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Cidade de Ouro Preto decreta calamidade financeira

Aumento de passagens em
Ouro Preto revogado.
Licitação do transporte
público finalmente acontece
após décadas de espera.

PÁG. 5

Carol Reis

O prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, publicou nesta quarta-feira (31) o decreto 5.231, que
estabelece estado de calamidade
financeira no município. De acordo
com o documento, o motivo é o não
repasse integral de recursos como
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais da
Educação/FUNDEB; da Saúde pelo Estado de Minas Gerais; Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias
e Prestações de Serviços /ICMS e
outros.
A reportagem do Jornal O LIBERAL entrou em contato com
o Executivo para saber quais as medidas para o contingenciamento de
despesas. Mas não obteve respostas

sobre quais ações serão adotadas e
o que será priorizado.
No dia 16 de outubro, o prefeito anunciou uma série de medidas
como forma de conter os gastos
públicos. Entre eles a extinção das
secretarias de Esportes e Lazer, de
Agropecuária, e da Casa Civil. Todas foram incorporadas em outras
pastas. Além disso, Júlio Pimenta
anunciou ainda a redução de 10%
dos salários dos cargos comissionados, incluindo do prefeito e secretários, a extinção de alguns cargos
de livre nomeação e diminuição
de custos em alguns contratos com
fornecedores. Segundo o Executivo, o corte representa uma economia mensal de cerca de um milhão
de reais.

Entenda
O estado de calamidade financeira é uma situação anormal, em
que a capacidade do poder público
municipal fica seriamente comprometida. Essa situação é fruto de
um desastre (não importa se causado pela natureza ou por motivos
econômicos, sociais, etc). Nessas
situações, o Governo Federal deve
intervir para auxiliar na superação
da situação. Até o momento, dezenas de cidades mineiras declararam
estado de calamidade financeira,
e outras centenas, estado de emergência. Com a medida, contenção
de gastos, paralisação de obras, redução de horários e demissão de comissionados acabaram se tornando
a ordem vigente desses locais.

Mariana valoriza sua cultura musical
realizando o 16º Encontro de Corais

Mariana e Ouro Preto, as duas cidades históricas com grande representatividade cultural em Minas Gerais se unem mais
uma vez para realizar a 16ª edição do Vozes que Cantam - Encontro de Corais. O evento acontece entre os dias 16 e 18 de
novembro na Praça da Sé, em Mariana, e na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto.
Além da apresentação dos corais, haverá um minicurso voltado aos coralistas com a professora da Universidade Federal
de Uberlândia, Viviane Aparecida Lopes, no sábado. O minicurso será ofertado no Centro de Convenções de Mariana, às 9h,
e é gratuito. Os interessados devem realizar sua inscrição na Secretaria de Cultura, localizada na Rua Direita, 91.
Homenagem – Desde 2004 são homenageadas pessoas que se destacaram em defesa e preservação da cultura musical.
Nesta edição o Cônego Agostinho Lourdes Coimbra de Oliveira será o homenageado. Para isso, será realizado uma missa em
Ação de Graças ao homenageado às 19h, na igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto.

Literatura e Artes
estão integradas no
Fórum
das Letras Táxis de cara nova em Itabirito: veículos
PÁG. 3

MARIANA
FAMA é 3
no ENADE/
IDD/MEC
novamente entre as
Melhores
PÁG. 10

contam agora com Marca Turística da cidade
Os carros credenciados pela Prefeitura de Itabirito devem seguir a padronização

Os táxis de Itabirito agora estão de cara nova. Após o período
de licitação e credenciamento, que institui padrões a serem seguidos pelos taxistas, os veículos receberam adesivos com a marca
turística da cidade nas portas, além de outro adesivo, que confirma
o credenciamento do taxista pela Prefeitura.
A ação visa divulgar e fortalecer ainda mais a marca turística
da cidade, afim de ajudar turistas e moradores a identificarem com
mais facilidade os veículos credenciados.
Marca Turística
Uma marca turística é composta por meio de um logotipo e
uma frase de efeito comercial e encantamento. Capaz de traduzir
um conceito de identidade, fundamental para a promoção de destinos turísticos em cenários tão competitivos, a marca “Itabirito, aqui
você vive Minas Gerais” transmite uma mensagem capaz de atrair
a atenção dos turistas. Para a Secretaria de Patrimônio Cultural e
Turismo, a proposta é consolidar a marca do município, apresentando-a em um dos principais serviços turísticos, tornando-se um
diferencial para a cidade.
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Madeireira

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

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

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

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

-

Material de
Construção

Câmara de Ouro Preto
promove última entrega de
Moções de Aplauso de 2018

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

Ouça a Rádio

3551-3744

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

(31)

Av. F. Duílio Passos, 1402
Águas Férreas - OURO PRETO

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

Venda de móveis em madeira de demolição,
janelas e esquadrias em madeira,
acabamentos em madeira.

3553-2698
3553-2699
(31) 98449-5823
(31)
(31)
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emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

A Câmara Municipal de Ouro Preto realiza mais
uma entrega de Moções de Aplauso, em reconhecimento à atuação de pessoas e entidades nas áreas social, cultural, educacional e esportiva. A cerimônia será
na próxima terça-feira, dia 6 de novembro, no Plenário
do Legislativo, a partir das 16h30.
Os agraciados são: Associação dos Doceiros e
Agricultores Familiares de São Bartolomeu; Carlos Alberto Sá Grise; Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil; Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas; Grupo Mães Amigas
de Antônio Pereira; Denílson Fábio de Carvalho; Dom
Francisco Barroso Filho; Estéfane Cristine Amâncio;
Gerencianet Pagamentos do Brasil; Grupo de Quadrilha “Nóis Trupica Mas Num Cai”; Grupo Pastorinhas
do Padre Faria; Jornal O LIBERAL; Jornal O Espeto; Márcio Silva; Museu do Oratório; Nelson da Costa;
República Hospício; Ronildo Glória; Silvânia Aparecida dos Santos Borges; Sindicato dos Trabalhadores
Técnico-administrativos da Ufop; e Treze de Maio
Esporte Clube.
A entrega das Moções de Aplauso ocorrerá durante a 68ª reunião ordinária e será transmitida pelo site
(www.cmop.mg.gov.br) e pela página da Câmara no
facebook, além de rádios, TV e site locais.

PROCLAMAS DE CASAMENTO

(31)

3553-1241

(31)

3553-1711

R. Seis, nº390 - Bairro Vila Alegre
Cachoeira do Campo
www.rangelmg.com.br/rangel.marmores@yahoo.com.br
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Virgílio

98,7 FM

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

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

Trabalhamos com horário marcado

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

0
91-189

3551.4330
3551.3189

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

PROVÍNCIA
SOCIAL
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HDTV É ISSO!

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

Quer anunciar, contate:

do

Ouro Preto

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO DE OURO PRETO - MG , Antônio Dias (Antigo Cartório da Rua Nova). Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.Cássio Luiz de
Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
WALLISSON JÚNIO MOUTINHO DA PURIFICAÇÃO, brasileiro, solteiro,
eletricista, natural de Mariana-MG, nascido a 29/01/90, filho de Francisco de Assis
Xavier da Purificação e Elisângela Maria Moutinho da Purificação e JÉNNIFER
DAS MERCÊS MOUTINHO SOUZA, brasileira, solteira, auxiliar serviços gerais,
natural de Ouro Preto-MG, nascida a 25/09/88, filha de Geraldo de Souza e Maria das
Dores Moutinho; Ambos residentes neste subdistrito;
DANIEL SAMPAIO SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Mariana-MG, nascido a 10/01/86, filho de Hélio de Oliveira Santos e Vera Lúcia Sampaio
Santos e ELIZABETI MAGALHÃES CORDEIRO, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 03/03/88, filha
de Geraldo da Silva Cordeiro e Maria Bernadete Guilherme Magalhães
Cordeiro; Ambos residentes neste
subdistrito;
KAIO RAFAEL DOS SANTOS,
brasileiro, solteiro, mecânico de autos,
natural de Santo André-SP, nascido a
24/08/97, filho de Paulo Ferreira dos
Santos e Margarete Luzia e LAYANY
CRYSTIANY DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, cabeleireira, natural de
Ouro Preto-MG, nascida a 06/04/96,
Acompanhe o Jornalismo, às
filha de Denilson Luiz de Oliveira e
7h30 e 12h, c/Michelle Borges
Adriane Ciríaco Santana de Oliveira;
Ambos residentes neste subdistrito;
HAMILTON CRISTIANO LEÔNCIO, brasileiro, solteiro, designer gráfico, natural de Ouro Preto-MG, nascido a 06/10/83, filho de Francisco de
Sales Leôncio e Efigênia Gomes dos
Santos Leôncio e ELAINE APARECIDA TEIXEIRA, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, natural de
Nova onda, sintonize agora
Ouro Preto-MG, nascida a 05/05/88,
A Rádio de Ouro Preto
filha de Sebastião Francisco Teixeira e
Maria Aparecida da Fonseca Teixeira;
(31)
Ambos residentes neste subdistrito;
(31)
Apresentaram todos os docuwww.provinciafm.com.br
mentos exigidos pelo art. 1525 do
Ao vivo na rede!
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 31 de
outubro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XXI

