Durante o mês de fevereiro, a Prefeitura de Itabirito realizou uma campanha
de combate ao trabalho
infantil, visando, em especial, o período do Carnaval.
Entre as ações, nos dias 23
e 25 de fevereiro, domingo
e terça-feira de Carnaval,
foram afixados cartazes em
pontos estratégicos e distribuídos panfletos para a população, com esclarecimentos de dúvidas prestados por
profissionais da Assistência Social. Segundo a secretária de Assistência Social, Juliana Costa,
“a campanha foi fundamental para alertar os jovens e suas famílias, especialmente num evento
como o Carnaval, quando a atmosfera de maior permissividade pode ser perigosa se todos não
estiverem bem atentos e bem informados”, diz.
Teatro de Fantoches
A Campanha promoveu, ainda, em parceria com o Centro Integrado de Segurança e Educação (Cinsed), um Teatro de Fantoches, com o tema Trabalho Infantil, para as famílias atendidas
pelos dois Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do município. Os dois Centros
ofereceram, também, oficinas para confecção de máscaras de Carnaval e outras brincadeiras,
quando o tema trabalho infantil foi novamente abordado.
Diagnóstico Socioterritorial
Em breve, o Diagnóstico Socioterritorial do Município de Itabirito, referente à política de
atendimento à criança e ao adolescente, com foco na identificação do trabalho infantil, estará disponível para consulta
pública, por meio do site da
Prefeitura. Cópias serão distribuídas às entidades que
cuidam desse público, além
da Biblioteca Pública Municipal Professor Diáulas de
Azevedo. O documento é
(31) 3561-0508
de suma importância para o
3561-3584
aperfeiçoamento da política
municipal de atendimento
98979-4354
desse público e na promo98827-5073
ção, proteção e defesa dos
R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO
Praia/ITABIRITO
seus direitos.
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Elson
Cruz

cogumelo2005@yahoo.com.br

Noite de gala: Neste sábado às 20horas na
Praça da Estação, gente de toda região participa da noite de autógrafos no lançamento do
livro Eternamente Itabirito, de autoria de Ivacy
Simões. Participe e adquira esta obra que ilustra Itabirito e seu caminhar através das décadas.
O autor: O professor Ivacy Simões lança seu quarto livro, foi criador
e editos do jornal Itabirito Notícias, foi vereador por várias legislaturas, presidente da Câmara, radialista e criador do projeto “Domingo
é dia de Banda”, exerceu também o cargo de secretário de cultura do
município. Um líder de grandes serviços prestados à comunidade,
neste sábado ele premia a nossa população com o lançamento do
“Eternamente Itabirito”, obra que passa a ser obrigatória em nossas
escolas, bibliotecas, acervos e residências.
Nosso abraço: Ao Domingos do Bar Casa Branca, instalado na parte central da Praça de Glaura. O estabelecimento é considerado nosso
Mc’Donalds pela capacidade de oferecer guloseimas, bebidas, além
de reunir amigos para um descontraído bate-papo.
Recrutamento: O IBGE vai contratar 22 mil pessoas em Minas Gerais, para realização do censo demográfico de 2020. As inscrições
vão até dia 24 próximo e os salários variam de 1.700 a 2.100 reais
para agente censitário e recenseador. Inscreva-se pelo site cebrasp.
org.br/concursos
Foco: O objetivo do censo demográfico 2020 é retratar a realidade
brasileiro do início da década. Vai medir os números da população,
as condições em que ela vive, o nível de escolaridade das crianças e
os dados de emprego e renda, entre outros.
Em alta: A equipe da mercearia Paraopeba, que sob o comando de
Roninho tem projetado itabirito na mídia televisiva, mostrando nossa
história, cultura e costumes. Hoje, visitar a mercearia Paraopeba é
parte do roteiro turístico de nossa city. Parabéns!
Por onde anda? Valéria Barnabé. Destacada gerente de uma de nossas principais instituições financeiras. Sempre atuante no esporte e
grande incentivadora de nossos principais eventos, ela vem de tradicional família do distrito de Amarantina. Tem o dom de promover a
alegria e cultivar grandes amizades. Valéria Barnabé é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Novos tempos: Que tal sem os contrastes da atualidade: Casa grande, pequenas famílias. Mais diplomas, menos senso comum. Medicina avançada, saúde precária. Conhece o mundo, desconhece o vizinho. Altos rendimentos, menor paz de espírito. Muito conhecimento,
menor sabedoria. Agendas lotada, pouco tempo para amar. Muitos
amigos virtuais, sem tempo para o amigo real. Muitos humanos, menor humanidade. Relógios caros e sem tempo para nada. Que você
tenha tempo de qualidade com Deus e com sua família e amigos,
pois a vida passa… ela é apenas um sopro. Pense!
Para refletir: Não nos lembramos de dias, lembramo-nos de momentos. (Cesare Pavese)
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Informação e cuidados com a
saúde dentro das UBS

