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Prefeitura esclarece sobre concessão
de serviços do Semae Ouro Preto
A concessão da prestação dos serviços públicos de
água e esgoto em Ouro Preto tem causado muita dúvida
e debate na cidade. O edital de licitação, que transfere a
execução dos serviços prestados pelo Serviço Municipal
de Água e Esgoto (SEMAE) de Ouro Preto para uma
iniciativa privada foi suspenso pela própria equipe técnica da prefeitura, que avalia questionamentos de uma das
empresas interessadas.
O Controlador Geral do Município, Rogério Moraes, explica que a concessão, licitada pela concorrência Pública nº006/2018, é a única forma de melhorar
e implantar os serviços na cidade. “Devido a crise que
o Município atravessa, era impossível que a prefeitura
investisse R$140 milhões no saneamento, atendendo a
população de forma satisfatória, tanto na sede, quanto
nos distritos e subdistritos”, enfatiza.
A iniciativa atende a Lei Nacional do Saneamento
Básico e segue as orientações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado com envolvimento e participação de membros da comunidade e da
sociedade civil organizada. Rogério reforça que o edital
foi aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
das Velhas e que seguiu toda a legislação. “Nós atendemos todos os trâmites legais para publicação do edital.

Promovemos audiência pública e fizemos duas consultas públicas. O edital está disponível para quem quiser
conferir”, garantiu. Sobre a suspensão do processo, Moraes explica que por se tratar de questões mais técnicas,
a comissão de licitação resolveu suspender para avaliar
todos os questionamentos apontados.
O contrato
A empresa vencedora do certame deverá cumprir
todas as exigências especificadas no edital. Além disso,
terá que comprovar a melhor qualidade técnica, oferecer
a menor tarifa e garantir a disponibilização de rede de
água potável para 100% dos domicílios urbanos do município em até 60 meses.
Outra exigência do edital é a cobertura de coleta de
esgoto a 75% dos domicílios urbanos nos próximos sete
anos, e de 90% dos domicílios urbanos nos próximos 15
anos, além de garantir 100% de tratamento do esgoto em
até cinco anos.
Assim que assinado o contrato, o Semae será extinto
e os servidores efetivos poderão escolher, depois de um
período determinado, para qual instituição irão querer
trabalhar. “Se o efetivo optar pela prefeitura, ele será
transferido para um setor público. Se optar pela nova
empresa, será desligado do serviço público”, esclarece

o controlador.
O edital prevê um contrato de concessão de 35 anos
a partir da assinatura do contrato, mas a cobrança de tarifas aos usuários pelos serviços prestados pela concessionária só poderá ocorrer a partir do 30º mês, e somente
após completada a hidrometração de, no mínimo, 90%
dos usuários. “Pela exploração comercial dos serviços,
a empresa concessionária assumirá o compromisso de
pagar a quantia de R$ 10 milhões aos cofres públicos do
município, e caberá à Prefeitura acompanhar, fiscalizar
e cobrar a execução dos mesmos”, pontua Moraes. O
valor estimado do contrato é de R$ 141 milhões.
A concessão é quando a Administração Pública resolve repassar a execução de determinado serviço de sua
competência para a iniciativa privada.
Audiência
No sábado, dia 24, acontece mais uma audiência
pública na Câmara de Ouro Preto sobre o tema saneamento. Na ocasião serão discutidos dois projetos: o PL
nº132/18, que cria a Agência Reguladora de Serviços
Públicos de Ouro Preto, e nº143/18, que dispõe sobre a
regulamentação dos serviços de saneamento básico no
município. O encontro é às 15h.

Prefeito Alex Salvador: experiência e
transparência na Câmara de Vereadores

Dívida de mais de 25 milhões do Estado, obras, rotativo, pagamento
de servidores e outros assuntos foram pauta na plenária

Ginasta ouro-pretano
conquista mais uma
medalha no Mundial
de Trampolim

O Instituto Trampolim participou novamente
do Campeonato Mundial da Rússia conquistando
mais um pódio na sexta-feira (16), em São Petersburgo. O atleta ouro-pretano Lucas Tobias conquistou a medalha de prata no Duplo Mini Trampolim para atletas de 17 a 21 anos e ficou na 46ª
colocação na competição de Trampolim.
Os outros atletas da competição também foram
destaque: Lucas Nascimento, na 13ª colocação e
Thaís Carneiro na 11ª, na competição de Tumbling.
Na 52ª colocação ficou a atleta Jasmim Ferreira, na
competição Trampolim, sendo esta a sua primeira
participação em competições Internacionais.
Os atletas foram acompanhados dos professores técnicos Estácio da Costa e Neusa De Jesus.
O Projeto Social “Promovendo Cidadania de
Ginástica de Trampolim de Ouro Preto” completou
seu décimo Mundial, conquistando seu quinto
pódio em Mundiais. Dos sete atletas que representaram o Brasil no Mundial de Ginástica, apenas
Lucas conquistou uma medalha.

O prefeito de Itabirito, Alex Salvador, e o vice-prefeito Wolney de
Oliveira, estiveram presentes, na noite
de 19 de novembro, na reunião da Câmara de Vereadores para dialogar com
o poder legislativo municipal. A ação,
que ocorre todo semestre, reforça o
compromisso da gestão em promover
a aproximação entre poderes, sanar
dúvidas e reforçar a ética e transparência do governo.
Nunca, na história de Itabirito,
um prefeito se dispôs a comparecer à
Câmara. Alex Salvador, por sua vez,
faz questão de comparecer a cada seis
meses para dialogar com o legislativo.
“Já estive desse lado sendo vereador
por 16 anos e sei da importância deste
encontro. É uma oportunidade, principalmente, para os vereadores de oposição questionarem, mas infelizmente,
na maioria das vezes, isso não acontece”, disse o prefeito.
Obras
As obras espalhadas pela cidade
foram umas das pautas mais debatidas, como o caso do Canil Municipal,
levantada pelo vereador Leo do Social
(PHS). Durante a explicação, o prefeito fez questão de lembrar que a obra
está em andamento.
Outro ponto amplamente discutido foi a ocupação dos espaços da
antiga Delphi e Curtume Santa Luzia.
“Agora, as empresas que vão ocupar
esses locais devem passar por processo de licitação devido a uma exigência da justiça. Vale ressaltar que esse
processo só acontece em Itabirito por
causa de uma denúncia feita por vereadores de oposição. Inicialmente,

nós tentamos simplificar as coisas e
priorizar os empresários locais, mas é
bom que todos saibam que com a licitação, qualquer pessoa, até de outra
cidade, pode concorrer à este benefício criado pela Prefeitura”, esclareceu
o prefeito.
Durante a explanação, também
foi citada a reforma da Fábrica Velha,
terreno que já pertencia à Prefeitura, e
que está sendo revitalizada para contribuir com a diminuição de gastos
públicos com alugueis. “Mesmo com
o Estado nos devendo cerca de 25 milhões, não deixamos a cidade parar.
Temos em andamento a reforma da
Fábrica Velha, do Centro de Especialidades (antiga policlínica) e do Curtume Santa Luzia e a construção das
creches do Quinta dos Inconfidentes e
São José, do Canil e da Farmácia de
Todos. Estamos terminando o processo de licitação para retomar os trabalhos da Avenida José Farid Rahme e

da conclusão do asfaltamento do Bota. Tudo que fazemos com o dinheiro
público é amplamente estudado e pensado com responsabilidade e precaução financeira. Quem dera se Itabirito
tivesse isso em outras épocas, quando
a arrecadação estava bem melhor que
agora”.
Servidor público
Na tribuna, Alex Salvador garantiu que o pagamento do 13º salário
estará disponíveis para todos os servidores até o dia 20 de dezembro. Outra
pauta relativa ao servidor público foi
sobre o cartão alimentação, o qual o
prefeito afirmou não ter previsão para
o aumento.
Rotativo
Sobre o rotativo, assunto muito
questionado inclusive pelos usuários,
Alex garantiu que em janeiro o problema estará resolvido, quando passará a operar um sistema muito mais
eficiente e prático.