A esta altura da série de argumentos apresentados pró computação dos votos nulos e pró extinção dos partidos políticos, dando
vez a uma democracia aberta, seria interessante que cada um refletisse sobre alguns pontos; mas, refletisse mesmo, deixando de
lado, por alguns momentos, outras questões de menor importância.
É preciso que o cidadão aprenda a pensar em relação às estruturas
políticas em que está inserido, porque sua vida se desenvolve de
acordo com o que se decide acima, na maioria das vezes, sem se
levar em conta as condições gerais, como carências, capacidades,
potencialidades e dificuldades da coletividade que deve acatar e
cumprir.
É desejo de cada cidadão viver uma vida, na qual obstáculos
possam ser superados por si próprio, na busca do melhor, para si
e para os seus mais próximos, em consonância com os ideais coletivos de prosperidade que devem nortear a administração pública,
da localidade, do município, do estado e do país. O imposto que ele
paga deve retornar em forma de bons serviços, para que ele, dentro
da coletividade, seja um bom cidadão, em todos os aspectos, capaz
de evoluir e contribuir para que seu semelhante também o faça. Entretanto, politicamente, não é isso que acontece, porque a máquina
pública está atrelada a interesses de grupos, a começar dos partidos
políticos que, longe de representar a população, representam a si
próprios e seus integrantes mais proeminentes. O cidadão, lembrando em primeiro lugar que do seu bolso sai o dinheiro para custear
tudo o que aí está, deve considerar que cabeça não é para cultivar
cabelo e criar piolho; cabeça é parar pensar e deve parar para pensar sobre essas questões, por alguns momentos, ao longo do dia.
Durante a recente campanha eleitoral, vínculos familiares se
abalaram, amizades foram arranhadas ou se desfizeram, em nome de uma disputa da qual o povo acaba sendo vítima, depois de
cada cidadão explorado psicologicamente, em seu íntimo, para que
desse o voto a este ou àquele candidato. Torturado com mentiras
maquiavélicas em torno de um e de outro candidato, o povo se dividiu como se entre Deus e o diabo, alternando-se as duas figuras
antagônicas entre os dois candidatos, de acordo com a visão de
cada um. Insanamente, pessoas agrediram-se, ofenderam-se pelo
que se diz direito de escolher seus governantes; “direito” que, na
verdade, é obrigação. Nessa coisa, tida e havida como democracia,
o único direito que o cidadão tem é o de espernear... mais nada!
Antes de entrar em discussões estéreis e ofensivas, deixando
de lado o diálogo maduro e saudável, melhor seria que cada qual
pensasse em, por exemplo: o que é democracia? Repetindo o que
se diz a teoria, “democracia é o regime político em que a soberania
é exercida pelo povo”; ou, “é um regime político em que o poder
pertence ao povo”. Na prática, ou na hora do “vamo vê”, a coisa é
bem outra. Como e quando a soberania é exercida pelo povo, ou, o
poder pertence ao povo?
Dirão os defensores do sistema que o povo está no poder por
meio de seus representantes nos parlamentos (câmaras municipais,
assembleias legislativas estaduais e Congresso Nacional); acreditarão os ingênuos, os simplórios, que aceitam todo o dito de cima
para baixo; acreditarão os que não pensam e seguem a manada
do “sim senhor”. A chamada representação popular é uma farsa,
pois os parlamentares representam, tão somente, a vontade de
seus respectivos partidos políticos. Logo, quem está no exercício
da soberania e tem o poder são os partidos e seus “caciques”. Em
seguida, conclui-se que o regime tido como democracia, não o é,
porque o povo não participa do poder. Na verdade, é uma ditadura
partidária com possibilidade de rodízio entre os partidos existentes.
Além de toda enganação, o mais triste é ter toda a população envolvida numa briga, que leva ao nada ou a situações piores que as
antecedentes; é ter a sociedade cada vez mais dividida, em razão
da vontade de uns poucos que querem o poder.
A verdade nua e crua é que a verdadeira democracia ainda não
é praticada! Assim como o verdadeiro comunismo nunca chegou a
existir, apesar de todas mentiras disseminadas e de todo o sangue
que seus defensores fizeram correr, também a verdadeira democracia ainda não existe, apesar de todos os discursos apelativos e
emocionantes. Não existe nem nos Estados Unidos da América, a
chamada maior democracia do mundo! Não existe pelo unipartidarismo (partido único), onde prevalece a vontade de um único grupo
e não existe pelo pluripartidarismo (vários partidos) onde ela é mascarada com possível rotatividade do poder entre os partidos, sem a
participação do povo. A única participação do povo, no Brasil, está
nas eleições, mediante o voto obrigatório!
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O STF legisla demais
Já se passaram mais de dois
anos desde a sessão em Plenário na
qual a ex-presidente da República,
Dilma Rousseff, sofreu impeachment. Naquela ocasião, o então
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Ricardo Lewandowski, decidiu que manteria os direitos políticos dela, o que é proibido
pela Constituição Federal.
Se o impeachment tivesse seguido os ritos normais, hoje Dilma
estaria inelegível por oito anos, mas
a realidade é diferente. Com seus
direitos políticos liberados, ela concorreu ao Senado pelo estado de
Minas Gerais, ocupando a primeira
colocação nas pesquisas de intenção. Perdeu.
Naquela data, o STF rasgou a
Constituição, invés de protegê-la, o
que é sua função.
O impeachment de Dilma Rousseff colocou a atuação do Judiciário em debate. Desde então é muito
comum ver os ministros que hoje
compõem um dos 11 postos, envolvidos em polêmicas. Eles são principalmente acusados de legislar,
função que cabe, como bem diz o
nome, ao Legislativo, este formado
por deputados e senadores.
Uma das críticas mais recentes ao STF diz respeito à descriminalização do aborto. Há alguns
dias, a ministra Rosa Weber ouviu
opiniões sobre o tema durante audiência pública. Coincidentemente,
o aborto vinha sendo discutido na
Argentina no mesmo período.
Perceba a diferença: no país vizinho, o tema era pauta do Legislativo, lugar correto para esse tipo de
discussão. O Congresso argentino
chegou a aprovar, mas o Senado
recusou por 38 votos contra 31 a

favor. No Brasil, a pauta está no Judiciário, que é errado.
Além de legislar, o STF toma
decisões que deixam a população com a ‘pulga atrás da orelha’,
principalmente no que diz respeito
à Lava-Jato. Já são vários os casos
de investigados que são retirados de
Curitiba e enviados para a Justiça
Eleitoral, por exemplo, onde raramente são punidos.
Outro momento recente da história do STF que merece atenção
é a rediscussão sobre prisão em
segunda instância pouco antes da
iminente prisão do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Isso gerou desconfiança da população, que percebia a possibilidade de beneficiar não apenas Lula,
mas todos os políticos já investigados pela Lava-Jato e também aqueles que já foram presos durante a
Operação. Felizmente, mesmo que
em placar apertado, a prisão em segunda instância se manteve.
Ao longo da história, o STF
nunca teve a mesma popularidade
que tem hoje, seja essa imagem negativa ou positiva. Há caso de ministros que são encontrados na rua
e sofrem ofensas verbais de pessoas
comuns. É um tipo de cena que eu
não me recordo de ter visto no passado. Verdade seja dita, há alguns
anos poucos sabiam quem eram os
ministros que do STF, quanto mais
seus rostos.
O STF precisa se ater às suas
funções. O Supremo precisa ser
maior que seus integrantes e a
Constituição deve ser seguida e
protegida.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP)

*Antônio Tuccílio

Nova
edição do
Fórum das
Letras de
Ouro Preto
integra
Literatura
com outras
Artes
Com o tema “Emergências: Literaturas e
Outras Narrativas”, a 14ª
edição do Fórum das
Letras de Ouro Preto
acontece de 1º a 4 de novembro, com uma ampla
programação que envolve
debates, exposições e
apresentações artísticas
para públicos de todas as
idades.
Neste ano, o evento
homenageia os poetas
Guilherme Mansur e Paulo
Leminski. Mansur é ouro-pretano, poeta, editor e
tipógrafo, atuou em vários
movimentos de vanguarda
e costuma ser chamado
de ‘Bruxo da Tipografia’
por artistas da cidade de
São Paulo. Leminski foi
um poeta, escritor, tradutor
e professor curitibano, um
dos mais destacados intelectuais brasileiros.
Para a curadora e
coordenadora do Fórum
das Letras, Guiomar de
Grammont, neste ano, a
realização do evento tem
um caráter muito especial:
“Estamos em um momento de emergências na
história do Brasil, em que
todos os nossos valores
estão sendo colocados
em xeque. Novamente, o
Fórum da Letras coloca
em discussão as grandes
questões do presente, tais
como democracia e memória, raça, gênero, territorialidade, futuro, patrimônio
e urbanidade”.
Com PROGRAMAÇÃO INTEIRAMENTE
GRATUITA, o Fórum das
Letras é uma realização
da UFOP em parceria
com o Sesc, e conta com
o apoio da Prefeitura de
Ouro Preto. Confira a
programação completa
em forumdasletras.com.br/
programacao
Carol Reis
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Eleição, democracia
e cidadania

A ELEIÇÃO, que foi uma escolha, com indicação de cargos a
serem ocupados em 2019, nos remete à responsabilidade de tê-la
exercida com conhecimento, respeito e consciência. O melhor e
mais completo meio de testar a capacidade e o conhecimento de
uma pessoa, na defesa de seus direitos políticos, foi dar-lhe o poder de escolha entre os vários meios que estão ao seu alcance. A
constituição foi um instrumento oficial de que o eleitor dispôs para
garantir o exercício pleno da cidadania, através do sufrágio universal pelo voto direto, secreto, com igual valor para todos, exercendo
a soberania popular conforme se lê no artigo 14 da Constituição
Federal.
Dias 07 e 28 de Outubro, milhões de brasileiros, movidos pelo
espírito de cidadania se encaminharam para as 5.553 urnas, nas
respectivas sedes, e exerceram seu direito/dever de votar, escolher, eleger representantes para presidente, governadores, senadores e deputados. Escolher foi ter tido consciência clara, objetiva e certa de quem poderia e deveria representá-lo nos poderes
constituídos. O eleitor foi corresponsável pelo resultado da eleição.
Boa escolha exigiu conhecimento antecipado das qualidades dos
titulares do poder. Eleição não é loteria! Foi saber decidir pelo voto
quais foram os melhores para administrar e legislar a favor do bem
comum, e não do próprio bem.
O ESCRITOR Elias Canetti, em sua obra “Massa e Poder” escreveu que “O segredo está no núcleo mais interno do poder que
“Os que governam são tentados a agir às escondidas para melhor
dominar; mais ainda, além do silêncio, recorrem à mentira”. A politicagem muitas vezes se deve à não separação entre o público e
o privado, cuja consequência perversa é a corrupção. As condenações de centenas de políticos e administradores, pela Lava Jato, e
confirmadas pelo judiciário, até hoje, demonstram esta tese.
Esclarecendo, Marilena Chaui, em “Cultura e Democracia”, lemos que as determinações constitutivas do conceito de democracia são as ideias de:
“a)- Conflito: a democracia respeitou o pensamento divergente. Divergir é inerente à sociedade pluralista. Ela deve trabalhar o
conflito possibilitando sempre a discussão e o confronto;
b)- Abertura significa que na democracia a informação circula
livremente e a cultura não é privilégio de alguns;
c)- Rotatividade significa tornar o poder na democracia, espaço aberto, sem privilegiar grupo ou classe”.
É preciso que o espaço seja sempre conquistado por quem
realmente merece e possa governar com consciência e responsabilidade. A alternância no poder é saudável à democracia.
EM SUMA, participação consciente, conhecimento prévio de
candidatos, sua personalidade e programa deveriam estar na
consciência do eleitor, para que o exercício do voto livre e consciente surta doravante o efeito que se deseja: eleitos que priorizem
o bem comum, com consciência e valorização do voto que o eleitor
lhe conferiu nas urnas.
A condição do fortalecimento da democracia encontra-se na
politização das pessoas que deveriam deixar o hábito da cidadania
passiva, do individualismo, para se tornarem mais participantes e
conscientes da coisa pública. Isto foi buscado e protegido com afã
pelos eleitores, agora vigiando os eleitos. Que Deus nos ilumine e
proteja!
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Renova negocia indenizações com as
famílias atingidas pela barragem de Fundão

Concepção de um escritório visa dar mais agilidade aos processos

A Fundação Renova iniciou as
negociações com as famílias atingidas pelo rompimento da barragem
de Fundão. Os interessados já podem procurar o escritório instalado
no centro da cidade para negociar
o valor de suas indenizações. Após
a homologação do acordo judicial,
no dia 2 de outubro, o compromisso, segundo a Renova, é dar
agilidade ao processo para que os
pagamentos aos atingidos, que já
tenham proposta aceita, comecem
até o fim do ano.
Para criar uma alternativa célere ao processo de judicialização,
construiu-se coletivamente a proposta do Programa de Indenização Mediada (PIM) um programa
gratuito, de adesão voluntária, que
é praticado em todo o território
impactado e que, agora, passa a
atender também os atingidos de
Mariana.
No escritório de negociações,
os atingidos que já passaram pelas
etapas do formulário e da vistoria
do Cadastro serão recebidos por
equipes preparadas para fazer as
mediações. Segundo a diretora de
Planejamento e Gestão da Fundação Renova, Cynthia Hobbs, “há
caminhos para agilizar o processo
e concluir em um prazo mais exíguo possível. O escritório iniciou as
atividades neste mês e temos famílias, com as etapas de formulário e
vistoria do cadastro já concluídas,
prontas para negociar a sua indenização”.
A indenização é calculada de
forma individual para cada atingido ou grupo de atingidos e leva em
consideração as particularidades de
cada um. Os pagamentos serão realizados até 90 dias após aprovação
da proposta. De Barra Longa até a
foz, foram realizados mais de 7.500
pagamentos de indenização por dano geral até o momento, somando