Durante o mês de fevereiro, diversas iniciativas trouxeram informação
para os atendidos e os profissionais da Saúde em Itabirito

A Prefeitura de Itabirito realiza
treinamentos e palestras constantes nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS). Durante o mês de fevereiro, diversas iniciativas trouxeram
informações aos pacientes e seus
acompanhantes das UBS, além
de capacitação para os profissionais da Saúde. “As ações ajudam
a deixar os usuários bem informados sobre promoção, prevenção de
doenças e políticas públicas do setor e mantêm os funcionários melhor capacitados para prestar uma
assistência de qualidade, atendendo às necessidades e anseios dos
usuários”, afirma Márcia Souza,
superintendente da Atenção Primária de Saúde.
Aproximadamente 30 pessoas,
que estiveram na sala de espera da
UBS Santa Rita, no dia 20 de fevereiro, assistiram a uma palestra sobre o tema Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DSTs). A atividade foi ministrada pela médica Délzia Magalhães e pelos enfermeiros
Adilson Vianna e Priscila Domingos, com participação dos agentes
comunitários. O público recebeu
informações sobre formas de contaminação, malefícios e como se
prevenir, em especial, devido à
proximidade do Carnaval, quando
há aumento de casos de DSTs. Também foram prestadas informações sobre como ter um Carnaval seguro, perigos
do uso de bebida alcoólica, cuidados no trânsito e respeito às diferenças.
Já no dia 18, todos os agentes comunitários de saúde da UBS São José receberam informações e esclarecimentos de dúvidas sobre preparo para exames laboratoriais. A capacitação foi ministrada pela Biomédica Camila de
Oliveira, que deu dicas para agilizar os atendimentos na unidade básica da região.
Os usuários da UBS Nossa Senhora de Fátima receberam informações sobre o Conselho Municipal de Saúde
no dia 19. O órgão é independente, deliberativo e fiscalizador, responsável, juntamente com o poder público, pela
elaboração e atualização das políticas municipais de saúde.

Casa de Cultura de Itabirito é palco para tributo ao Clube da Esquina
Itabirito recebe espetáculo musical com clássicos de Milton Nascimento e seus parceiros
Neste sábado, dia 14, às 20h, a Casa de Cultura Maestro Dungas recebe uma homenagem a um dos mais
importantes movimentos musicais de Minas Gerais e
do Brasil: o Clube da Esquina. O espetáculo Os Sonhos
Não Envelhecem, do Duo Café, traz para Itabirito o universo criativo de Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô
e Márcio Borges, Flávio Venturini, Toninho Horta, Fernando Brant e outros artistas do movimento.
Neste show, os violonistas João Chaves e Robson
Mendes convidam o pianista Marcelo Dande para, em
três vozes, executarem arranjos originais e acústicos de
clássicos do Clube da Esquina, bem como de bandas que
influenciaram o movimento, como os Beatles, ou que
foram influenciadas por eles, como é o caso do Skank.
O show já foi aplaudido por várias cidades mineiras
como Belo Horizonte, Papagaios, Itaúna, Varginha, Maravilhas, Pitangui, entre outras, além do show de encerramento do Festival Nacional da Canção (Fenac), etapa
Perdões. Os ingressos custam R$ 15,00 (antecipados) e
R$ 30,00 (no dia) e meia R$ 15,00. Mais informações
pelo telefone da Casa da Cultura: (31) 3561-1014.

3561.7814

(31)