PROCLAMAS
DE CASAMENTO
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:
ANDRÉ FELIPE CASSIANO,
brasileiro, solteiro, ajudante geral de
serviços, natural de Mariana-MG,
nascido a 19/10/94, filho de Francisco
Cassiano e Maria de Fátima Martins
Cassiano e KEILIANE LOURENÇO FRAGA, brasileira, solteira, do
lar, natural de Rio Piracicaba-MG,
nascida a 18/08/2000, filha de Mauro
Fraga e Ivanir Lourenço José; Ambos
residentes neste subdistrito;
GERALDO MAGELA DA TRINDADE, brasileiro, divorciado, artista plástico, natural de Mariana-MG,
nascido a 27/04/58, filho de José
Petronilho da Trindade e Maria José
da Trindade e WILMA DA SILVA
COELHO, brasileira, solteira, recepcionista, natural de Ouro Preto-MG,
nascida a 26/08/62, filha de José da
Silva Coelho e Elza Izabel dos Santos Coelho; Ambos residentes neste
subdistrito;
EDUARDO DE CÁSSIO CIRILO,
brasileiro, solteiro, operador de equipamentos, natural de Ouro Preto-MG,
nascido a 09/10/87, filho de Francisco Martins Cirilo e Maria Aparecida
Neto Cirilo e SABRINA DA SILVA
GERALDO, brasileira, solteira, técnica em enfermagem, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 16/08/87, filha
de Antônio Geraldo e Cristina Aparecida da Silva; Ambos residentes neste
subdistrito;
OTÁVIO CARDOSO VASCONCELOS, brasileiro, solteiro, frentista,
natural de Ouro Preto-MG, nascido a
08/02/99, filho de Eli de Vasconcelos
e Rejane Vicentina Cardoso e KAYLANA DA SILVA PROFETA, brasileira, solteira, auxiliar de viagem,
natural de Mariana-MG, nascida a
20/10/97, filha de Antônio Marcos
Profeta e Marli Gregória da Silva;
Ambos residentes neste subdistrito.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 21 de novembro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
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-feira, 23 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1316 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net

2

Câmara Municipal debaterá sobre terras da “Febem”
Atendendo ao Requerimento do Vereador Geraldo Mendes, a Câmara Municipal de Ouro Preto
realizará Audiência Pública na próxima quarta-feira (28/11/2018) às 18h30min, no Plenário da
Câmara para debater o tema: “As terras da antiga
FEBEM e o Planejamento Urbano de Ouro Preto”.
O vereador Geraldo Mendes esclareceu que
“a Audiência Pública foi um pedido de integrantes
da Ocupação Chico Rei, e contará com a presença
de representantes do Poder Judiciário, deputados
estaduais, representante da Comissão de Direitos
Humanos da OAB de Minas Gerais, representante do Governo do Estado e da Prefeitura, dentre
outras autoridades, com o objetivo de buscar uma
solução para as famílias que buscam, legitimamente, um pedaço de terra para construir sua casa
longe das áreas de risco”.
O vereador também informou que na terça-feira (21/11) uma comissão da Ocupação Chico
Rei foi recebida pelo prefeito Júlio Pimenta e o Procurador
Geral do Município, Geraldo Rioga, e durante a reunião foi
formada uma “mesa de diálogo” contendo integrantes da
Ocupação Chico Rei, representante da prefeitura e da Câmara Municipal.
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Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XXIV
Longe de dar solução à falta d’água para a população nordestina, o que a transposição do Rio São Francisco fez foi aprofundar
uma triste divisão entre elas: uma parte abastecida e outra desabastecida. As águas do Rio São Francisco estão a suprir populações urbanas e empreendimentos agrícolas de certo porte, em
detrimento da população mais miserável e do pequeno agricultor
ou de autossustento, não foram beneficiados, mesmo porque a
maior parte desses produtores está longe do alcance do sistema.
Portanto, a tal transposição não foi solução, mas enganação; mais
uma, desta vez com efeitos especiais, para impressionar a plateia.
Sob um sistema político, dominado por partidos, o que prevalece é a vontade daquele que detém o poder no momento, sempre
sob a máscara de que representa a vontade do povo. Por culpa do
próprio sistema, o povo, formado em sua maioria por cidadãos(ãs)
mal instruídos, sem opinião própria, aceita tudo e se submete à vontade manipuladora dos que se situam acima na pirâmide político-governamental, formada e dominada por partidos. A falta d’água no
nordeste brasileiro já poderia ter sido solucionada, se houvesse, de
fato, vontade política voltada para as necessidades da população.
Sem alteração ou transposição de qualquer curso fluvial, toda a
Região Nordeste, poderia ser abastecida com água do Rio Amazonas. A água, em volume muito maior, poderia ser captada na foz do
rio e levada até a costa do nordeste por meio de tubulões submarinos, de onde seria distribuída para alimentar leitos de rios temporários. Engenharia e tecnologia estão aí para isso! Exequível é, pois se
não o fosse, um engenheiro francês não teria apresentado a mesma
ideia para levar água à África! O fato é que, se essas necessidades
fossem atendidas, faltaria como alimentar campanhas eleitorais no
futuro; isso não convém aos partidos políticos. A coisa é, mais ou
menos, como naquela anedota do pai e filho; o primeiro, aposentado e velho “rapozão” na advocacia, o segundo, jovem e ingênuo
iniciante, que passa a conduzir a banca que fora do pai. Certo dia,
nos primeiros meses de sua atividade, ao retornar do escritório, o
jovem advogado chega ao pai e diz: - pai, sabe daquela causa que
o senhor tocou por longos anos e não conseguiu dar uma solução?
Eu a conclui com sucesso. – Ao que respondeu o velho advogado:
- Porque você é burro! Foi com ela que eu custeei seus estudos!
Assim também, os políticos, de dentro de seu respectivo curral,
manipulam a vontade do povo e sustentam suas mais agudas carências, em favor dos interesses eleitoreiros. E o povo ainda bate
palmas! Nas campanhas eleitorais, as pessoas se ofendem, se
agridem em defesa deste ou daquele candidato, enquanto ele, o
candidato, tem na língua o que esperam os eleitores, e, tem na
cabeça o que espera dele o respectivo partido. A dita representatividade dos partidos, mantida pelo sistema, é apenas teórica, pois
não se sustenta na opinião pública! Em pesquisas anteriores às
grandes manifestações populares, quando faixas ostentavam e o
povo gritava que “o povo unido não precisa de partido”, apurou-se
que 45% das pessoas consultadas declaravam apoiar uma democracia sem partidos. Imagine-se o percentual dessa faixa depois
de toda a lama extraída pela “operação Lava Jato”! O que dá sustentação à existência dos partidos é o espírito corporativista entre
os políticos, pois ainda que separados por siglas, no fundo todos
pensam o mesmo em relação ao poder; todos têm em mente a
continuidade, em razão dos privilégios que o sistema lhes concede. Se os partidos lhes dão cobertura, mesmo diante de flagrante
desrespeito à lei, fica clara a conveniência de os ter no sistema, fingindo-se de mortos os políticos quanto aos clamores da sociedade
por uma democracia verdadeira.
Conclui-se, então, que os partidos políticos não existem para
sustentar a democracia, porém nela se apoiam para levar avante
seus propósitos de crescimento e poder, em todos os sentidos,
não lhes importando a coletividade, mais dividida a cada partido
criado, gerando paixões exacerbadas entre as várias facções em
disputa. Embora digam o contrário, todos os partidos portam, latente, o vírus do autoritarismo, que pode se manifestar tão logo lhe
surja oportunidade, em momento conveniente. Veja-se, por exemplo, se não foi autoritarismo a interpretação distorcida dada pelo
TSE, a pedido do poder político, ao Art. 224 do Código Eleitoral
que diz: --- “Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do
país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais
e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão
prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para
nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.”
--- isso depois de vigente por 41 anos!
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CARTA AOS TEMPOS

Gustavo Fechus

O voo livre do Capitão
Hoje é sábado. Não importa
exatamente qual. Não sei ao certo
em que dia da semana este texto
sairá impresso em letra de jornal.
Não sei nem mesmo se este texto
será publicado, se percorrerá as
ruas, se descansará no balcão dos
comércios, se ao menos servirá de
embrulho para objeto frágil, forro
para gaiola de passarinho. Também não sei se este texto encontrará quem o leia, nem se o eventual
leitor, entre tantas urgências, o
abandonará nas primeiras linhas,
correrá os olhos até a metade,
resistirá comigo até o final. Mas
existe o acaso e a coincidência, a
hipótese de irmos juntos até o fim.
Se isso realmente acontecer, nós
provavelmente compartilharemos
o instante exato – independentemente de qual o seja – em que a
mais recente decisão de Jair Messias Bolsonaro, o eleito, terá sido
revogada por outra decisão ainda
mais recente do que a última.
Em meio a idas e vindas, as
primeiras semanas deste governo
de transição apenas reafirmam o
que já se anunciava desde sempre,
desde o início da campanha eleitoral, desde a formação do mundo,
desde Gênesis, capítulo 17: falta
projeto, sobra despreparo. Não há
como impedir a claridade do sol,
nem há peneira capaz de projetar
um aro de sombra diante da frágil
integração – e mesmo da precaríssima afinidade de ideias – dos
membros mais importantes do novo governo. Sérgio Moro, o probo,
ao aceitar o Ministério da Justiça,
coroa magistralmente a narrativa de perseguição ao líder do PT,
impedido de integrar a campanha
eleitoral, exatamente porque atropelaria todo e qualquer adversário
logo no primeiro turno, segundo
Ibopes e Botequins. Mas, com
aclamação popular em alta e antipetismo à solta, o juiz da República Caucasiana de Curitiba angaria
(de)votos, acumula prestígio e prepara terreno para a próxima corrida presidencial, em 2022, quando
se apresentarão os atléticos Ciro

Gomes, o isento, João Dória, o
imaculado, e ele, Sérgio Moro, o
justo. Isso se houver eleição.
Antes, porém, de antecipar o
futuro, é preciso cuidar do presente: deste tempo de agora, o único
de que dispomos, em que vivemos
e a partir do qual nós e os galos
teceremos a manhã; deste tempo
tão novo e, como nunca antes, tão
velho; deste tempo triste, mas paradoxalmente eufórico. É natural
que novos governos provoquem
certo deslumbramento, um toque quase ingênuo de esperança
– como no natal e no trinta e um
de dezembro. A diferença é que,
deslumbramentos à parte, os efeitos da eleição de Bolsonaro já se
sentem objetivamente, seja pelas
elementares contradições na es-

colha de seus ministros – vejam-se, por exemplo, o caixa dois de
Onyx Lorenzoni e o helicóptero
de cocaína de Gustavo Perrella –,
seja pelas inconsequentes decisões
desferidas à queima-roupa, ainda
no prelúdio do show de horrores
que há de ser esse governo.
A saída dos cubanos do Programa Mais Médicos, bem como
a incitação à vigilância de professores pelo Programa Escola Sem
Partido são apenas dois aspectos,
entre muitos outros, que já evidenciam a desfaçatez e a irresponsabilidade de quem apenas improvisa, de quem joga com a opinião
pública e de quem não conhece o
terreno onde pisa. Formado em
paraquedismo, o Capitão sempre
esteve habituado a cair em queda
livre. Até hoje, no entanto, nunca
havia passado pela experiência de
levar nas costas um país inteiro.