Transvê Poesia lança documentário em
comemoração aos 4 anos de fundação
Em comemoração ao seu 4º
aniversário, o Projeto Transvê
Poesia promove Intervenções
Poéticas ao longo da Estrada
Real, nas cidades de Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Sabará,
além de lançar um documentário contando toda a trajetória do
projeto.
Em todo aniversário do
projeto, o idealizador Anderson
Valfré, lança edital Mande Poemas, onde qualquer pessoa pode enviar seus escritos, poemas
e versos. Os poemas devem ser
de autores não renomados, de
qualquer região do Brasil e do
mundo, desde que esteja em
português. “A cada ano, buscamos aperfeiçoar e ampliar
o alcance da leitura e poesia.
Por isso, este ano conseguimos
ampliar as comemorações para
essas cidades”, destaca Valfré.
Em Ouro Preto, o lançamento do documentário acontece no dia 6 de novembro, às
20h, no Anexo do Museu da
Inconfidência, na Praça Tira-

dentes. Mais informações e
a programação completa na
página do Transvê Poesias no
facebook.
Prêmios:
- Poema “Besteira que Vejo” selecionado e exibido na VI
Mostra Vídeo Poema dentro do
Festival Literário de Londrina,
edição 2016.
- Obra: Centenário Manoel de Barros é premiado
com o Troféu GREEN NATION. Dentro do 8° Fórum
Mundial da Água (premiação
- 23/03/2018).
Categoria: Melhor Documentário 2018 (escolhido pelo
júri oficial). Obs: ambas, são
produções do projeto e podem
ser encontradas no canal do
transvê.
Projeto em números
- 350 poemas recebidos
de 34 poetas, de 25 cidades
do Brasil; - 550 garrafas distribuídas gratuitamente dentre
7 intervenções; - 4 saraus (2
ed do Sarau Paralelo. Sarau de
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Aniversário e Sarau Pocket); - I
oficina; - 11 ações entre Intervenções, Produções e Oficina;
- 1° Ano que o projeto realiza
todas as frentes de trabalho no
aniversário; - 22 pessoas na organização do Aniversário.

COMUNICADO
Visando melhor organizar o transporte escolar, o
Detran/MG estabeleceu novos critérios para o credenciamento de motoristas que
trabalham no setor. De acordo com a Portaria nº 1458 de
26 de setembro de 2018, os
interessados em atuar como
condutores de veículo destinado ao transporte escolar
precisam, agora, realizar um
cadastro junto ao Detran. O
prazo para o envio do requerimento à Coordenação de
Administração de Trânsito
(CAT) do Detran termina dia
28 de novembro de 2018. A
documentação necessária e
demais informações para o
cadastro podem ser conferidas na citada Portaria.

mais de R$ 314 milhões.
A Fundação Renova também
esclarece que continuará conduzindo normalmente, após o dia 5
de novembro de 2018, o programa
de indenização às famílias que já
foram cadastradas e a todos aqueles
que se revelarem elegíveis. “A entidade reafirma o seu compromisso
de reparar e compensar os atingidos pelo rompimento da barragem
de Fundão, independente de prazos
judiciais”, garante.
Entenda
Em 2016 foram feitas reuniões
de levantamento de danos entre
Barra Longa e Linhares (ES) para
a construção da Matriz de Danos,
praticada pela Fundação. A proposta do cadastro integrado segue nos
municípios de Barra Longa até a
Foz do rio Doce, com exceção de
Mariana (Bento Rodrigues) que pediu que o modelo apresentado fosse
reformulado.
Ao longo de 2017, foram feitas
outras reuniões com representantes
dos atingidos de Bento, assessoria
técnica (Cáritas) e Ministério Público para a definição do modelo
de cadastro a ser aplicado para os
moradores da região. Em 18 de
outubro de 2017, uma Ação Civil
Pública decidiu, por solicitação dos
atingidos, que o cadastro em Mariana fosse conduzido pela Cáritas.
Atualmente, a Fundação acompanha a aplicação do formulário 1 do
cadastro e arca com a logística e a
infraestrutura para a realização do

cadastramento.
O acordo que possibilita o
pagamento de indenização aos
atingidos de Mariana foi homologado em 2 de outubro, em uma
audiência no Fórum do município
de Mariana. Segundo o acordo, os
atingidos podem tanto iniciar suas
negociações com a Renova, com
base em proposta a ser apresentada
pela Fundação com base nos danos
relatados no formulário e no laudo
de vistoria do cadastro, como esperar a finalização do Dossiê em elaboração pela Cáritas, que contém,
além do formulário e da vistoria,
outros dois instrumentos aplicados
exclusivamente pela assessoria técnica, cartografia familiar e tomada
de termo. O atingido que tiver interesse em conhecer a proposta,
caso não concorde com o conteúdo
apresentado, poderá ainda aguardar
o dossiê da Cáritas. Foi assegurado
aos atingidos o direito de usar ou
dispensar a assessoria jurídica da
Cáritas, da Defensoria Pública ou
de advogado particular.
Quem se interessar por ouvir a
proposta da Fundação, neste momento, deverá fazer uma manifestação pedindo o início do processo
em qualquer canal de relacionamento da Renova, incluindo os
seus escritórios físicos.
As famílias podem procurar o
escritório do PIM, que funciona na
rua Manoel Leandro Corrêa, 267,
no centro, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h.

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

Associação de
Proprietários de Lotes do
Recanto dos Pássaros

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

CONVOCAÇÃO

A diretoria da Associação dos Proprietários de Lotes do Recanto dos Pássaros
convoca a seus Associados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dia 09/11/2018, sexta-feira, às 19:00 horas, em primeira convocação, com a presença
mínima de 50% (cinquenta por cento) +1 (mais um) dos proprietários adimplentes,
e às 19:30 horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de participantes, na Escola Estadual Padre Afonso de Lemos, localizada na Praça Benedito
Xavier, s/n, Centro, Cachoeira do Campo, Distrito de Ouro Preto/MG, para deliberar
a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Obras emergenciais.
2. Previsão orçamentária para o ano 2019.
3. Definição de valor para o fundo de reserva e cobrança de taxa extraordinária.
4. Apresentação dos procedimentos a serem adotados pela diretoria na gestão atual.
Observações:
• É lícito aos senhores associados se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos com procurações específicas.
• A ausência dos senhores associados não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados.
• Os associados em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar nas deliberações.
• Não foi realizada consulta para definição da data de realização desta assembleia
devido à disponibilidade de datas para a presença dos diretores e assessoria jurídica.
Atenciosamente,
A diretoria.

PANORAMA
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Ouro Preto conclui inédita
licitação do transporte coletivo

N

o dia 29 de Outubro comemora-se
o Dia Mundial do Acidente vascular
Cerebral (AVC) e a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto realizou nesta data,
uma ação de conscientização para enfrentamento do AVC. Dr. Leonardo Brandão,
Médico coordenador da Clínica Neurológica e Diretor Técnico da Santa Casa
esteve presente no evento reforçando as
orientações. A Gerente de Enfermagem
Valéria Omiti e duas alunas (Haluana e
Beatriz) da Escola de Ensino Técnico Eurípedes Barsanulfo também atuaram como
disseminadoras da informação. A ação se
deu através de uma panfletagem em todo
o hospital, abordando funcionários, pacientes, visitantes e acompanhantes, reforçando os sinais do AVC, sintomas e dicas
de prevenção. Quando o assunto é saúde,
a prevenção sempre é o melhor remédio.
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Pela primeira vez o município vai ter um contrato que regulariza o transporte

A linda cachoeirense
Jaqueline Almeida comemorou mais uma
primavera dia 31/10.
Seus familiares e amigos
desejam que seu dia seja
completo de paz, amor
e felicidade e que você
nunca se esqueça de
sorrir, pois sua alegria é
contagiante. Parabéns!

Durante o Fórum das Letras, que
acontece neste fim de semana (1º
a 4) o escritor Percival Tirapelli lança o seu livro ‘Patrimônio colonial
latino-americano’. O evento de lançamento acontece na sexta-feira
(2), às 11h, no Anexo do Museu da
Inconfidência. O evento conta com
um bate-papo com o professor e
autor, seguido de sessão de autógrafos e visita guiada pelo centro
histórico de Ouro Preto. Percival
Tirapeli é professor titular de História da Arte Brasileira do Instituto
de Artes da Unesp. Já publicou
mais de 20 livros, com ênfase no
barroco e na pintura. Entre suas
obras estão Arquitetura e urbanismo no Vale do Paraíba (Edições
Sesc São Paulo e Editora Unesp,
2014); e São Paulo – Artes e Etnias
(Imprensa Oficial do Estado
e Editora Unesp, 2011).

Superótica

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

Na manhã dessa sexta-feira, 26
de outubro, houve a licitação para
concessão do serviço de transporte
coletivo em Ouro Preto, inédita no
município. Apesar da ampla divulgação em todo o território nacional,
apenas o Consórcio Rota Real, formado pelas empresas Turin e Transcotta, apresentou uma proposta.
De acordo com André Luís dos
Santos Lana, membro da comissão
especial da licitação, entre os benefícios está o atendimento ao distrito
de Miguel Burnier e o retorno da
linha para o distrito de Santa Rita,
além das ferramentas para acompanhamento, como GPS e bilhetagem
eletrônica, que vão auxiliar em uma
melhor gestão. André ainda comenta que os ônibus que vão transitar
na sede deverão ter no máximo cinco anos de uso e para o distrito 10
anos. “A partir de agora temos regras de como fiscalizar, como falta
de horários, segurança e qualidade
no transporte”, ressalta.
Com a licitação, o Conselho
Municipal de Transporte e Trânsito
(CMTT) passa a ter mais poder de
fiscalização do contrato. A OUROTRAN se prepara para trabalhar
nesse novo modelo, com indicadores de eficiência de desempenho,
para garantir a qualidade do serviço
prestado, com previsão de multas
progressivas, que podem até levar a
cassação da concessão.
Marco Antônio Costa, de Miguel Burnier, recebeu com alegria a
notícia que o distrito foi contemplado na licitação de transporte público. "O que não acontece faz mais
de 20 anos e esperamos que essa
linha possa trazer melhorias para o
distrito", disse.
O prazo da concessão é de 20
anos e a concessionária do trans-

OURO
PRETO

Ane Souz

Ane Souz

porte coletivo terá que cumprir
metas de otimização do número de
veículos e criar novas rotas, além
dos veículos serem obrigados a
possuírem acessibilidade para pessoas com deficiência. Destaca-se
que a população a partir de 60 anos
e portadores de necessidades especiais possuem a garantia de gratuidade para os sistemas de transporte
coletivo público, em razão do disposto no art. 184 da Lei Orgânica

Municipal de Ouro Preto.
Preço das passagens
O prefeito Júlio Pimenta revogou na terça-feira desta semana os
decretos que permitiam o reajuste
das tarifas do serviço público de
transporte coletivo de passageiros
e de transporte individual na modalidade táxi lotação. Assim, mesmo
com o andamento da licitação, os
valores das passagens continuam
sem alteração.