Al. Wolmer de Abreu Matos,160 - Centro - ITABIRITO

O BERRO DO
BODE ZÉ

INSS atrapalha o Leão
Em termos de burocracia, no concerto das nações de seu próprio nível, o Brasil é um país bisonho, porém a gargantear avanços, que o introduziriam na antessala do primeiro mundo quando,
na verdade, pode estar fora da fila dos que pretendem lá entrar.
Veja-se o caso do Leão da Receita, em dia com os ganhos tecnológicos, o que o torna eficaz na busca do que lhe cabe, não
deixando de dar um aperto aqui e ali, para que ninguém lhe escape. Os contribuintes, especialmente, os pequenos, assalariados,
aposentados e pensionistas, se viram como podem para cumprir
a obrigação legal, dentro do período estabelecido. Conscientes do
seu dever e, não querendo ter mais complicações, além das que
a vida lhes traz, reclamam, como de praxe, mas fazem o que deve
ser feito. Contudo, da parte do próprio governo federal, entraves e
mais entraves dificultam a vida dos que pretendem estar em dia
com a Receita. As muitas peças da máquina governamental não
conversam entre si, ou, se “conversam”, o fazem com o propósito
de confundir. Seus tentáculos estão livres na criação de obstáculos ao cidadão, na busca de informações, que lhe dizem respeito.
Se, em anos anteriores, pensionistas ligados a outras esferas do
governo passaram a ter problemas, para que fosse feita a declaração de renda, agora são os próprios aposentados e pensionistas
do INSS penalizados com imposições, que mais parecem criadas
para lançar as vítimas às garras do Leão. Sabe-se que grande parte da população, por não estar afinada com a burocracia oficial,
depende de terceiros para o preenchimento de sua declaração do
IRPF. Entretanto os meio oficiais procedem como se todos estivessem conectados à web e conhecessem a mecânica de como o governo impõe suas vontades. Seria de se esperar mais facilidades
na obtenção das informações necessárias à declaração de renda;
é o que diz a lógica e preceitua o bom senso, pois tais informações
interessam ao mesmo governo, mas “o samba do crioulo doido”
diz o contrário, neste país em que o errado é que está certo. Pois
é, impõe-se cadastro ao segurado (aposentado ou pensionista)
pela internet, como se todos estivessem conectados, e, com ela
tivessem a mais franca intimidade, não mais permitindo acesso de
terceiros, que o auxiliam no cumprimento do dever. Não tendo o
cadastro, que vá a uma agência do INSS, mas é bom saber que,
para isso, há que agendar visita, previamente. No ano passado
tentou-se fazer o mesmo, mas os transtornos causados determinaram retrocesso ao modelo anterior. Espera-se pelo bom senso,
também neste ano e sempre.
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Eventos especiais pelo Dia Internacional
da Mulher é sucesso de público
Palestra educativa sobre saúde da mulher e aula especial
de Yoga e Zumba fizeram parte das atrações especiais

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de
Palestra
Itabirito realizou ações voltadas ao
com
público feminino, na Praça da Estaprofisionais
ção, nos dia 10 e 11 de março. “Todo
da Saúde
trabalho para melhoria da qualidade
reúne
de vida da mulher ainda é pouco,
mulheres no
diante de tudo o que elas nos proporSalão dos
cionam. Parabéns a todas vocês, que
Ferroviários
merecem nosso reconhecimento
da Praça da
sempre”, ressalta Orlando Caldeira,
Estação
prefeito de Itabirito.
No fim da tarde de terça-feira,
dia 10, as participantes puderam
esclarecer dúvidas relacionadas à
prevenção e promoção da saúde da
mulher, violência doméstica e planejamento familiar, em uma paRaimunda
lestra com as enfermeiras Lauane
Almeida
Braga e Leita Nunes. O momento
participou
aconteceu no Salão de Vidro da
do evento
Praça da Estação, reunindo dezee elogiou a
nas de mulheres para um bate-painiciativa
po bem descontraído e sem tabus.
As participantes ainda tiveram a
oportunidade de cuidar da saúde
nos aulões especiais de Zumba e
Yoga, que foram abertas ao público na Praça da Estação.
A moradora do bairro Boa
Aulão de
Viagem e participante das aulas de
Zumba
Zumba, Raimunda Catão Almeida,
especial
aprovou a iniciativa. “Tem que ter
reúne os
mesmo esse tipo de conversa, pois
adeptos da
muitas mulheres não têm consatividade
ciência da opressão que sofrem em
na Praça da
casa e acham normal serem subEstação
missas. Temos que aprender a nos
amar, pois só assim poderemos ser
amadas. E, para isso, devemos nos
conhecer, quebrar tabus, acreditar
que podemos desenvolver nosso
potencial, sermos independentes
e realizar nossos sonhos”, destaca
Raimunda Almeida.
Na aula especial de Yoga, no
Mulheres
dia 11, as alunas, além de fazer os
receberam
exercícios habituais que trabalham
informao equilíbrio, respiração, alongações e
mento, respiração e meditação,
dicas de
ainda tiveram a oportunidade de
saúde
conhecer mais sobre a modalidade,
em uma conversa com a professora do Projeto MoviMente, Larissa
França, com o tema ‘Floresça sua
energia feminina na vivência de
Yoga, consciência corporal e meditação’. “A ideia da aula especial do Dia Internacional da Mulher foi despertar, por meio do Yoga, a energia feminina existente em mulheres e homens, com o intuito de trabalharmos a insegurança, autoestima, medo, traumas
e bloqueios emocionais, entre outras experiências”, destaca a professora.