Câmara de Ouro Preto realiza
audiência pública para debater sobre
saneamento básico no município
No próximo sábado (24), às
15h, a Câmara Municipal de Ouro
Preto realiza audiência pública para
debater os projetos de lei nº132/18,
que cria a Agência Reguladora de
Serviços Públicos de Ouro Preto
(Arseop), e nº143/18, que dispõe
sobre a regulamentação dos serviços de saneamento básico no município.
O projeto de lei ordinária nº
143/18 trata do regulamento do
Serviço de Saneamento para Abastecimento e Esgotamento Sanitário.
O documento elenca as normas
para a prestação do serviço público
de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Ouro Preto,
com a especificação dos termos e
dos critérios para a sua execução.
Já o projeto de lei nº 132/2018
cria a Agência Reguladora de Ser-

viços Públicos do Município de
Ouro Preto, uma autarquia de regime especial, vinculada à Secretaria Municipal de Governo. As
atribuições desse órgão abrangem a
regulação e a fiscalização dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, iluminação
pública, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, serviços de
saúde e demais atividades públicas

aos cidadãos concedidas em regime de parceria público-privada, por
exemplo.
A reunião será no Plenário da
Câmara Municipal de Ouro Preto e
aberta a toda a população; também
será transmitida ao vivo pelo site
da Câmara de Vereadores (cmop.
mg.gov.br) e pela fanpage no Facebook (facebook.com/camaradeouropreto)

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Associação Comunitária dos Deficientes de Ouro Preto –
ACODOP em parceria com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto
e Câmara Municipal convida a todos para participar da Audiência Pública que irá discutir
sobre as Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência (DPC) em Ouro Preto. Pauta
– Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência (DPC) e Construção de uma minuta
para o Projeto de Lei da criação do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência.
Data – 03/12/2018 (segunda-feira). Horário – 16 horas. Local – Auditório da Prefeitura
Municipal de Ouro Preto. Endereço – Praça Barão de Ouro Branco, nº 12, Pilar.

- Sexta-feira, 23 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1316OURO
PRETO/MARIANA
www.jornaloliberal.net

Encosta desliza, atinge dois
carros e deixa 11 famílias
desalojadas em Ouro Preto
As constantes chuvas das últimas semanas já causam impactos na montanhosa Ouro Preto. Na noite da quarta-feira (21)
por volta de 23h40, um deslizamento de terra na Rua Padre Rolim, próximo ao número 1135, em frente à Igreja Batista, no bairro São Cristóvão, alarmou os moradores. A terra e blocos de
rocha atingiram dois carros que estavam estacionados no local.
Ninguém se feriu.
De acordo com a Defesa Civil de Ouro Preto, o ocorrido foi
devido às chuvas constantes dos últimos meses, tornando a situação ainda mais preocupante, pois o solo está encharcado.
“Um movimento como este que aconteceu, de médio porte, é
um forte indício de que mais porções da serra de Ouro Preto
ao longo de toda a Padre Rolim, até o Taquaral, pode deslizar,
pois se trata de material semelhante, é o mesmo tipo de rocha”,
explica Charles Murta, geólogo da Defesa Civil de Ouro Preto.
Em 1979, na mesma área, houve um grande deslizamento,
com o mesmo tipo de queda e tombamentos de cangas. “Aquela
área é uma grande cicatriz de deslizamento e na parte superior,
nós temos uma camada de canga métrica. Esse tipo de material
quebra muito fácil e não dá aviso prévio de que vai haver o movimento, o que torna a situação ainda mais perigosa e imprevisível. Essa é a nossa grande preocupação hoje”, alerta Murta.
Por questões de segurança, inicialmente 11 famílias foram
removidas preventivamente de suas casas na parte alta e baixa da encosta, mas com o monitoramento da encosta algumas
poderão retornar ou ainda mais poderão ser desalojamentos.
“É muito importante o monitoramento e que a população tenha
conhecimento, pois é isso que vai salvá-lo no momento inicial.”,
enfatiza Charles. Entre os sinais citados por ele está o barulho
de estalos e surgimento de água no terreno, principalmente barrenta, portas e janelas que não se fecham, azulejo e telhas caindo e ainda trincas e aparecimento de degraus ou abatimento.
A Defesa Civil realizou um trabalho de avaliação geológica-geotécnica no local para atestar a segurança da encosta e vai
continuar monitorando todas as áreas de risco. A Defesa civil
pede que a população fique atenta a qualquer indício de movimentação de encosta, em qualquer área. Em caso de dúvidas ou
ocorrências ligue para a Defesa Civil nos números 199 ou 35593121. Há ainda disponível, gratuitamente, o aplicativo da Defesa
Civil de Ouro Preto no Play Store, disponível para android. Nele é
possível ver todas os alertas sobre os perigos da chuva.
Michelle Borges

Michelle Borges
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PANORAMA
Até o dia 30 de novembro,
o IFMG – Campus Ouro
Preto realiza a 12ª Semana
de Cultura Afro-brasileira e
Africana, promovida pelo
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB/IFMG/
OP). O evento coloca em
pauta temas sobre o genocídio da população negra,
relações étnico-raciais, trabalho e gênero, por meio de
atividades como palestras,
mesas-redondas, oficinas
e exibição de filmes. Com
o tema “População Negra: Presente! Salve Marielle Franco e Igor Mendes”, neste ano, o evento do Campus integra a programação do Novembro
Negro no município de Ouro Preto, uma realização coletiva de diversos
grupos militantes na causa da promoção da igualdade racial. Informações
em semanaculturaafro.ouropreto.ifmg.edu.br.

A aniversariante desta sexta-feira, dia 23 é a Marina, moradora
de Cachoeira. Sua Madrinha e
prima Gislene Gomes e toda a
equipe do jornal O LIBERAL
deseja muitas felicidades.

F

amiliares e amigos da Rafaela, aluna de 8 anos da Escola
Desembargador Horácio Andrade,
agradecem a todos que participaram da campanha “Vamos ajudar
Rafaela”. A campanha é para que
Rafaela conseguisse realizar um
exame para auxiliar e esclarecer
sobre o quadro de crises convulsivas que a criança apresentava. A
família conseguiu arredar todo dinheiro necessário para os exames.
Confira a prestação de contas em
nosso site. www.jornaloliberal.net

C
A

cantora e compositora mineira, Gabriela Pepino, apresenta o show
“Divas” em Mariana e Ouro Preto. A cantora homenageia as grandes
divas, intérpretes da música mundial do jazz, blues e soul, que sempre
foram sua inspiração. O repertório traz os clássicos eternizados nas vozes
de Aretha Franklin, Diana Ross, Janis Joplin, Etta James, Whitney Houston, Celine Dion, Tina Turner, Adele, Mariah Carey, Joss Stone, Beyonce,
Lauryn Hill e Amy Winehouse. A turnê passará por Mariana no domingo
(25), no SESI Mariana Centro de Cultura; e em Ouro Preto na terça-feira
(27), no Teatro Municipal de Ouro Preto - Casa da Ópera.

omissão Ouropretana de Folclore convida a comunidade
para o Encontro de Folia de Reis
e Pastorinhas de Ouro Preto, que
acontece no sábado (24) das 14h
às 17h, na Casa de Gonzaga, na
Rua Cláudio Manoel, 61 - Centro, Ouro Preto. As Folias de Reis
e Pastorinhas de Ouro Preto farão apresentação e imposição do
Presépio. O projeto tem apoio do
FEC/Secretaria de Estado da Cultura, Prefeitura de Ouro Preto e
Jornal o Liberal Inconfidentes.