Campanha antirrábica supera meta e
Prefeitura entrega academia ao ar imuniza mais de 10 mil animais em Ouro Preto
livre em Santo Antônio do Salto
Moradores do distrito de Santo
Antônio do Salto agora contam com
nova estrutura para as práticas de
esporte e lazer. Neste sábado (27) a
Prefeitura de Ouro Preto entregou
uma academia ao ar livre com sete
aparelhos para a prática de atividades físicas.
Entre os equipamentos instalados: multi exercícios com seis
funções, roda de ombro, pressão de
pernas duplo, cavalgada duplo, esqui duplo, simulador de caminhada
e máquina de remada, além da ins-

talação de placas explicativas para
orientações de uso.
Nascido e criado em Santo Antônio do Salto, Odilon de Souza, 70,
ressaltou as melhorias realizadas no
distrito. “Graças a Deus a gente está
vendo a melhoria. Eu estou muito
satisfeito porque a prefeitura está fazendo o que pode para nós, mesmo
neste momento de dificuldade. Eu
reconheço quando faz”, ressaltou.
A iluminação do local também
foi melhorada para dar mais segurança a quem utilizar o espaço.
Ane Souz

Ter um cãozinho ou um gatinho em casa é muito legal. Porém,
não basta apenas dar comida e colocar água para o amigo, tem que
dar carinho, atenção e, acima de
tudo, proteger.
E os ouro-pretanos mostraram,
na Campanha de Vacinação contra
Raiva promovida pela Prefeitura,
que estão cientes de suas responsabilidades. Milhares de animais foram imunizados contra a perigosa
doença, que pode colocar em risco
a saúde e a vida de todos, incluindo
os humanos. Ao todo, 10.495 bichinhos foram vacinados, sendo 5.224
cães machos, 4.279 cadelinhas, 497
gatos machos e 495 gatinhas.
O diretor de Vigilância em Saúde, Ricardo Martins Fortes, que
coordenou a campanha juntamente
com Alessandra Machado e Girlei
Almeida, do setor de controle de
zoonoses, comemora os resultados:
“A campanha antirrábica terminou
no último sábado, 27 de outubro, e
foi um sucesso! Superamos a meta
para Ouro Preto, com base nos critérios do Ministério da Saúde, que
era de 8 mil doses.” Ele conta que
a campanha superou ainda os números do ano ano passado, quando
9.109 animais foram imunizados.
“Nesse anos, tivemos de solicitar

reforço do Estado para atender a
enorme demanda de vacinas”, diz
o diretor.
Ricardo conta que sobraram
poucas doses, mas a sua equipe es-

tá tentando conseguir mais vacinas
para atender àqueles que não lembraram ou não puderam levar seu
cão ou gato aos postos de vacinação durante a campanha.
Ane Souz

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

3553-1642

98785-9075
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Para combater o aumento da OUTUBRO ROSA – em Ouro Preto,
passagem de ônibus, que
a fila de espera para o exame de
o governo abaixe imposto
Diante da revogação do decreto que aumentou os valores das passagens no serviço de transporte coletivo de Ouro Preto, o vereador Chiquinho de Assis (PV) pediu o destrancamento da pauta das reuniões ordinárias para viabilizar solicitação ao prefeito municipal, de manutenção, ou
reajuste inferior, das tarifas no transporte coletivo. Com a licitação, o valor
a ser praticado nas linhas urbanas passa a ser de R$3,34.
De acordo com o vereador a manutenção do preço, ou valor abaixo de
R$3,34, pode ser viabilizado por meio da isenção de imposto à empresa
ganhadora da licitação.
“Nós usamos a tribuna da Câmara para apresentar indicação que pede
ao prefeito, nesse momento de crise, que seja subsidiado o preço da tarifa
do transporte coletivo a partir da baixa de impostos para a única empresa
que apareceu para disputar a licitação. O momento é de recessão e crise
para todos os trabalhadores e usuários do sistema, esse aumento de sessenta e cinco centavos na linha urbana se torna totalmente impraticável.
Uma vez que os salários da região não tiveram reajuste nesse índice tão
elevado, solicitamos à prefeitura que possa enviar à Câmara projeto de lei
diminuindo o imposto ISS para empresa prestadora do serviço público de
transporte coletivo, e, assim, subsidiar um valor acordado que seja menor
que esse aumento para a população”.

mamografia é coisa do passado

O Outubro Rosa é um movimento mundial de conscientização
sobre a prevenção e o diagnóstico
precoce do câncer de mama, considerado o tipo mais comum entre
as mulheres. Por isso, a Prefeitura
Municipal de Ouro Preto participa
do Outubro Rosa com ações de disseminação de informações e conscientização sobre a doença.
A Diretora de Atenção Básica,
Clara Helaine de Assis Moreira,
conta que, só no ano de 2018, a
Secretaria de Saúde de Ouro Preto
ofertou 2.345 exames de mamografias as usuárias acima de 40
anos (conforme preconiza a política nacional de prevenção ao câncer
de mama) e para usuárias de outras
faixas etárias com solicitação médica. Os exames são realizados no
Centro Viva Vida, em Itabirito, toda
segunda, terça e quinta. Em média
são ofertadas 250 vagas por mês,
divididas entre as 21 Unidades
Básicas de Saúde do município,
em agenda mensal elaborada pela
Atenção Primária, de acordo com
a demanda das Unidades Básicas
de Saúde.
A prevenção é ainda o melhor
remédio, para realizar o exame basta que o usuário procure a Unidade
Básica de Saúde mais próxima.

Ane Souz

Uma das ações do Outubro Rosa foi a palestra promovida para
agentes da Secretaria de Saúde

Mais agilidade nos
serviços da saúde
Com o Programa FILA ZERO,
no Município, já não há mais fila de
espera para a realização do exame
de mamografia.
De acordo com a diretora de
Atenção Secundária da Secretaria
de Saúde de Ouro Preto, Taciana de
Oliveira, vários outros procedimentos que acumularam uma enorme
demanda ao longo dos anos também foram colocados em dia, como
as pequenas cirurgias ambulatoriais
e exames nas seguintes especialidades: reumatologia, hematologia,
gastroenterologia, anestesiologia,

pneumologia, proctologia e ultrassonografia obstétrica.
A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados
em nível ambulatorial e hospitalar
e compreende serviços médicos
especializados de apoio, diagnóstico, terapêutico e atendimento
de urgência e emergência. “Hoje,
com a recente informatização do
setor, as Unidades de Saúde da sede enviam as solicitações pelo sistema, sem fluxo de papel. Assim,
os procedimentos são cadastrados
praticamente em tempo real junto à
central de agendamentos”, explica
a diretora.

Comenda de Mérito Desportivo será
entregue pelo Legislativo ouro-pretano
Com o objetivo de reconhecer pessoas e entidades que realizam importantes trabalhos na
área do esporte em Ouro Preto,
a Câmara Municipal promove
a solenidade de entrega da Comenda do Mérito Desportivo
na próxima semana. O evento
será no dia 6 de novembro, às
19h, no Plenário da Casa de
Leis Bernardo Pereira de Vasconcellos.
De autoria do vereador
Marquinho do Esporte (SD),
a honraria foi criada no ano
passado, por meio da resolução
nº 14A/2017. “A ideia é o Legislativo ouro-pretano reconhecer aqueles que tanto fazem
na área do esporte. Sabemos que o esporte
trabalha com saúde, educação, sociabilidade e
a autoestima das pessoas e, por isso, precisa ser
cada vez mais valorizado em nossa comunidade. Acreditamos nele como uma possibilidade
de inclusão, transformação social, cultural e
ética de crianças, jovens e adultos. A Comenda
Mérito Desportivo irá homenagear anualmente cidadãos e entidades de Ouro Preto que
contribuem com o nosso esporte”, explicou o
vereador.
Em 2018, serão agraciados: Abel Nonato;
Academia de Karatê Bushi-Dojo; Edgar Rocha
Filho; Francisco da Silva Barros (in memoriam); Gisângelo Sebastião Abreu Machado;
Hannah Dias Perpétuo Lacerda; Milton da
Rocha; Neusa Aparecida de Jesus de Oliveira;
Ronan Luís Araújo Rodrigues e Tainná Eduarda da Silva Oliveira Motta.
A cerimônia é aberta ao público e também
será transmitida ao vivo pelo site (cmop.mg.
gov.br) e página da Câmara no: facebook (@
camaradeouropreto).

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO
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II Seminário de Saúde Mental de Itabirito
tem como tema Álcool e Outras Drogas

Projeto Presença apresenta
balanço de atividade a
vereadores de Itabirito
Representantes do projeto Presença de Itabirito estiveram na reunião
de vereadores da segunda-feira (29) para falar sobre as ações promovidas
na cidade. Por meio do projeto, crianças fazem um desenho de acordo
com um tema proposto. Em 2018, foi “paz para quem vive em guerra”.
Depois, com o auxílio da família e da comunidade escolar, os pequenos
confeccionam os bonecos que seguem as características daquilo que foi
colocado no papel.
De acordo com a equipe, este ano, foram confeccionados 600 bonecos. O resultado é “um brinquedo que cria identidade, passa a ser amigo
da criança, um parceiro”, disse o vereador Rocha do PT.
O vereador Léo do Social, que é psicólogo, quis saber como ficam
as crianças, que por meio de desenhos passam a ideia da necessidade de
uma intervenção psicológica. Outra coordenadora do projeto, a educadora
Janaína Oliveira, disse que os envolvidos no projeto estão atentos a isso,
mas que em 2018 não foi observado nenhum caso. O vereador Max Fortes elogiou o projeto e disse “que o mundo pode ser aquele que criança
sonhar. E assim será”.
O edil Dr. Edson falou do projeto de lei, de autoria própria, que limita
conteúdo de materiais produzidos em Itabirito em respeito ao Estatuto da
Criança e do Adolescente.
O vereador Ricardo Oliveira ressaltou que o projeto é o resgate do
convívio. O edil Geraldo Mendanha explanou sobre a importância de iniciativas como essas na vida das crianças. E a vereadora Rose da Saúde,
uma colaboradora do projeto, recebeu uma boneca de pano de presente
feita pelas colaboradoras da iniciativa.
De acordo com uma das coordenadoras, Cléa Braga Alves, a confecção dos bonecos, este ano, foi feita dentro da Escola Laura Queiroz. Voluntários ajudaram a dar vida aos “amigos imaginários” das crianças.
Em tempos de tecnológica, trabalhos como o Presença têm valor inestimável. Por meio dos quais, a criança pode se externar, passar uma mensagem que, de repente, seja essencial para entendê-la.
O Projeto Presença é nacional e pertence à Rede Solare Brasil.