A Área de Geografia do IFMG – Campus Ouro
Preto irá promover, entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, o 1º Simpósio Regional
de Geografia, Educação e Mineiridade (SIRGEM). O evento marca os 10 anos do curso de
licenciatura em Geografia da Instituição e terá,
como tema, “10 anos de Olhares Geográficos
sobre Ouro Preto e Região”. A programação
inclui palestras, oficinas, visitação a planetário,
mesa-redonda, trabalhos de campo, mini-cursos e a inauguração do memorial em homenagem aos 10 anos do curso de Geografia ofertado pelo Campus. As inscrições podem ser
feitas pelo site: ouropreto.ifmg.edu.br

Jornalista e escritor comemora
aniversário de primeira obra publicada
com evento gratuito em Ouro Preto

O
Edital de Convocação para
Eleição de Diretoria e do
Conselho Fiscal- Gestão 2018/2022
A Banda Euterpe Cachoeirense, pela maioria de seus membros associados,
convoca todos os seus associados no uso e gozo de seus direitos, para Assembleia
Geral Ordinária nos termos do Art. 13 do Estatuto, a realizar-se no domingo, dia
02 de dezembro, entre 10h e 12h (Art. 16 e parágrafo único), na sede da Banda,
localizada na Rua Sete de Setembro, nº 337, Cachoeira do Campo, quando deverá
deliberar sobre a eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal para o período de 4
anos. Cachoeira do Campo, 16 de novembro de 2018. Os associados da Banda.

jornalista e escritor Victor Stutz, conhecido como Nino Stutz, inicia neste
sábado (24), uma série de eventos em comemoração aos 35 anos da sua
primeira obra literária. O aniversário é só em 2019, mas as comemorações começam em Ouro Preto e irão contemplar outras cidades até o fim do ano.
Nino já escreveu 10 livros e recebeu alguns prêmios ao longo da sua
carreira como escritor, a maior parte dela, dedicada às crianças.
Além dos eventos comemorativos, Nino destaca que planeja
relançar todas as suas obras reunidas numa única publicação:
“Consegui, com muita luta, resgatar das editoras os direitos
autorais de todos os meus livros, só pra fazer essa temporada
de celebrações”, diz o autor. A programação conta com oficina
de arte, brincadeiras e jogos criados pelo artista que vão entreter
as crianças, que poderão ainda trocar ideias com o autor.
Enquanto isso, os pais também aproveitam a tarde ouvindo boas
músicas ou, até mesmo, acompanhando jogos de futebol.
A festa acontece sede do Esporte Clube Rosário, sede
também do Bloco Vermelho i Branco, a partir das
16 horas. Na ocasião, o escritor irá autografar cinco
títulos de sua autoria: A Marca da Caveira, O
Menino de Pau, O Fantasma da Máscara, Duelo
de Bruxos e o Emprego da Lua.
A entrada é franca.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

-feira, 23 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1316 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net
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Registro de Patrimônio Cultural Imaterial
da Tradicional Produção de Doces
Restaurante e Churrascaria PEDROSA
Artesanais de São Bartolomeu é revalidado
O COMPATRI aprovou por unanimidade a revalidação do
registro dos Doces Artesanais de São Bartolomeu

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

20 de Novembro,
Dia da Consciência Negra
e suas Conquistas
No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência
Negra. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos
Palmares, que lutou pela prática da cultura africana no Brasil
Colônia. Mas, além disso, essa data foi escolhida para lembrar
de que o fim da escravidão foi conquistado pelos próprios escravos, e não com a assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio
de 1988. A professora da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) Kassandra Muniz, que é doutora em Linguística e estudos Culturais, explica que algumas instituições ainda fazem
referência ao dia 13 de maio com a abolição da escravatura,
o que é desconsiderado, segundo ela, pelos movimentos e
ativistas sociais que lutam contra o racismo, defendendo que
o documento não deu fim aos problemas sociais para os escravos libertados. “A gente considera o 13 de maio como uma
falsa abolição, devido ao fato de que a maioria das pessoas negras, escravizadas, foram falsamente libertadas, pois não teve
nenhum um tipo de apoio, de condições sociais e financeiras
para que pudessem reescrever suas histórias com a inclusão
na sociedade brasileira à época”, explica Kassandra.
A doutora em Linguística e Estudos Culturais reforça que a
data, simboliza até hoje, a constante luta do negro desde o período colonial e imperial pela libertação. “Zumbi é considerado
um grande herói, assim como outros ícones depois dele, que
são símbolos da nossa resistência negra, da possibilidade de
nós termos os nossos próprios heróis, de mostrar como a população negra resistiu ao processo de escravatura e continua
resistindo com os baixos salários, piores empregos”, enfatiza
Kassandra.
Sobre as lutas contra as desigualdades raciais, a professora pontuou que “ainda estamos lutando, e essa mudança só será possível quando conseguirmos de fato a real abolição, que
só vai se concretizar quando s 50% da população estiver em pé
de igualdade com relação à população que se declara negra.
Essa luta não é de determinado grupo, mas diz respeito a todos
que querem ver o país melhor.
ATIVIDADES - Durante todo mês de novembro acontece
em Ouro Preto e Mariana uma programação diversificada para
debater e refletir sobre Consciência negra. A programação segue até o dia 30 de novembro e conta com rodas de conversas,
exposições, mostra de filmes, debates, shows, espetáculos
teatrais e atividades em escolas da sede e dos distritos.

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e
Natural (COMPATRI), vinculado
a Secretaria Municipal de Cultura
e Patrimônio, aprovou em reunião
ordinária no dia 7 de novembro,
por unanimidade, a revalidação do
Registro da Tradicional Produção
de Doces Artesanais de São Bartolomeu. A reunião contou ainda
com a presença de representantes
da Associação de Doceiros e Agricultores Familiares de São Bartolomeu (ADAF/SB).
Os parâmetros e procedimentos adotados no processo administrativo de Revalidação do Título
de Patrimônio Cultural Imaterial
foram estabelecidos pela Conselho
Estadual do Patrimônio Cultural
(CONEP), através da Deliberação
Normativa nº 06/2018, que orienta
que após 10 anos da inscrição do
bem cultural em um dos livros de
Registro, o município deverá apresentar relatório de revalidação cuja
elaboração dar-se-á com a participação efetiva da comunidade detentora do bem.
O processo teve início com a
anuência dos doceiros pela revalidação do Registro de Patrimônio
Imaterial e, posteriormente, com
a ocorrência de visitas aos locais
de produção, com a realização de
entrevistas, promovidas ao longo
do ano de 2018 pela equipe da
Secretaria de Cultura e Patrimônio
e tiveram por objetivo estabelecer
contatos e diagnosticar as demandas atuais do processo produtivo e
de comercialização.
O Secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni, esclarece que a produção de doces artesanais do distrito foi o primeiro
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bem cultural registrado como Patrimônio Imaterial no Município
de Ouro Preto em 2008 e que a
Prefeitura, ao propor o Registro da
Produção de Doces Artesanais de
São Bartolomeu, teve como objetivo a preservação das características e do processo de fabricação
artesanal dos doces, reconhecendo, protegendo e estimulando sua
produção, garantindo a sustentabilidade de seus produtores.
Série de ações de valorização
da produção de doces tem sido
realizados desde o Registro, como: Confecção de selos identitários; confecção de rótulos para os
doces; apoio à Festa Cultural da
Goiaba; apoio técnico para adequação de condições de produção;
alvará especial para comercialização em festividades tradicionais;
apoio a participação em eventos e
feiras.
Para os técnicos da Secretaria
de Cultura e Patrimônio, João Pau-

lo Martins e Wilerson Noronha, os
próximos desafios na busca por
uma proteção mais efetiva deste
bem, visa uma salvaguarda que
contemple as novas legislações
sanitárias e ambientais e principalmente que torne a produção doceira atraente para a comunidade
mais jovem da região, através de
políticas públicas que conciliem
questões econômicas e sociais.
Programa de Valorização e
Preservação do Patrimônio
Imaterial
Criado em 2007 e vinculado
à Secretaria de Cultura e Patrimônio da Prefeitura de Ouro Preto, o
Programa de Valorização e Preservação do Patrimônio Imaterial
é responsável pela elaboração de
mecanismos adequados de proteção e salvaguarda visando medidas que prezem pela permanência
e valorização de toda a diversidade
de manifestações culturais do Município de Ouro Preto.

Especialista alerta para os cuidados com as
compras durante a Black Friday
A Black Friday se tornou uma
febre no país desde 2010. Nos Estado Unidos o dia é uma tradição
com grandes promoções na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de
Graças. Em tradução livre, a sexta-feira negra, ocorre sempre na quarta sexta-feira de novembro e no
Brasil, os comércios encontraram
uma oportunidade de impulsionar
a data: o pagamento do 13º salário.

Nesta sexta (24), acontece mais
uma edição da Black Friday e o
professor da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP), Coordenador do projeto de extensão do
Centro de Direito do Consumidor,
Felipe Comarella, orienta sobre
os cuidados que se deve tomar
durante as compras. “É importante que o consumidor fique atento
durante esse período em que são

bombardeados com propagandas,
principalmente em relação aos
termos descontos, promoções ou
liquidações. No Brasil, infelizmente, esses termos não são sinônimos
de uma obrigatória redução dos
preços. Muitas lojas utilizam esses
termos ao longo do ano, mostrando
na verdade, que não possuem uma
política de redução de preços, mas
apenas a exploração desses estímulos de consumo”, orienta.
O professor ainda adverte as
compras feitas na internet. Ele pontua que é importante pesquisar, desconfiar de sites que não são conhecidos, que só aparecem nessa época, enviados geralmente por e-mail
ou até mesmo whatsApp. Outra
dica de Comarella é pesquisar o
histórico de preço do produto antes
de efetuar a compra, para observar
se realmente há uma redução no
valor do produto. Outra orientação
é dar preferência para pagamentos
no boleto, evitando compras no
cartão de crédito. “Evitar o cartão

de crédito, não só por fraudes como
roubo de dados, mas também para
evitar dívidas que são feitas neste
momento por empolgação das promoções”, aconselha.
Por último, o coordenador do
projeto de extensão do Centro de
Direito do Consumidor da UFOP
enfatiza que as compras feitas pela

internet podem ser devolvidas em
até sete dias a partir da data de recebimento, mesmo o produto não
apresentando defeito. “Isso é chamado direito do arrependimento,
não é preciso dar nenhum motivo”,
e finaliza, com a principal dica, “é
melhor pesquisar, desconfiar do
que depois ficar com o prejuízo”.

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

-feira, 23 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1316 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net
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Ouro Preto prepara programação para
Semana da Consciência
exaltar o Dia Internacional para a
Negra: dignidade para
comunidade do Quilombo Eliminação da Violência Contra a Mulher
No dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, o vereador Chiquinho de Assis (PV) visitou a comunidade do Quilombo, localizada entre a
localidade de Três Porteiras e o distrito de Ouro Preto, Rodrigo Silva. Ele
conclama os historiadores da região para ajudarem a decifrar a origem
do nome Quilombo naquela região, uma vez que os moradores dali são
afrodescendentes e trabalham em atividades rurais.
Na ocasião o vereador solicitou que o poder público possa viabilizar
a construção de uma ponte, que passe por cima do rio e ligue, enfim, a
comunidade do Quilombo ao distrito de Rodrigo Silva. Na localidade não
chega transporte público e as crianças, para conseguirem chegar até a beira
da estrada de Rodrigo Silva e irem para escola terem o direito de estudar,
precisam percorrer cerca de um quilômetro, em que boa parte do caminho
é realizado por meio de um trilho que existe sobre uma ponte de madeira.
Chiquinho pediu também que sejam tomadas providências com relação a água “um dos grandes dramas vivenciados pela população que
é obrigada a buscar água na localidade de Bocaina de Cima”. Por fim o
vereador chama atenção para que haja envolvimento e comprometimento
com as causas da comunidade “esses moradores merecem dignidade, reconhecimento e ações do poder público, assim como, necessitam de apoio
para desvendarem a sua história e origem do nome Quilombo”.

Parte do caminho que as crianças precisam percorrer
para chegar até a escola

O Dia Internacional da Não-Violência Contra a
Mulher foi instituído pela Organização das Nações
Unidas (ONU) em 1999, inspirado na trajetória de três
irmãs da República Dominicana, Pátria, Minerva e
Maria Teresa, que lutaram contra o regime do ditador
Rafael Trujillo e foram assassinadas naquela data, em
1960.
Por acreditar que é possível a construção de uma
sociedade mais justa e solidária, a Prefeitura Municipal
de Ouro Preto, por intermédio da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e o Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS), em parceria com o Serviço Interprofissional de Atendimento à Mulher (SIAME) e a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),
realizará uma programação especial voltada para a
conscientização e promoção dos direitos da Mulher, e
convida toda a comunidade para participar.
Promover o enfrentamento a qualquer tipo de violência, seja ela praticada contra homens ou mulheres,
adultos ou crianças é um dever de todo cidadão. No
entanto, de acordo com estudos sobre o tema, enquanto os homens tendem a ser vítimas de uma violência
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predominantemente praticada em espaços públicos, as
mulheres, indiferentes de origem, classes culturais ou sociais, sofrem cotidianamente com um fenômeno que se
manifesta, na maioria das vezes, em seus próprios lares.
Agressões verbais, humilhação, abusos, falta de respeito,
ciúmes e ameaças, cada vez mais, é preciso criar e fortalecer mecanismos para coibir a violência em suas mais
diversas formas.
Programação:
26 DE NOVEMBRO
Almoço - Jantar
Roda de Conversa: Mulher em debate;
Hora:
14h00; Local: CRAS Cachoeira do Campo
Caldos - Porções
(Padre Afonso de Lemos, s/nº – Cachoeira do
Pizzas - Bebidas
Campo).
27 DE NOVEMBRO
*Self Service
sem balança
Roda de Conversa: Lei Maria da Penha;
*Servimos
Hora: 14h00; Local: SIAME (Praça Reinaldo
MARMITEX
Alves de Brito, 13 – Centro).
com entrega
28 DE NOVEMBRO
em domícilio e
para empresas
Oficina Projeto Conviver – Prevenção à
Violência Doméstica e Sexual ; Hora: 13h00; LoR. Sete de Setembro, 413 (próx. Matriz) - Cachoeira do Campo
cal: Departamento de Turismo / UFOP (Campus
3553-1642
98785-9075
Universitário / Morro do Cruzeiro).

, 23 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1316 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

7

30ª Semana da Consciência Negra de
Itabirito promove cursos de capacitação
Caravana da Juventude Negra promoveu cursos entre 13 e 18
de novembro numa carreta estacionada na Praça da Estação

A 30ª Semana da Consciência Negra de Itabirito ganhou um
toque especial com a carreta da
Caravana da Juventude Negra,
que promoveu oficinas de capacitação na Praça da Estação entre os
dias 13 e 18 de novembro. Várias
atividades foram ofertadas, como
informática básica, fotografia digital, produção e edição de vídeo,
dentre outras.
Para quem participou dos cursos, a iniciativa ajudou na promoção e na capacitação do cidadão.
Ana Luísa Lopes, 19, do bairro
Santa Teresa, participou do curso
de informática básica. “Nunca fiz
nenhum curso de informática e
com essa oportunidade ofertada
pela carreta pude fazer uma capacitação. Essas iniciativas são
muito importantes e beneficiam as

pessoas que não têm condições de
pagar um curso”.
O Projeto Caravana da Juventude Negra já percorreu alguns
estados do Brasil e para atuar em
Minas Gerais foi preciso fazer algumas adequações. Com a ideia
inicial de atender comunidades
quilombolas, a iniciativa ganhou
um novo corpo no estado e foi
para as praças. Nesta edição, a
Caravana percorrerá oito cidades
mineiras com o encerramento em
Belo Horizonte.
A Caravana se despediu de
Itabirito no domingo, 18, com a
Mostra Caravana da Juventude,
que contou com apresentações artísticas dos alunos participantes e
de artistas que gravaram músicas
no estúdio da carreta.
Cabelo Afro
No dia 16, o público pôde
aprender um pouco mais dos cuidados com os cabelos afro em um
workshop, na Praça da Estação.
Na atividade, foram ensinadas
dicas para quem quer passar pela
transição capilar e técnicas para
cuidar do cabelo, além de um desfile de penteados. A cabeleireira
Gisele Bernardo, 26, do Salão
Cantinho da Preta, responsável
pela apresentação, vê o evento
como uma forma de empodera-