QUER ANUNCIAR? Contato pelo

-1890
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9
4
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O II Seminário de Saúde
Mental de Itabirito foi realizado nos dias 24 e 25 de outubro,
na Casa de Cultura Maestro
Dungas. Com o tema “Álcool
e Outras Drogas”, o evento reuniu profissionais da área de
saúde, da assistência social, estudantes, membros do Conselho
Municipal de Políticas Públicas
sobre Drogas, trabalhadores dos
Serviços de Saúde Mental das
demais cidades da microrregião,
Ouro Preto e Mariana, e usuários do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Itabirito.
Ao contrário da primeira
edição, realizada em 2017, o
encontro deste ano foi aberto
a toda a comunidade. “No ano
passado, fizemos um seminário interno com o objetivo de
acolher os profissionais que
estavam chegando na equipe,
apresentando o serviço de saúde
no município. Este ano, estamos
trabalhando um tema que precisa ser tratado dentro da nova lei
municipal de políticas públicas
sobre drogas, que criou o Conselho de Políticas Públicas sobre
Drogas. Precisamos também
discutir as diretrizes do ministério da Saúde e definir como
vão ser aplicadas na cidade”,
explicou a coordenadora técnica
do Caps infantojuvenil, Laísa
Lima.
Dias de Conhecimento
Para o advogado e professor
de direito Dr. Guilherme Portugal, que falou sobre as Políticas
Públicas sobre drogas no evento,
a discussão do tema é de muita
importância. “É preciso discutir
e conhecer o que está por trás do
consumo das drogas. Também
é fundamental um momento
de troca com profissionais de
outras áreas para propor e fazer
coisas diferentes”, ressaltou.
A programação contou também com uma conversa sobre
a atenção e o cuidado com as
pessoas com necessidades decorrentes do uso nocivo de drogas com o consultor das áreas
de direitos humanos Domiciano e Siqueira e com o médico
infectologista e especialista em
medicina preventiva e social,
Marcelo Araújo Campos.
A psicóloga da Casa das
Crianças Giovanna Rodrigues
participou do evento e gostou
dos resultados. “O seminário
nos possibilita aprender com o
outro, o que ajuda na melhoria
da nossa prática. Com certeza
não vou voltar para o meu trabalho da mesma maneira, pois
o encontro permitiu novas reflexões e trocas de experiências.
Quando compartilhamos o que
vemos como desafios, conseguimos encontrar outras formas
de solucionar essas questões”,
disse.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Gostoso de ouvir: Seu time é hexa campeão.
Vem que a comida tá pronta. Transação autorizada. Aguarde a contagem de notas. Deixa que
eu pago. Eu lavo a louça. O último pedaço de
pizza é seu. Chegou um pacote pra você. Decidimos emendar o
feriado. Acabei de transferir para sua conta. Eu faço o que você
quiser.
Eleições 2018: No segundo turno os eleitores de Itabirito votaram
em Romeu Zema, que obteve 26.003 seguido de Antônio Anastasia com 9.984 votos. Para presidente Jair Bolsonaro com 16.355
e Fernando Haddad com 10.960 votos. Nas mãos dos eleitos Jair
Bolsonaro e do governador Romeu Zema as esperanças do povo
que sonhou com mudanças a partir de 1º de janeiro.
Estética animal: Quem está feliz e conquistando a simpatia da população é Priscila, que vem coordenando os trabalhos de banho e
tosa da Estética Animal à Rua Aloísio Souza e Silva no Praia. Na
região, a iniciativa de Priscila e equipe vem recebendo elogios de
todos.
Endereço da dança: Aos domingos, os amantes da boa música e
ritmo gostoso para dançar têm endereço certo no Novo Itabirito,
Bailão dos Simões e no Verdão com o grupo Fim de Tarde. Sempre
a partir das 18h, você conta com esta oportunidade.
Por onde anda? Ângelo de Assis Vieira, filho do saudoso radialista Pachequinho. Ele vem colaborando com o esporte amador da
cidade por várias décadas. Na liga desportiva municipal é sempre
atuante, além de grande incentivador dos nossos eventos desportivos. Ângelo de Assis Vieira, mais conhecido como Preto, é gente
de expressão na região dos Inconfidentes.
Moto resgate: Com a agilidade deste veículo é de fundamental
importância nas chances de sobrevivência do paciente em caso de
acidentes. A comandante da corporação do corpo de bombeiros,
Leidiane Gonçalves, sempre eficiente e comprometida com os
objetivos dos bombeiros descreve com clareza os benefícios desta
conquista.
Família: Família é um grupo de pessoas, cheia de defeitos, que
Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a
tolerância a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direitos e deveres, limites, enfim, que aprendam a
amar; fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça sem exigir
deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde
merecemos, mas onde necessitamos evoluir. (Papa Francisco)
Besteirol das redes: A palavra fake é de origem mineira sendo
muito usada para descrever uma pessoa pouco atraente. Exemplo:
Fulano de tal é fake que dói.
Para refletir: Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as mãos para cultivá-las. (Augusto Cury)
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Cepep: cursos de gastronomia
qualificam dezenas de alunos

A capacitação de profissionais para o mercado gastronômico também é prioridade em Itabirito. Entre os dias
23 e 26 de outubro, foram encerrados três cursos oferecidos pelo Centro Público de Educação Profissional José
Toledo Filho (Cepep) na área. Ao todo, cerca de 40 alunos foram qualificados.
"Já morei em 14 cidades, de diversos estados. É a segunda vez que participo de um curso de culinária. Eu já
gosto de cozinhar, mas queria me aperfeiçoar e aprender técnicas com um profissional. É totalmente diferente.
Itabirito está realmente de parabéns tanto pelo trabalho na saúde como no desenvolvimento profissional dos cidadãos", exalta Márcia Silva, participante do curso de quitandas mineiras.
O curso reuniu mais de uma dezena de alunos entre os dias 22 e 26 de outubro, na Associação Comunitária do
bairro Pedra Azul. Sucesso total, a exemplo do curso de preparo de salgados, na Associação Comunitária do bairro
Cohab, que contou com 16 participantes entre os dias 15 e 23 de outubro.
Culinária mineira no
Agostinho Rodrigues
Arroz, vinagrete, salada, farofa e uma saborosa feijoada: foi esse o cardápio no encerramento do curso de culinária mineira, realizado
entre os dias 15 e 26 de outubro, na Associação
Comunitária do bairro Agostinho Rodrigues.
Um dos destaques foi a presença ativa do
público masculino. "É a primeira vez que participo. Foi muito bom. Tivemos uma ótima professora e aprendi muito. Espero não parar por
aqui. Que novos cursos apareçam no calendário do Cepep para a gente poder aproveitar as
oportunidades. Recomendo que outros homens
também venham e aprendam", comentou ÁlvaR. D r . G uilherme , 37 - C entro - (31) 3563.1039 - ITABIRITO
ro Carvalho.
Oportunidade de ouro também para Marcia
Aparecida dos Santos Souza, que fez sua estreia
como instrutora. "Foram 40 horas, ao longo de
duas semanas. Achei bom o resultado. A gente
fica apreensiva, a princípio, porque fazer é totalmente diferente de ensinar. Mas o pessoal me
passou muita segurança. A Prefeitura de Itabirito está fazendo um projeto muito bom", avaliou.
Parceria entre Desenvolvimento e Social
A programação de cursos de culinária do
Cepep, ligado à Secretaria Municipal de DeMatrículas Abertas
senvolvimento Econômico, é desenvolvida em
Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
parceria com a empresa Planeta D e com a Se(31)3561.7814
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
cretaria de Assistência Social.

Arquivo Ivacy Simões

Camisaria

BARRETO
Roupas - Calçados Exemplo: Num país de políticos atuais corruptos e desonestos podemos com orgulho afirmar que Itabirito, entre vários
bons políticos e honestos, destacam-se os ex-prefeitos:
José Galo prefeito de 1955 a 1958 e Antônio Gomes Batista
- prefeito de 1959 a 1962. Governaram Itabirito num período
de pouca renda, mas realizaram muitas obras importantes.
Entraram pobres na política e saíram mais pobres ainda.
(Nem carro de gabi4nete havia) ambos iam a pé para o serviço na prefeitura. Os dois, José Galo e Antônio Gomes Batista
tinham a mesma idade, mas como o José Galo era alguns
dias ou meses mais velho, o Sr. Antônio Gomes Batista tomava-lhe a benção e beijava sua mão mostrando respeito por
alguém mais velho (como mostra a foto). Era gesto de brincadeira, pois se respeitavam e eram grandes amigos, mesmo
não sendo do mesmo partido político à época. Mas como o
título afirma: Íntegros, honestos, trabalhadores e nem salário
tinham. Exemplo para os mais jovens.

O

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) por meio do escritório seccional em itabirito, comunica a todos os produtores rurais, principalmente aos criadores de gado bovino e bubalino, que no próximo mês de
novembro, nova etapa de vacinação contra febre aftosa, será realizada. Nesta
etapa é obrigatória a vacinação de bovinos e búfalos com idade até 2 anos. O
prazo oficial de campanha é todo o mês de novembro. Procurem os revendedores de vacina mais próximos para comprar a vacina. Não esqueçam de
fazer a declaração da vacinação para o IMA. Ela pode ser feita presencial ou
pela internet. O escritório do fica na IMA na Praça Dr. Guilherme, 169, no
centro. Mais informações (31) 3561-6624.

Cama e Mesa

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

PANORAMA

T

ramita na Câmara de vereadores de Itabirito o Projeto de Lei 47/2018, de autoria do
Executivo, que beneficia entidades que prestam
serviços sociais no município. O projeto determina valores a entidade como os corais Canarinhos de Itabirito (R$ 49.000) e Libre Cantare
(R$ 32.000) Associação dos Deficientes de Itabirito (R$ 70.000) Projeto Ascender (R$ 34.000)
Associação Adolescer para a Vida (R$ 133.400)
Casa Lar (R$ 70.000) obras da Paróquia de São
Sebastião (R$ 76.000) Casa de Repouso Santa
Luiza de Marilac (R$ 200.000). No total, em
2019, é previsto em subvenção R$ 1.569.640 para entidades e até pessoas comprovadamente necessitadas. O PL ainda passará pelas comissões
da Câmara. Informações em itabirito.mg.leg.br

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073
R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO
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Pregão Presencial – 071/2018 – S.R.P.
nº011/2018 - 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° 114/2018, na Modalidade de Pregão
Presencial nº071/2018, S.R.P. nº 011/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em poços artesianos de propriedade do
SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito, localizado no Distrito Industrial, no KM 572 da BR 040, município
de Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 19/11/2018 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centros,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 072/2018 -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°116/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº072/2018, Objeto:
contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de consultoria técnica,
para o SAAE de Itabirito/MG, para revisar
a estrutura organizacional, elaborar o plano
de cargos e carreiras, reavaliar e readequar
o atual plano de cargos e vencimentos do
SAAE, de modo a identificar e corrigir as
distorções nele existentes, bem como, após
alterações, a implantação do novo modelo
de plano de cargos e vencimentos/salários
voltado para a estrutura de Empresa Pública
e para a Autarquia. Conforme especificações do anexo I, do edital, no dia 20/11/2018
às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centros,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 073/2018 - 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° 117/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº. 073/2018, Objeto:
Aquisição de tubos e conexões em PEAD
e PVC, e conexões em aço inox, para o
SAAE de Itabirito – MG. Conforme especificações e quantitativos do anexo I e condições previstas no edital, no dia 21/11/2018
às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centros,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº115/2018, Dispensa
de Licitação nº 029/2018, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: CEMIG Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica de média
tensão (UTA – BR040). Valor Mensal estimado: R$18.666,66 (Dezoito mil seiscentos
e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Valor Total: R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 03 (três) meses até
31/12/2018. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
VII Extrato de Contratos de Prestação
de Serviço Mecânico com Fornecimento
de Peças - Referência: Processo Licitatório nº051/2018, na modalidade Pregão
Presencial nº022/2018, S.R.P. 005/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada: LI Comércio de Materiais
Hidráulicos e Pneumaticos LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços mecânicos
de assistência técnica, socorro (atendimento no local onde o veículo sofreu a pane)
e manutenção preventiva e corretiva com
o fornecimento de peças, componentes e
acessórios, para os veículos pertencentes
e os que venham a pertencer à frota do
SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Valor Parcial:
R$4.923,38 (Quatro mil novecentos e vinte
e três reais e trinta e oito centavos). Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 02/04/2019. Dotação Orçamentária:
Dotação Orçamentária Operações e Manut. em Abastecimento de Água nas Sedes
Urbanas 17 512 1701 4.001 33.90.39.00 17
512 1701 4.001 33.90.30.00 e Operação e
Manuteções em Esgotamento Sanit. nas Sedes Urbanas 17 512 1702 4.002 33.90.39.00
17 512 1702 - 20/08/2018.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço. Referência: Pregão Presencial nº 081/2017, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo

de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: FACILITY Locações Ltda. Objeto: prestação de serviços
de locação de 02 (DOIS) veículo do tipo
caminhonete pick up, a serem utilizados
nos serviços de manutenção do SAAE no
Distritos de Itabirito/MG. Valor Mensal:
R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), Valor Total: R$7.600,00 (Sete mil e seiscentos
reais) Forma de pagamento: mensal mais 05
(cinco) dias após a emissão e conferência da
Nota Fiscal. Vigência: Aditado em 02(dois)
meses ou até 31/12/2018. Dotação Orçamentária: 17.512.1703 4.007 33.90.39.00.e
17.512.1708 4.019 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 23/10/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço. Referência: Pregão Presencial nº 070/2016, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Construtora Silva
e Tomaz Empreendimentos Ltda. Objeto:
prestação de serviços de locação de 01(um)
veículo do tipo caminhonete pick up, a serem utilizados nos serviços de manutenção
do SAAE no município de Itabirito/MG e
Distritos. Valor Mensal: R$2.350,00 (dois
mil trezentos e cinquenta reais), Valor Total:
R$4.700,00 (Quatro mil e setecentos reais)
Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após a emissão e conferência da
Nota Fiscal. Vigência: Aditado em 02(dois)
meses ou até 31/12/2018. Dotação Orçamentária: 17.512.1703 4.007 33.90.39.00.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 23/10/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Edital. Pregão Presencial nº 130/2018
- PL 230/2018 – Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de veículos
atendendo SEMED. Tipo: Menor Preço. A
abertura será dia 20/11/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 132/2018 PL 232/2018 – RP 069/2018 – Registro de
Preços para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de matérias para manutenção de postes atendendo
SEMOS. Tipo: Menor Preço por Item. A
abertura será dia 19/11/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 134/2018 PL 235/2018 – RP 070/2018 – Registro
de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento
contínuo e fracionado de combustível
para os veículos e equipamentos da frota municipal atendendo SEMOS. Tipo:
Menor Preço Global. A abertura será dia
20/11/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 137/2018
- PL 240/2018 – Contratação de pessoa
jurídica para prestar serviço de publicação dos atos exigidos pelas Leis 8.666/93
e 10.520/02 e demais atos e informações
municipais que se tornarem necessárias
em decorrência das atividades administrativas, em jornal semanal de circulação
local. Tipo: Menor Preço. A abertura será
dia 19/11/2018 às 13:00 hs.
Edital. Credenciamento nº 003/2018
- PL 223/2018 – Credenciamento de
pessoa jurídica para prestação de serviço
continuado orientado a destinação final
de resíduos da construção civil e resíduos
inertes produzidos ou recolhidos pela PMI.
A abertura será dia 05/11/2018 às 13:00 hs.
O edital poderá ser retirado pelo Site www.
itabirito.mg.gov.br, no Depto de Licitações; E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.br. A
reunião de abertura do processo acontecerá
na sala de reuniões da PMI, localizada na
Av. Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/MG.
Tel.: (31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Nova Sessão – PP 111/2018 – PL 199/2018
– RP 061/2018 - A pregoeira comunica data
para nova sessão referente fase de lances e
demais atos referentes ao processo. A nova
sessão acontecerá no dia 06/11/2018 às 13
horas, na Prefeitura Municipal de Itabirito,
situada à Avenida Queiroz Junior, nº 635,
Centro, Itabirito/MG.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Rescisão de Contrato - Extrato de
Termo de Rescisão 008/2018 ao Contrato 150/2018 - Concorrência Publica
008/2017 – PL 223/2017. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para construção
da portaria 01 Aredes, incluindo mão de
obra e materiais atendendo a SEMCULT.
Contratada: RSR Engenharia LTDA CNPJ: 03.493.841/0001-76. Data da Rescisão: 16/10/2018. Fundamento Legal:
Arts. 58, II; Art. 78, XVII e Art. 79, I, da
Lei 8.666/93.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado - PP 116/2018 - PL 209/2018
– Vencedora: Dental Alta Mogiana Comércio de Produtos Odontológicos Ltda.
CNPJ: 05.375.249/0001-03. Valor Total:
R$ 128.000,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado - PP 119/2018 - PL 213/2018 –
Vencedora: Master Módulos Construções
Modulares Ltda. CNPJ: 15.568.260/000135. Valor Total: R$ 433.750,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Contrato 632/2018 – Pregão Presencial 058/2018 – PL 105/2018
– RP 031/2018. Objeto: contratação de
pessoa jurídica especializa na prestação
de serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação, endosso, reembolso,
cancelamento e fornecimento de passagens aéreas domésticas, em território
nacional, e hospedagem com translado
aeroporto/hotel e hotel/aeroporto, para
atender a SEMAD. Contratda: SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli ME
– CNPJ: 14.278.276/0001-40. Valor: R$
35.000,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Extratos de Contratos - Pregão Presencial
120/2018 - PL 214/2018. Objeto: Fornecimento de materiais elétricos e materiais
para manutenção de fontes para atender
a demanda de serviços prestados pela
SEMOS. Contrato 633/2018 - Contratada: ECM Comercial e Serviços ME.
CNPJ: 07.680.470/0001-92. Valor: R$
13.745,00. Contrato 635/2018 - Contratada: W.M. Eletro Comercial Ltda - CNPJ:
30.273.976/0001-07. Valor: R$15.056,70.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Extrato de Contrato 636/2018 - Pregão
Presencial 065/2018 - PL 214/2018 – RP
037/2018. Objeto: Fornecimento de mobiliário, em atendimento a necessidade da
Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal de Itabirito. Contratada: Achei
Indústria de Móveis para Escritório Ltda – CNPJ: 08.221.047/0001-97. Valor:
R$1.380,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Extratos de Contratos - Pregão Presencial
107/2017 –PL 193/2017 – RP 060/2017.
Objeto: Fornecimento de fardamento para
a Guarda Municipal. Contrato 639/2018
- Contratada: BH SEG EPI LTDA CNPJ: 22.202.833/0001-78. Valor: R$
27.972,00. Contrato 640/2018 - Contratada: Alta Patente Indústria e Comércio
Eireli-EPP - CNPJ: 01.184.725/0001-40.
Valor: R$ 3.853,98. Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 4º Aditivo nº 127/2018 ao
Contrato 711/2014 – PP 242/2014 - PL
366/2014. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para locação de sistema de gestão de saúde. Contratada: ITS Sistemas
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº.
16.756.758/0001-94. Valor: R$ 5.000,00.
Vigência: 02 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Retificação - Publicação edição
1310 jornal O LIBERAL de 05/10/2018
página 12. Extratos de contratos - Pregão Presencial 034/2018 – PL 062/2018
– RP 020/2018. Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de materiais de limpeza e higienização para a
Prefeitura Municipal de Itabirito. ONDE
SE LÊ: Contrato 552/2018 - Contratada:
Exata Indústria e Comércio Ltda. ME –
CNP: 17.591.262/0001-70. Valor: R$

81.900,50. LEIA-SE: Contrato 552/2018
- Contratada: Exata Indústria e Comércio
Ltda. ME – CNP: 17.591.262/0001-70.
Valor: R$74.300,50.
Prefeitura Municipal de Itabirito –
Procuradoria Jurídica Consultiva
– Extrato da Decisão do Processo Administrativo nº 08/2018. Pedido Julgado Procedente. Dever do Município em
indenizar a empresa Vicente Pedrosa e
Irmãos Ltda., na quantia de R$ 60.140,51
(sessenta mil cento e quarenta reais e
cinquenta e um centavos), referente ao
fornecimento de combustíveis aproveitados pela Administração. Data da decisão:
01/10/2018.
Extrato da Decisão do Processo Administrativo nº21/2018. Pedido Julgado Procedente. Dever do Município em indenizar
a empresa Exata Indústria e Comércio Ltda.-ME, na quantia de R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais), referente ao fornecimento de produtos aproveitados pela Administração. Data da decisão: 02/10/2018.
Extrato de Termo de Fomento nº
008/2018 – Inexigibilidade nº 046/2018.
Partes: Município de Itabirito e a Associação dos Municípios do Circuito Turístico do
Ouro. Objeto: Participação do Município de
Itabirito na 30ª Edição da Feira de Turismo
de Gramado/RS. Valor: R$ 20.000,00. Data de assinatura: 23/10/2018. Vigência: Da
data de assinatura a 31/12/2018. Dotação
Orçamentária: 02.008.001 - 13.695.1302
2.507 - 3.3.50.41.00 00.
Extrato de Termo de Colaboração nº
070/2018 – Inexigibilidade nº 042/2018.
Partes: Município de Itabirito e a Associação Itabiritense de Artistas e Artesãos.
Objeto: repasse de subvenção anual para a
Associação Itabiritense de Artistas e Artesãos. Data de assinatura: 29/08/2018. Vigência: Da data de assinatura a 31/12/2018.
Valor: R$5.600,00. Dotação Orçamentária: 02.008.001 – 13.392.1301 2.502 3.3.50.43.00 00.
Extrato de Termo de Colaboração nº
71/2018 – Inexigibilidade nº 044/2018.
Partes: Município de Itabirito e a Associação dos Amigos do Projeto Unidos Para a
Paz - Fanpaz. Objeto: repasse de subvenção
anual para a Associação dos Amigos do Projeto Unidos Para a Paz. Data de assinatura:
09/10/2018. Vigência: Da data de assinatura
a 31/12/2018. Valor: R$19.000,00. Dotação
Orçamentária: 02.008.001 – 13.392.1301
2.502 - 3.3.50.43.00 00.
Extrato de Termo de Colaboração nº
072/2018 – Inexigibilidade nº 045/2018.
Partes: Município de Itabirito e o Coral
Novo Tom. Objeto: repasse de subvenção
anual para o Coral Novo Tom. Data de assinatura: 17/10/2018. Vigência: Da data de
assinatura a 31/12/2018. Valor: R$2.200,00.
Dotação Orçamentária: 02.008.001 –
13.392.1301 2.502- 3.3.50.43.00 00.
Extrato de Convênio nº 006/2018.
Convenentes: Município de Itabirito e a
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto. Cooperação entre as
partes para a realização de cirurgias eletivas na especialidade de urologia, para
pacientes do SUS residentes no Município de Itabirito e cadastrados no Serviço
de Controle e Avaliação da Secretaria
Municipal de Saúde de Itabirito. Valor: R$240.227,40. Data de assinatura:
04/10/2018. Vigência: Da data de assinatura a 27/09/2019. Dotação Orçamentária: 02.009.001 - 10.302.1002 2.552 3.3.90.39.00 00 – Fonte 102 – Ficha 358.

Prefeitura Municipal de Itabirito – Extrato de Termo de Apostilamento nº
060/2018 ao Contrato 055/2018, referente ao PL 254/2017- PP 147/2017- RP
082/2017. Objeto:Fornecimento contínuo e fracionado de combustível para os veículos
e equipamentos da frota municipal, em atendimentos a SEMTRA, celebrado com Auto
Posto Ponto Forte Ltda - CNPJ nº 11.963.364/0001-93.Valor: R$ 9.698,2658.
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Projeto Presença:
valorização da infância
com a participação
de 500 crianças
A Praça da Estação ficou repleta no último sábado (2710) com a exposição do Projeto Presença 2018. Com o intuito de difundir amor e paz por meio da defesa e valorização
da infância, o espaço ganhou ainda mais vida com os bonecos que coloriram a entrada do prédio da Biblioteca Pública
de Itabirito. Neste ano, participaram do projeto a Escola Municipal Laura Queiroz e a Escola Professor Jayme de Souza
Martins.
Sem as parcerias o projeto não seria esse sucesso. Para
Jussara Malheiros, supervisora pedagógica da educação infantil da Escola Professor Jayme de Souza Martins, o projeto
trouxe a sensibilização entre as crianças e sua família. “Para nós da escola teve uma grande importância o Presença.
Trabalhamos muito o tema proposto esse ano, que é a paz,
a tolerância e o valor da doação. Doar algo que a gente não
quer mais é fácil, mas doar algo que a gente gostou muito,
se apegou, é um exercício muito grande para as crianças”.
Para as coordenadoras do projeto em Itabirito, Cléa Braga e Janaina Oliveira, o projeto vem enaltecer a importância
da criança e de uma infância feliz e participativa. “Para nós,
o Presença é uma convocação do universo para difundir o
amor e a paz por meio da defesa e valorização da infância
bem vivida para todas as crianças. Aqui podemos unir contextos tão diversos confiando que o convívio com os diferentes é a possibilidade de superar as desigualdades e construir
um mundo novo, uma nova sociedade”, destaca Cléa.
Os bonecos confeccionados neste ano serão doados para
uma entidade de Itabirito que será escolhida em breve. A Escola Municipal Laura Queiroz recebeu os bonecos em 2017
e neste ano participou mais de perto do projeto fazendo os
bonecos. Para a diretora da escola, Fátima Ribeiro, a dinâmica foi muito encantadora e todos gostaram de participar. “A
construção dos bonecos foi realizada na própria escola com
os professores e alunos e com oficinas nas quais os pais participaram, diferente do que é proposto pelo projeto em que
os bonecos são feitos em casa. Por ser uma escola de tempo
integral, fazer o boneco na sala de aula nos aproximou ainda
mais das famílias dos nossos alunos”.
Sobre o projeto
A ação voluntária foi criada em 2012, em Salvador
(BA), pela RedSOLARE Brasil. A iniciativa visa à mobilização em defesa da Cultura da Infância, em um nó de solidariedade, comprometimento, troca, reflexões e descobertas. Para simbolizar a paz, um dos valores do projeto, todo
boneco confeccionado recebe um pequeno coração antes de
ser destinado à doação.
O projeto Presença já foi realizado em mais de 50 cidades no Brasil e tem como objetivo criar e distribuir bonecos
de pano nos espaços públicos a fim de valorizar a brincadeira, a criatividade e o lúdico, sem o excesso de consumo. A
ação faz da criança a protagonista do processo de criação,
o que reafirma meninas e meninos como sujeitos potentes,
pensantes e críticos perante seu meio social, preservando assim sua visão singular de mundo.