mento da mulher negra. “Estamos
conquistando o nosso espaço na
sociedade. Fiquei muito feliz com
a oportunidade de mostrar o meu
trabalho, que é a valorização do
cabelo afro”.
Café Preto
Na manhã de domingo, dia 18,
público itabiritense pode tomar
um café na Praça da Estação com
uma boa prosa sobre o cotidiano e
a negritude na cidade. Temas como racismo, empoderamento e a
ocupação de negros perante à sociedade foram discutidos nesta roda de conversa. Também foi abordado o negro como influenciador
digital na redes sociais, dentre outros temas relacionados à Semana
da Consciência Negra.
Outras atividades
A Semana da Consciência
Negra de Itabirito vai até o dia 24
de novembro com o Samba Solidário, roda de capoeira e maculelê
na Praça da Estação a partir das
16 horas. O público deve levar
um quilo de alimento não perecível que será revertido a entidades
de Itabirito. Até o dia do encerramento, oficinas de ritmos vão
acontecer nas escolas municipais,
atividades no Cras Maria Loura e
Padre Adelmo, nas unidades básicas de saúde e no IFMG.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Sociedade em festa: A diretoria da Corporação
Musical Santa Cecília preparou uma semana
de atividades em honra a milagrosa padroeira.
Hoje as 20:00 horas recitação do terço e confraternização com participação especial do Grupo de Serenatas de
Pedro Manoel. Sábado às 18:30 horas procissão e missa. Domingo
na Praça da Estação apresentação da Banda Velha e a sociedade Musical de Santo Antônio de Alvinópolis em mais uma edição do Domingo é dia de Banda.
Por onde anda? Humberto Santana da Rocha Mendanha, foi vereador e secretário da fazenda no governo de Celso Matos Silva.
Servidor público exemplar que muito contribuiu para o progresso de
Itabirito em época de poucos recursos. Sempre amigo e participativo
Humberto Santana da Rocha Mendanha é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Samba na praça: Ricardo Barrão, Letícia Garcia e Ronei Bixo Solto são algumas das atrações que estarão no segundo Samba Solidário neste dia 24. O evento é idealizado pelo nosso artista Pirulito da
Vila com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias carentes em
nossa cidade. O acontecimento em si é uma grande roda de samba
com artistas convidados e a presença de um público animado e participativo.
Convidado: Você está convidado para o lançamento do livro “Eternamente Itabirito” que acontece em noite de autógrafo dia 07 de dezembro na Biblioteca Pública Professor D’aulas de Azevedo a partir
das 19:30 horas. Uma obra que conta a história de Itabirito através
das fotos e mostra que o maior patrimônio de uma cidade é sua memória. Prestigie!
Nosso abraço: Ao Geraldo Magela de Souza e Silva (Lalado, destaque do futebol de Itabirito como goleiro do União Sport Clube por
várias décadas), foi vereador e presidente do legislativo e através do
projeto de sua autoria em 1984 tornou a Câmara independente da
prefeitura. Sempre atuante e exercendo liderança positiva, ele deixou
sua marca ajudando nossa gente e incentivando nosso progresso.
Curtinhas: As equipes de futebol do Usina Esperança e Esquina do
Golo decidem domingo o título de campeão de Itabirito 2018. *O
informativo da Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação
alerta sobre a importância do cadastro ambiental rural que se encerra
dia 31 de dezembro. *Luto: A cidade perdeu esta semana a jovem
Karla Ferraz e Geraldo Cardoso marido da vereadora Rose da saúde.
*Os trios elétricos começam a se preparar para o carnaval de 2019.
*Diversas atividades culturais e artísticas marcam o encerramento
da Semana da Consciência Negra. *Jeca Tatu instalado próximo ao
laticínios Ita tem despertado a atenção do turismo na região. *Lucas
júnior e teclado é atração deste domingo no Bailão do Simões. Só pra
lembrar: O Cruzeiro é HEXA campeão.
Som e iluminação: Os amigos Irineu e Preto estão com um serviço
de som e iluminação de muita qualidade, com equipamentos modernos e que faz a diferença na hora de realizar a sua festa. Quem quiser
contratar a W.I. Som e Iluminação é só ligar para 98653-2640 (Irineu) ou 99629-8365 (Preto). É trabalho sério e festa garantida com
sucesso e brilhantismo. Venha conferir!
Para Refletir: O pior governo é o que exerce tirania em nome das
leis e da justiça. (Charles Louis Montesquieu)

feira, 23 de novembro/2018
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Estacionamento
Rotativo de Itabirito
terá novidades
em breve
O Estacionamento Rotativo com Parquímetro em Itabirito terá novidades a partir de 2019.
Com um sistema mais moderno e com mais
conforto ao cidadão a iniciativa visa dar mais
segurança e comodidade ao sistema de vagas da
cidade.
Uma das novidades será a emissão do comprovante pelo poste do parquímetro além do
motorista poder acessar as vagas de três formas:
aplicativo de celular que será disponibilizado
para os usuários, no próprio poste do paquímetro
ou nos comércios parceiros espalhados pela
cidade.
A partir da
implementação
deste novo sistema integrado,
os postes do
parquímetro
serão substituídos por novos
para atender a
população.
Multas e
notificações

Com este
novo sistema
a fiscalização
também vai
sofrer mudanças. A partir do
momento que
o agente da
Guarda Municipal não identificar o pagamento, o
condutor
do veículo
será notificado e poderá pagar
o valor do
estacionamento
em até
sete dias.
Após este
prazo de
sete dias
a notificação vira
multa.

SANTA CRUZ CAMPEÃO: Em festa marcante no último domingo (18) a comunidade de Glaura festejou o título
de campeão Distrital de Ouro Preto conquistado pelo Santa Cruz que, após 32 anos conquistou o segundo título,
dessa vez contra a equipe do Santa Luzia. A presidente do clube, Lenir de Fátima Vieira Gonçalves disse que
“além de feliz, me sinto muito orgulhosa em receber o troféu de campeão distrital de 2018 no cargo de presidente
de um clube que tem meu pai como um dos fundadores. Esta conquista é em homenagem a todos os nossos
integrantes já falecidos, e resultado de muita dedicação de nossos jogadores e torcedores, que não medem
esforços para manter de pé nosso time e acreditam no futebol como um esporte em que deve haver união e respeito com as outras equipes. Esta é a realização de um sonho da nossa #famíliaSantaCruz”.
Arquivo Ivacy Simões

NOSSA BIBLIOTECA PUBLICA:
Esse lindo prédio foi construído entre
1884/1885. Os tijolos e as telhas vieram da
França, o cimento da Inglaterra (Portland).
Vinham em barricas de madeira em navios a
vapor até o Rio de Janeiro e depois em
pranchas pela estrada de ferro. Havia apenas
60 anos que o cimento tinha sido inventado ou
descoberto, como queiram, por Joseph Aspdin
em 1824 (pedreiro Inglês.) Depois que a ferrovia
foi desativada em Itabirito, o prédio quase
chegou às ruinas. Reformado, O lindo prédio
tem grande utilidade para Itabirito, pois é onde
funciona a Biblioteca Pública Professor Diaulas
de Azevedo, fazendo parte do Complexo
Turístico da Praça da Estação, que foi criado
no governo do Prefeito Manoel da Mota Neto.
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Matrículas
Abertas

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

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Edital. Concorrência Pública nº 012/2018
- PL 258/2018 – Contratação de pessoa jurídica para execução da infraestrutura da
rua Ana Maria Teixeira no bairro Cardoso,
Itabirito/MG. Tipo: Menor Preço Global.
Forma de execução: Execução indireta sob
o regime de empreitada por Preço Unitário
A abertura será dia 27/12/2018 às 13:00 hs.
Edital. Concorrência Pública nº 013/2018
- PL 259/2018 – Contratação de pessoa
jurídica para finalização de execução da
infraestrutura da Comunidade do Botas,
Itabirito/MG. Tipo: Menor Preço Global.
Forma de execução: Execução indireta sob
o regime de empreitada por Preço Unitário
A abertura será dia 28/12/2018 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
– Errata – Pregão Presencial 140/2018
– PL 245/2018. O Município de Itabirito
comunica a existência de errata do processo
em epígrafe. A data de reabertura do certame fica alterada para 06/12/2018 às 13:00
horas.A íntegra da errata encontra-se disponível no Depto de Licitações; Site: www.
itabirito.mg.gov.br; E-mail: licitacao@pmi.
mg.gov.brou Tel.: (31) 3561 4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Ratificação – Credenciamento 003/2018
- PL223/2018 – O Secretário Municipal de
Urbanismo ratifica o Credenciamento para
prestação de serviço continuado orientado
a destinação final de resíduos da construção civil e resíduos inertes produzidos ou
recolhidos pela Prefeitura Município de
Itabirito, atendendo a SEMURB.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Julgamento de Recurso - Pregão Presencial 001/2018 - PL 001/2018. A pregoeira
comunica o julgamento do recurso interposto pela empresa Siriema Produtos Ambientais Ltda-EPP, onde julgou improcedente o
recurso, mantendo a sua decisão que declarou vencedora do certame a licitante Itabirito Edificações e Serviços Ltda. na sessão
do dia 27/07/2018. O Secretário Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Prefeito Municipal ratificaram a
decisão da pregoeira. A íntegra da decisão
encontra-se disponível no Departamento de
Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG - Resultado - Pregão Presencial
001/2018 - PL 001/2018 – Vencedor:
Itabirito Edificações e Serviços Ltda.
CNPJ: 10.502.996/0001-97. Valor Total:
R$ 445.800,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Resultado - Pregão Presencial 134/2018
- PL 235/2018 – RP 070/2018 – Vencedora: Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda.
CNPJ: 23.062.698/0002-56. Valor Total:
R$ 2.447.000,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Retificação: Publicação Jornal “O LIBERAL”, Edição 1312, de 26/10/2018 Página 12 – Onde se lê: - Pregão Presencial
081/2018 - PL 150/2018 – RP 044/2018 –
Vencedora: Hospitalar Souza Lins Ltda.
Itens: 49, 54, 60, 65, 66, 67, 73, 74, 75,
80, 81, 82 e 83. Valor Total: R$ 52.960,62.
Deve-se ler: Vencedora: Hospitalar Souza
Lins Ltda. Itens 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41,
49, 54, 60, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 80, 81, 82
e 83. Valor Total: R$ 75.268,22.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato de contrato 649/2018 - Pregão
Presencial 091/2018 - PL 165/2018 - RP
053/2018. Objeto: Fornecimento e instalação de forro de PVC e estrutura de suporte
em aço galvanizado no município de Itabirito – MG. Contratada: L3A Divisórias e
Forros Eirelli - CNPJ:10.867.329/0001-08.
Valor: R$13.992,61. Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de contrato 656/2018 – Pregão Presencial 116/2018 – PL 209/2018.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica
para aquisição de 02 (dois) aparelhos/
equipamentos de Ultrassonografia em
atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde. Contratada: Dental Alta Mogiana
Comércio de Produtos Odontológicos Ltda – CNPJ: 05.375.249/0001-03. Valor:
R$ 128.000,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato 535 – 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. Fundamento:
art. 65, I, ‘a’ da Lei 8.666/93.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Extratos de Atas - Pregão Presencial 083/2018 - PL 152/2018 – RP