REALINHAMENTO CONTRATO 055/2018 - AUTO POSTO PONTO FORTE.
Item

Descrição

Realinhamento(%)

Aumento

Preço Realinhamento

Impacto
Financeiro

1

Gasolina comum

4,39

RS 0,22

R$ 5,23

R$ 5.991,358

2

Diesel S10

5,97

R$ 0,23

R$ 4,08

R$ 3.706,908

SAFM MINERAÇÃO LTDA., por determinação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente – CODEMA torna público que solicitou através do Processo nº
3676/2018, Licença Ambiental Simplificada para a atividade de Classe 0 melhoria de Estrada Municipal (ITA 320) com mudança de traçado, no endereço: Estrada Municipal ITA 320, S/N, Mina Ponto Verde,
URBE-DU BR040, município de Itabirito/MG.
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Fama é 3 no Endade/
IDD/MEC, novamente
entre as Melhores

-feira, 1 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1313 - quintaMARIANA
www.jornaloliberal.net

Nota Oficial sobre Prestação de Contas
ao Ministério Público e Avaliações do
Ministério da Educação - MEC

*Fonte: http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadoers-de-qualidade/indicador-de-diferenca-entre-os-desempenhos-observado-e-esperado-idd

Em meio a mais devastadora crise da história do país, acompanhado
do maior desastre ambiental do mundo com o rompimento da Barragem
de rejeitos de Fundão da Samarco que afetou diretamente o departamento financeiro da FEMAR/ FAMA provocando a primeira reprovação das
contas do exercício 2017, dentro destes 18 (dezoito) anos. A citada reprovação se deu em razão do déficit que decorre da dificuldade financeira
enfrentada pela Instituição decorrente da maior crise da história do Brasil,
sendo que em todos os outros anos, de 2001 a 2016, as contas foram
aprovadas. Esta informação é importante para demostrar que a equipe
técnica da FEMAR/FAMA em conjunto com a Assessoria Contábil e Jurídica já estão em ação no intuito de dirimir e enfrentar este momento em
direção há uma Instituição cada dia mais forte e de qualidade.
Medidas já foram adotadas como uma gestão austera com corte de
mais de cinquenta por cento nas despesas com Professores, Locações,
Técnico Admistrativo dentre outros ajustes que ainda serão implantados
dentro de um plano de constante otimização da Gestão. O certo é que
sempre estamos abertos às orientações do Ministério Público e Ministério
da Educação em busca de uma Gestão de alta performance.
Ainda em relação ao Exercício de 2017, a FEMAR tem parecer positivo da Auditoria Independente e também um parecer positivo do Ministério da Educação - MEC que merece ser destacado na íntegra sobre a
Gestão da Instituição. Insta destacar que o Ministério da Educação realizou, no período compreendido entre os dias 07/05/2017 até 11/05/2017,
visita técnica na FEMAR, e, ao final emitiu o relatório de avaliação (em
anexo). No supracitado relatório, o Ministério da Educação manifestou expressamente acerca da sustentabilidade financeira da Instituição, frise-se,
atribuindo-lhe conceito 4 (quatro), em uma escala que vai de 1 a 5, ressaltando ao final que “a Comissão observou um quadro de atendimento
ALÉM do que configura os referenciais mínimos de qualidade definidos
pela CONAES.”, senão veja-se:
Considerações sobre a Dimensão 10
10.1. Conforme recomendação do Protocolo de Compromisso, foram
analisados os balancetes contábeis da FAMA/FEMAR, possibilitando a percepção de que a IES apresenta condições de sustentabilidade financeira,
condições essas coerentes com o que se encontra expresso no PDI 20132017, especialmente em função dos projetos previstos naquele documento.
10.2. A FAMA/FEMAR apresenta resultados financeiros e políticas
de captação e alocação de recursos previstos/aplicados tendo em vista a
proposta de desenvolvimento da IES. Há registro contábil relacionado às
fontes de captação de recursos, orçamento previsto e compatibilidade dos
recursos obtidos por meio dos cursos oferecidos e controle entre as despesas efetivas e as referentes às despesas correntes e de investimento.
Conforme a documentação, a IES não possui fins lucrativos e demonstrou
aplicação de recursos em termos de investimentos para dar cumprimento
ao significado social e à continuidade da proposta de oferecer educação
superior comprometida com a região de inserção da IES.
10.3. As políticas de aquisição de equipamentos, de expansão da IES
e de conservação do espaço físico e do acervo da biblioteca estabelecem
critérios para o desenvolvimento contínuo e qualificação dos programas
de ensino, iniciação científica e de extensão existentes. Há um controle
efetivo na área financeira da IES entre as receitas e as despesas correntes
de capital e de investimento.
A partir das evidências relacionadas aos requisitos dos indicadores,
a Comissão observou um quadro de atendimento ALÉM do que configura os referenciais mínimos de qualidade definidos pela CONAES. Nesse
diapasão, insta ressaltar que mesmo nos momentos de grave crise econômica, a FEMAR não mediu esforços para melhorar a sua estrutura e
continuar fornecendo ensino de qualidade.
Para completar também colocamos o Relatório Técnico da Equipe
da FAMA sobre a mais devastadora crise da História do País, acompanhado do maior desastre Ambiental do Mundo que afetou diretamente
a FEMAR/ FAMA.Segue o Site da FEMAR para acesso ao documento:
www.femar.edu.br
“E mesmo em um momento tão difícil da História da Nossa Região e
do Nosso País a FAMA É 3 NO ENADE/IDD colocando a Instituição entra
as Melhores. Com fé em Deus continuaremos a trabalhar de forma transparente em favor de toda a Mariana e Região em prol de uma Educação
Superior de Qualidade. Parabéns a Todos!”
FAMA é 3 no ENADE/IDD 2017
O Conceito Enade e o IDD são dois dos Indicadores de Qualidade
da Educação Superior calculados anualmente pelo Inep, a partir da combinação do resultado do Exame com outras bases de dados. Enquanto o
Conceito Enade é um indicador, o IDD busca mensurar o valor agregado
pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, considerando
seus desempenhos no Enade e no Enem.
Conceito Enade – leva em conta apenas a nota dos concluintes nos
cursos de graduação, no Enade.
O Enade é aplicado todos os anos a parte das graduação do país.
Cada curso é avaliado a cada três anos.
IDD – O Enade não distingue se os alunos saem bem da faculdade
porque já eram bons antes de entrar ou se a instituição ofereceu um ensino de qualidade. Para tentar descobrir o quanto a instituição de ensino
ajudou o universitário, foi criado o IDD.
A FAMA através da Direção Geral parabeniza a todos pelo empenho
e dedicação independente da nota. Aquele curso que obteve nota melhor
que continue nesta direção na busca de melhorar ainda mais, já o que
obteve nota menor que busque em conjunto com todos os coordenadores, alunos e professores e com o total apoio da Direção Geral para uma
imediata melhora nos índices.
Vamos descobrir a importância da nota 3 da Fama no ENADE/IDD
2017 – Curso de Engenharia de Produção.
Nome

Campus

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Belo Horizonte

3

FAMA - Faculdade de Administração de Mariana

Mariana

3

UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto

Ouro Preto

3

UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto

João Monlevade

3

Centro Universitário UNA

Belo Horizonte

3

Faculdade Pitágoras

Belo Horizonte

3

Pontifícia Univerdade Católica de Minas Gerais

PUC

3

Centro Universitário Newton Paiva
UFV - Universidade Federal de Viçosa

Nota

3
Viçosa

Mariana, 15 de outubro de 2018.
José Jarbas Ramo Filho – Reitor da FAMA

3

Crianças realizam plantio de
árvores na Praça da Esperança
Com o intuito de debater a
conscientização ambiental nas salas de aula, mais de 360 alunos da
educação infantil da Escola Municipal Monsenhor José Cota realizaram o plantio de árvores na Praça
da Esperança, no bairro Cabanas.
O projeto foi idealizado há um ano
pela aluna Lívia Santana, de 6 anos.
A estudante teve a ideia de realizar
o plantio de árvores e sugeriu, em
sala de aula, que a ação fosse realizado em algum espaço público.
Sua sugestão foi acolhida pela escola, dando vida ao “Projeto Meu
Bairro Mais Bonito”.
Como a ação rompe os muros
da escola e aproxima os alunos da
comunidade, a reflexão sobre a preservação meio ambiente e a necessidade de ocupar áreas de convívio
público acontece na prática. Além
disso, segundo Lívia, o projeto é
importante por tornar a Praça uma
opção de recreação para a criançada. "A gente precisa de um lugar
para brincar, para fazer piquenique
e para ler livros, agora vamos ter”,
observa a aluna.
Para a professora e idealizadora
da atividade, Débora Guimarães,
várias turmas da escola ficaram envolvidas no projeto principalmente
porque o bairro está sendo contemplado com a construção de sua primeira praça, pelo Programa Mãos
Solidárias. “O Mãos Solidárias
veio para incrementar ainda mais
o 'Meu Bairro Mais Bonito'. Nós
estamos muito felizes e esperamos
que a praça se torne realmente um
lugar que as crianças podem ir pra
se divertir”, conta Débora.

Deivid Oliveira

Deivid Oliveira

Além de trabalhar na criação
de um espaço de lazer arborizado,
a professora ressalta a importância
dos alunos e moradores do bairro
para atuar na conservação do ambiente comunitário. “O objetivo é
que a gente trabalhe cada vez mais
para que as crianças se conscientizem que precisam preservar o patrimônio público e, claro, o meio am-

biente”, afirma a educadora. Com as
obras do Programa Mãos Solidárias
chegando ao fim no bairro Cabanas,
alguns espaços de lazer já podem ser
utilizados pelos moradores, como a
Academia ao Ar Livre. Mesmo com
algumas demandas concluídas, o
Programa segue trabalhando continuamente na construção dos sonhos
da comunidade.