046/2018. Objeto: Registro de preços para
eventual e futura contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de produtos
para saúde - curativos para atendimento
a pacientes portadores de feridas, acompanhados nas UBS. Detentor da Ata
134/2018: Alts Comércio de Materiais e
Equipamentos Hospitalares Eireli-EPP CNPJ: 22.846.832/0001-66. Item 2-V.Un.
R$6,79. Detentor da Ata 139/2018. Nucleomed Comércio e Representação Comercial Ltda. CNPJ: 14.823.642/0001-03.
Item 10 - V.Un. R$ 39,00. Detentor da Ata
137/2018: LM Farma Indústria e Comércio
Ltda. CNPJ: 57.532.343/0001-14. Item 1 V.Un. 34,68. Item 9 - V.Un. 5,00. Detentor
da Ata 138/2018: Mat Med Hospitalar Ltda-ME -CNPJ:02.305.767/0001-54. Item
6 - V.Un. R$1,19. Item 11- V.Un. R$2,52..
Homologação/Ratificação: 09/11/2018. A
íntegra da ata encontra-se disponível no
Deptº de Licitações e Contratos ou pelo
site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extratos de Atas - Pregão Presencial
082/2018 – PL 151/2018 – RP 045/2018.
Objeto: Registro de preços para eventual
e futura contratação de pessoa jurídica
para fornecimento de produtos para saúde
classificados como materiais Médico-hospitalares de apoio e diagnóstico III para
atendimento a pacientes nas Unidades de
Saúde. Detentor da Ata 140/2018. Distrilaf - Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ: 04.889.013/0001-14. Item 2 - V.Un.
R$ 16.60; Item 42 - V.Un. R$ 2,99; Item
43 - V.Un. R$ 4,15; Item 44 - V.Un. R$
27,44; Item 45 - V.Un. R$ 26,65. Homologação/Ratificação: 31/10/2018. A íntegra
da ata encontra-se disponível no Deptº de
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extratos de Atas - Pregão Presencial
081/2018 – PL150/2018 – RP044/2018.
Objeto: Registro de preços para eventual
e futura contratação de pessoa jurídica
para fornecimento de produtos para saúde
classificados como materiais Médico-hospitalares de apoio e diagnóstico I para
atendimento a pacientes nas Unidades de
Saúde. Detentor da Ata 148/2018: Distrilaf - Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ: 04.889.013/0001-14. Item 2 - V.Un.
R$5,55. Item 3 - V.Un. R$ 4,80; . Item 4 V.Un. R$ 4,05. Detentor da Ata 153/2018:
Nutriminas Comércio de Nutrições Dietéticas e Materiais Hospitalares Ltda – EPP
- CNPJ: 22.218.845/0001-90. Item 13
- V.Un. R$0,43; Item 14 - V.Un. R$0,52;
Item 15 - V.Un. R$0,62; Item 16 - V.Un.
R$0,74; Item 17 - V.Un. R$0,92; Item 18 V.Un. R$1,20. Homologação/Ratificação:
12/11/2018. A íntegra da ata encontra-se
disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Semad/RH - Edital de Processo Seletivo
Público Simplificado nº 001/2018 - Convocação dos Candidatos - O Prefeito de
Itabirito-MG, no uso de suas atribuições legais, informa que em observância ao Princípio da Publicidade, divulga a Lista da
Sétima Convocação do Edital 001/2018,
referente ao Processo Seletivo Simplificado de Provas para contratação de pessoal
por prazo determinado. O detalhamento da
lista se encontra no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito www.itabirito.
mg.gov.br e impressa no Quadro Oficial,
mais informações (31)3561-3227.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de Contrato 657/2018 – Pregão
Presencial 114/2018 - PL 206/2018 – RP
062/2018. Objeto: Prestação de serviços
de transportes municipal e intermunicipal
em ônibus convencional rodoviário, com
capacidade mínima para 44 passageiros
em atendimento a SEMTRA. Contratada:
Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda. CNPJ: 10.687.745/0001-24. Valor: R$20.120,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato do 1º Termo Aditivo nº 124/2018
ao contrato 404/2017 – Credenciamento
010/2017 – Prc 173/2018 . Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para realização de Exames de Pet Oncológico. Contratada: Centro de Imagem Diagnóstico
S/A - CNPJ: 42.771.949/0002-16. Valor
R$ 25.000,00. Vigência 12 meses.
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Curso do Cepep qualifica novos barbeiros em Itabirito
Em alta, o mercado de barbearia ganhou novos profissionais em Itabirito. Entre 1º de outubro e 22 de novembro,
dez jovens alunos participaram do curso de corte com técnicas de barbearia oferecido pelo Centro Público de Educação
Profissional José Toledo Filho (Cepep), ligado à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico.
"O mercado de barbearia cresceu muito em Itabirito. Esses jovens, vários deles com 16 anos, em vez de irem para a
rua, estão aqui se qualificando profissionalmente e cortando
muito bem. Com isso, outros cabelereiros e barbeiros já estão resgatando-os", comemorou a instrutora do curso Rosângela de Oliveira Barbosa.
A programação incluiu aulas teóricas e práticas, totalizando 48 horas de aprendizado. No dia 14 de novem-

bro, na reta final do curso, os alunos tiveram a oportunidade
de praticar cortando cabelo de alunos das escolas municipais
Laura Queiroz, no bairro Esperança, e Ana Amélia de Queiroz, no Gutierrez.
"O curso atendeu às minhas expectativas. Achei ótimo.
Eles nos ensinaram tudo, não deixaram dúvida nenhuma e
nos deram bastante segurança. Muitos alunos que fizeram o
curso com a gente já começaram a fazer cortes fora. Indico
para mulheres também", exaltou a participante Izadora Karine dos Santos, de 21 anos.
Para o ex-aluno Max José Alves, de 28 anos, a nova temporada do curso representou uma oportunidade de atuar como
instrutor auxiliar. "A experiência foi muito boa. Fiz o curso no
Cepep, estou em processo de montar meu salão em breve e
agora estou podendo passar o aprendizado adiante", destacou.

Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº114/2018,
na modalidade de Pregão Presencial
nº071/2018 S.R.P. nº011/2018 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. Empresa Vencedora e Habilitada:
Hidropoços LTDA. Perfazendo este pregão
presencial um valor total de R$109.000,00
(Cento e nove mil reais), Itabirito / MG,
19/11/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 082/2018 - 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° 126/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº082/2018, Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos
de informática a ser utilizados na execução
da demanda de manutenção e implementação do sistema no serviço administrativos
do SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
10/12/2018 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 – 083/2018 – S.R.P.
Nº014/2018 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº
99 em Itabirito - MG, o Processo LiciO II Samba Solidário de
tatório n°127/2018, na Modalidade de
Itabirito acontece neste
Pregão Presencial nº083/2018, S.R.P. nº
sábado (24) a partir das
014/2018 Objeto: Registro de preços para
16h, na Praça da Estafutura e eventual contratação de empresa
especializada em serviço de locação de um
professora de Português, Gilmara Souza, que leciona
ção. Criado pelo Pirulito
grupo gerador de energia elétrica a diesel,
da Vila, o Samba Solidána Escola Municipal Manoel Salvador de Oliveira, tem
com capacidade de alimentar um motor de
rio tem a finalidade de
desbravado novos modos de aprendizado dos seus alunos
120HP, incluindo transporte, instalação,
arrecadar alimentos para
com o Projeto Paródias Gramaticais. Com apoio do profesoperação, manutenção, seguro do equipaas pessoas carentes e
mento e desinstalação, sob demanda para
sor Breno Matias, a dupla inova com música e violão para
ser utilizado na UTA – Unidade de Traentidades
da cidade. O
estimular o aprendizado. Os vídeos são postados na página
tamento de Água BR 040, do SAAE de
evento é uma grande rodo projeto do facebook e já teve mais de 23 mil visualizaItabirito – MG, conforme especificações
da de samba onde Pirulido anexo I, do edital, no dia 11/12/2018 às
ções. “É com muito orgulho que digo que o Projeto Paródias
to da Vila convida vários
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
Gramaticais tomou uma grande proporção nacional, pois
artistas para participar
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centros,
pessoas do Brasil todo compartilharam e comentaram, posida grande festa. A entraem Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: comtivamente. Muito obrigada!”, comemora a professora.
da é a doação de 1 k de
pras@saaeita.mg.gov.br.
alimento não perecível.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata
nº010/2018 - Registro de Preço 011/2018 - Processo Licitatório nº114/2018 – Pregão
Presencial nº071/2018 – Objeto Registro de preços para futura e eventual 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. Conforme FORNECEDOR e Relação de objeto descrito abaixo:
O último domingo foi de muito esporte no Alto do Cristo
FORNECEDOR: Hidropoços LTDA. CNPJ: 17.300.096/0001-06.

PANORAMA

A

Itabirito TrailRun agita o
Alto do Cristo em Itabirito

Operação e Manutenção do Sist. de Água - UTA - 17 512 1705 4011 33.90.39.00
Item

Especificações

Unid.