Prefeitura de Mariana já
vacinou mais de 600 bezerras

Felipe Cunha

A Secretaria de Desenvolvimento Rural segue vacinando
bezerras de 3 a 8 meses de idade
contra a brucelose. Nesta segunda
etapa da vacinação, mais de 600
bezerras foram vacinadas.
A proteção contra a Brucelose
é importante porque a doença, além
de trazer complicações ao animal e
as pessoas, pode diminuir 25% da
produção de leite e em até 15% a
produção de bezerros. “Nossa atuação é essencial para que os produtores rurais possam levar um alimento de maior qualidade às mesas dos
marianenses”, afirmou Leonardo
Santos, veterinário responsável pela campanha. A segunda campanha continua por cerca de mais um mês. O produtor que ainda não recebeu a vacina
pode entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, localizada no Centro de Convenções - Praça
JK, sem nº. O telefone é 3558-4173.

PANORAMA

N

a noite do dia 26 de outubro, o legislativo marianense entregou o diploma de Mérito Educacional
Professora Naná Moysés a 15 professores que, com a
vocação para o magistério, contribuem para o desenvolvimento do Município e do Estado. A honraria se consolidou como uma das mais expressivas comendas conferidas pelos representantes da população marianense. A
Câmara outorgou também os diplomas dos Méritos Social e Cultural. A Comenda de Mérito Social Monsenhor
Vicente Diláscio reconheceu nesta edição as atividades
desenvolvidas pela assistente social Sônia Regina Bandeira dos Passos, que há 21 anos dedica sua força de trabalho à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) Mariana. Já a Comenda de Mérito Cultural Pa-

dre José Dias Avelar, homenageia aqueles que inspiram e
valorizam a cultura marianense. Neste ano, o Legislativo
reconheceu a contribuição da Revista Mariana Histórica
e Cultural, que há dois anos trabalha na preservação da
memória e da identidade de Mariana.

-feira, 1 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1313 - quintaMARIANA
www.jornaloliberal.net
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Palestra de conscientização sobre a importância
das abelhas no mundo

Lucas Mantovani

Conscientização,
educação
e natureza. A Secretaria de Meio
Ambiente realizou na tarde desta
quarta-feira (24) uma palestra com
os alunos do 1° ano do fundamental sobre a importância das abelhas
para o meio ambiente, na escola
Centro de Educação Municipal
Padre Avelar.
O encontro contou com a presença do especialista e tecnólogo
em apicultura - arte ou técnica de
criar abelhas para extração de mel
- Gilder Alves Pereira, que buscou conscientizar os alunos sobre
a contribuição das abelhas para o
equilíbrio do ecossistema.
Para o apicultor esse trabalho
com os jovens é essencial para se
criar uma consciência ativa sobre
o ambiente em que vivemos. “É
grande a satisfação de compar-

tilhar esta experiência, esta descoberta das abelhas e dos ciclos
da natureza com esses jovens. As
abelhas, mesmo tão pequenas,
produzem o que há de mais doce
e nos mostram o valor da cooperação”, completou Gilder.
As crianças tiveram a oportunidade de conhecer uma colméia
completa com favo de mel, zangões e abelhas rainhas, além de
poderem conhecer mais sobre qual
é a vestimenta adequada usada por
um apicultor.
A iniciativa tem como objetivo
abordar a importância das abelhas
para todos os ecossistemas. A extinção desses insetos pode prejudicar de forma drástica o meio ambiente de forma geral. Sem as abelhas o mundo como o conhecemos
hoje entraria em colapso, pois elas

são responsáveis por 75% de toda
produção de alimentos no mundo.
Essas iniciativas representam
muito para toda a comunidade que
participa, segundo a coordenadora de serviço de política de meio
ambiente, Carla Camillo. “Estas
atividades educativas, incentivam
o cuidado com a natureza, valorizando a preservação da nossa
biodiversidade e são essenciais
que sejam incentivadas com os jovens”, destacou.
Os encontros são promovidos
de tempos em tempos e a Secretaria de Meio Ambiente está aberta
a solicitações de escolas para levar
palestras e atividades que visam
fomentar a importância do meio
ambiente. Para solicitar, basta entrar em contato pelo telefone (31)
3558-6901.

Corrida marca mês de
atenção à saúde da mulher
Nem mesmo a chuva atrapalhou a determinação dos atletas na
2ª Corrida e Caminhada Outubro
Rosa - Novembro Azul, na quinta-feira (25). Centenas de marianeneses marcaram presença na Praça
dos Ferroviários para acompanhar
o segundo ano da prova, que marca o fim das ações do mês de prevenção contra os cânceres de mama e próstata.
Com percurso de 5 quilômetros, Sando Arcanjo foi quem levou a melhor no masculino, com
16min e 24s de prova, se sagrando bicampeão. “Graças a Deus,
fiz uma boa prova, mesmo com a
chuva apertando logo no primeiro
quilômetro. É sempre bom vencer,
ainda mais duas vezes consecutivas. Isso é resultado de muito treinamento”, afirmou.
Presente no evento, o secretário de saúde, Danilo Brito, destacou o cunho social da corrida.
“Além da conscientização a prova
tem um importante cunho social,
as inscrições foram realizadas mediante a doação de um pacote de

fraldas geriátricas. É com ações
conjuntas como essa que reforçamos o esporte e a saúde em nossa
cidade, mostrando que em Mariana, andamos realmente de mãos
dadas”, disse.
Mulheres que prestigiaram
a Corrida puderam ter acesso a
orientações para o autoexame da
mama, como é o caso da estudante
Fernanda Vieira, que foi ao evento
acompanhar o namorado na prova

e acabou recebendo orientações de
prevenção. “Muito bacana ver essa iniciativa da Prefeitura voltada
para a atenção à saúde da mulher.
Vim para acompanhar meu namorado e enquanto ele estiver participando da corrida, vou aproveitar
para pegar dicas”, contou.
Confira no site da Prefeitura de
Mariana (mariana.mg.gov.br) o resultado da 2ª Corrida e Caminhada
Outubro Rosa - Novembro Azul.

PANORAMA

A

Samarco apresentou na sexta-feira (26)
o plano de retomada da empresa para os
prefeitos de Mariana e Ouro Preto, Duarte
Júnior e Júlio Pimenta, respectivamente. O
diretor-presidente, Rodrigo Vilela recebeu no
Complexo de Germano os dois executivos
municipais, que também visitaram as obras
de preparação da Cava Alegria Sul, local que
receberá os rejeitos do processo de beneficiamento de minério. As obras de preparação da
cava, necessárias para que a empresa volte a operar, terão cerca de 10
meses de duração. A Samarco também precisa concluir, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) o Licenciamento Operacional Corretivo (LOC) do Complexo
de Germano. A expectativa é que as
licenças sejam obtidas ao longo de
2019 e com o início do trabalho cerca de 750 empregados diretos e indiretos sejam contratados. A Samarco
Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão
se comprometeu a contratar de 75%
a 80% de mão de obra local.

Mariana investe
em torneio para
revelar atletas
Mais de 200 crianças participaram do 1° Torneio de Futsal: Educar
Pelo Esporte, neste sábado (27), na Arena Mariana. A Prefeitura, por meio
da Secretaria da Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo, Esportes e Lazer,
promoveu a competição que tem como objetivo estimular a prática do esporte, além de revelar promissores atletas.
O campeonato contou com 21 equipes da região de Mariana e Ouro
Preto, divididas em duas categorias: sub-6 e sub-8. De acordo com o assessor técnico de desporto, Wagner Flávio Ramos, a importância da iniciativa
é ainda maior por ser voltada ao público infantil. “O futebol para a garotada é ainda mais fundamental. Além da saúde, eles ganham confiança para
as atividades do dia a dia, sem contar na formação do cidadão de bem”,
afirmou o assessor, reforçando o compromisso da gestão com a juventude.
Como estímulo, a participação no evento rendeu aos participantes medalhas e, aos primeiros colocados de cada categoria, troféus.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Estão a aprontar contra
caminhantes e pedestres
Contra a natureza, nada a fazer, mas é de bom senso estar em
harmonia com ela, para nos manter incólumes diante de seus fenômenos com maiores riscos à segurança humana. Na natureza, ao
contrário do propagado pela mídia, não existem “desastres” ou “tragédias”, porém fenômenos naturais. Da mais suave brisa ao mais
violento furacão, da leve garoa à maior das tempestades, do frio
congelante ao calor abrasante, o terremoto, a erupção vulcânica,
todos são fenômenos próprios da natureza, assim como o choro e
o sorriso são fenômenos da sensibilidade humana. Durante chuva
acompanhada de vento, uma árvore se quebrou e ponta do tronco caiu, para fora do barranco, sobre a calçada da Rua da Pedra
Sabão, nas proximidades da policlínica municipal (UPA que nunca
foi UPA). Chuva é chuva e vento é vento! Nada a reclamar contra
acontecimentos fortuitos, mas, por mais de uma semana, a ponta
do tronco foi ameaça contra pedestres, que poderiam bater o peito
contra ele. Somente depois de reclamação feita junto à administração municipal, que se providenciou a retirada de tal obstáculo. Tudo
bem, caminhantes da madrugada e buscadores de socorro ao serviço de saúde ficaram agradecidos! Mas, em podendo os fatos serem recorrentes, na manhã da última terça-feira, tronco idêntico ao
primeiro, na mesma posição, estava no mesmo local. Na véspera
não houve vento, mas por lá, motosserra andou a derrubar árvores;
e uma delas trouxe o mesmo perigo novamente. Estão de brincadeira com caminhantes e pedestres usuários daquela calçada?

Prefeitura de Mariana disponibiliza
retirada de exames on-line
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Prefeitura atende pedido da
comunidade e cria acesso
entre dois bairros
A Prefeitura de Mariana continua investindo em melhorias no
município, garantindo uma melhor
qualidade de vida aos seus cidadãos. Nesta semana, a Secretaria de
Obras e Gestão Urbana pavimentou uma ligação entre os bairros
Vila Aparecida e Vila Maquiné. A
ação traz maior comodidade e segurança aos moradores de cidade
que transitam pelo dois bairros, visto que antes era necessário se deslocar pela MG-129, desafogando o
trânsito da região.
Para o prefeito de Mariana,
Duarte Júnior, a obra atende a um
anseio da comunidade. "Os moradores dos dois bairros reivindicavam esta ligação e nós do poder público temos a obrigação de escutar
e tentar fazer o melhor. É uma das
premissas da nossa gestão", afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Saúde, dá mais um
passo importante para o consumo consciente e a agilidade nos procedimentos laboratoriais. A partir de agora o usuário do Sistema Único de
Saúde (SUS) poderá retirar os resultados dos exames feitos no Laboratório Municipal, através do “Exame On-line”.
O prefeito da cidade, Duarte Júnior, considera a medida um avanço nos serviços prestados para a população.
“Pensamentos em atitudes que possam somar a vida do nosso povo. Com a retirada dos resultados através do site
da Prefeitura possibilitaremos a redução de tempo para que o usuário acesse seu exame e, assim, possa retornar
ao médico ainda mais rapidamente”, reforça o chefe do executivo.O trâmite para retirada do exame on-line é rápido
e prático. Assim que realizar o procedimento no Laboratório Municipal o paciente receberá um comprovante com
o número de usuário (que deverá ser usado como login) e uma senha. Todo o processo deverá ser feito através
do site da Prefeitura de Mariana.O secretário de saúde, Danilo Brito, afirma que os benefícios da ação vão além da
agilidade. “Conseguiremos, com essa medida, reduzir a economia de papel e outros insumos, com a impressão
dos resultados. Isso é um avanço em relação ao gasto consciente”, pondera o secretário.
Em breve outros recursos também estarão disponíveis no espaço do paciente. Vale ressaltar que os exames
feitos em laboratórios particulares terceirizados ainda não estarão disponíveis no Exame On-line.
Para conferir, acesse www.mariana-mg.vivver.com
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