Qtde

Preço
Unitário

Preço
Total

Nome da
Empresa

1

Poço 0 - Distrito Industrial: Profundidade - 230m; Nível
estático - 21,43m; Nível dinâmico - 53,73m; Tubulação
- tubos e luvas em aço inox 3”; Vazão do poço - 70m³/
hora; Vazão de operação - 62m³/h; Bomba - Ebara, modelo
BHS517-12, peso estimado - 194kg, 380V; Localização Estacionamento da fábrica da Coca Cola BR040, km 572
- Itabirito - MG.

Unid.

1

35.720,00

35.720,00

Hidropoços

2

Poço 01 - Distrito Industrial: Profundidade - 197m; Nível
estático - 48m; Nível dinâmico - 60m; Tubulação - tubos
em aço galvanizado 4”; Vazão do poço: 200m³/h; Vazão de
operação - 162m³/h; Bomba - EBARA, modelo BHS81508, 120CV, 440V; Ponto de operação da bomba - 78m; Localização - UTA do Saae, BR040, km 572 - Itabirito - MG.

Unid.

1

36.640,00

36.640,00

Hidropoços

3

Poço 02 - Distrito Industrial: Profundidade - 193m; Nível
estático - 45m; Nível dinâmico - 56m; Tubulação - tubos
em aço galvanizado 5”; Vazão do poço: 200m³/h; Vazão de
operação - 162m³/h; Bomba - EBARA, modelo BHS81508, 120CV, 440V; Ponto de operação da bomba - 84m; Localização - UTA do Saae, BR040, km 572 - Itabirito - MG.

Unid.

1

36.640,00

36.640,00

Hidropoços

Valor Total do Processo: R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 19/11/2018.

em Itabirito. Mais uma edição do Itabirito TrailRun reuniu mais
de 500 atletas de várias cidades de Minas e de outros estados para percorrer os três percursos da prova 8 km, 18 km e o temido
56 km, que foi o maior desafio do dia. No maior trajeto se destacou a dificuldade de percorrer a distância de 56 km passando
por montanhas tão íngremes tal como o “Morro 2 irmãos”.Os
atletas que vieram para esse desafio no meio da natureza elogiaram muito toda a estrutura ofertada pela organização da prova.
Valmir Dias Lana Júnior atleta com participações em diversas
provas internacionais viu no evento um grande potencial de
crescimento. “Essa prova ajuda a desenvolver o Trail na região
que é tão perto de Belo Horizonte, tem fácil acesso e ótimas trilhas para prática da modalidade. A competição
foi muito organizada,
com todos os postos de
abastecimento estrategicamente posicionados,
uma variação grande
entre trilhas e estradão,
um mix bem interessante”.
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Licença para instalação de canteiro de
obras de Paracatu de Baixo é emitida
Documento permite implantação das instalações de apoio para construção
do reassentamento, prevista para dezembro deste ano

A Fundação Renova, em parceria com o Sebrae, oferece
cursos gratuitos em Mariana. São 165 vagas distribuídas
nas seguintes áreas: agente de gestão de resíduos sólidos;
eletricista instalador predial de baixa tensão; serralheiro de
materiais ferrosos; encanador instalador predial; pedreiro
de acabamento e pintor de obras imobiliárias. As inscrições
podem ser realizadas até o dia 29 e devem ser feitas na sede
do Senai, em Mariana, na Rodovia do Contorno, sem número,
Bairro Colina. A prova de seleção será no dia 1º de dezembro.
Mais informações pelos números 3557-2120 ou 3557-4241.

N

os dias 23, 24 e 25 de novembro,
a companhia Circovolante apresenta mais uma temporada de atrações
gratuitas em Mariana, conhecida como a capital do circo. Além de abrir
sua sede no distrito de Passagem de
Mariana, a Casa do Palhaço, pela primeira vez a visitação, a trupe circense
conta com artistas parceiros para realizadas espetáculos em escolas e patrocínio do Fundo Estadual de Cultura. A
programação começa nesta sexta (23),
com apresentação de dois números
especiais na Escola Estadual Dom Benevides, no Centro de Mariana, às 9h
e às 15h30. Na segunda (25), a companhia promove show com o palhaço
Viralata, também de Belo Horizonte,
na Escola Municipal Cônego Paulo
Diláscio, no bairro Morro Santana, às
9h30 e às 15h. E na quarta (28), o Circovolante recebe o respeitável público
em sua sede em um espetáculo com o artista marianense Mágico Silas, em
dois horários: às 9h e às 15h. Mais informações: circovolante.com.br
Samuel Consentino

A Confraria Capim Canela recebeu os alimentos arrecadados
nos jogos da Rodada Solidária do time Unidos de Bento Rodrigues. As doações serão encaminhadas para as instituições de
Mariana e famílias carentes. Foram mais de 500 kg de alimentos
arrecadados. A iniciativa é uma retribuição da equipe de Bento
Rodrigues em agradecimento a todas as doações recebidas na
época da tragédia de Bento Rodrigues, há três anos. A Confraria agradece a todos os times e pessoas envolvidas.

T

eve início na terça-feira (20) o pagamento do quinto lote do abono salarial PIS/Pasep 2018-2019, ano-base 2017. O lote inclui
os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro e os
servidores públicos com final de inscrição 4. Os trabalhadores nascidos entre julho e dezembro recebem o abono ainda este ano. Já os
nascidos de janeiro a junho poderão realizar o saque em 2019.

A Dispensa de Licenciamento
Ambiental para a implantação do
canteiro de obras na área conhecida como Lucila, terreno escolhido
pela comunidade de Paracatu de
Baixo para a construção do novo
subdistrito, foi concedida nesta
terça-feira (20), pela Prefeitura de
Mariana, por meio das Secretarias Municipais de Obras e Gestão Urbana e de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável.
A emissão do documento é mais
um passo no processo de reassentamento. A previsão é que a Fundação Renova comece a implantar
o canteiro em dezembro deste ano.
O estabelecimento do canteiro tem o de objetivo de antecipar
as instalações dos escritórios e
estruturas de apoio das empresas
responsáveis pela construção da
comunidade de Paracatu de Baixo.
O projeto urbanístico da comunidade foi aprovado no dia 13
de setembro de 2018 com 97% de
votos. O novo subdistrito deverá
preservar, ao máximo, as características originais e os aspectos
patrimoniais, urbanísticos e culturais da comunidade, sobretudo a
relação de vizinhança. O reassentamento está previsto para ocupar
uma área de 93 hectares do total de

392 hectares do terreno, que foi escolhido pela própria comunidade.
A alteração no Plano Diretor
de Mariana, por meio da aprovação de um projeto de lei que permitirá o parcelamento do solo, será necessária para o andamento do
reassentamento. A mudança transforma a área em urbana e garante
o modo de vida rural. As adequações são pré-requisitos legais para
o uso e ocupação do solo e, posteriormente, para a divisão do terreno em lotes. As tratativas estão em
curso com a Prefeitura de Mariana
e a Câmara dos Vereadores.
Após a aprovação do Plano
Diretor, será formalizado o pedido das licenças ambiental e urbanística para obtenção do alvará

de construção. Esses documentos
permitem o início da fase de construção das obras de infraestrutura
da nova vila, como terraplanagem,
pavimentação, drenagem, redes de
esgoto, distribuição de água e de
energia.
A equipe técnica da Fundação
Renova já está desenvolvendo os
documentos de engenharia e estudos necessários que compõem os
requisitos para os licenciamentos
ambiental e urbanístico. Eles serão avaliados com a Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Mariana e de
Obras Gestão Urbana de Mariana
com anuência da Secretaria de
Cidades e de Integração Regional
(Secir).

Bandas centenárias encantam
público em apresentação no Jardim
Olhares atentos de quem aguardava ansioso pela chegada das
bandas que se apresentariam nesse
domingo, 18, através do projeto
Banda na Praça. E lá vinham elas!
Ao som de belíssimos dobrados as
bandas Oito de Dezembro, de Cachoeira do Brumado, e São Caetano, de Monsenhor Horta, se aproximavam da Praça Gomes Freire,
local escolhido para ser palco dessa
tradição cultural.
Além dos marianenses, que
marcam presença em todas as apresentações, o Jardim também estava lotado de turistas, que ficaram
impressionados com o repertório
apresentado. “As bandas estão de
parabéns! Percebe-se a dedicação
de cada uma pela apresentação impecável das peças. Gostei de todas,
mas, ouvir as músicas de Abba foi
prazeroso. São músicas que marcaram nossa geração e nos faz lembrar de vários momentos bons que
vivemos”, destacou a professora
aposentada, Marluci dos Anjos.
Além de Abba, as Sociedades
Musicais também tocaram sambas,
sertanejo, MPB e os tradicionais
dobrados, gênero muito popular
entre elas.
Projeto – O projeto Banda na
Praça surgiu com intuito de valorizar as bandas da cidade, fortalecendo as tradições de apresentações
delas em praças. “Acho o projeto
muito bom para divulgação das
bandas de Mariana. Sem falar que
as apresentações despertam o interesse de outras pessoas a fazer parte, também. Elas assistem, gostam
e logo nos procura para saber se é
possível ingressar na Sociedade
Musical”, destacou o presidente
da banda Oito de Dezembro, Elton

Eliene Santos

Eliene Santos

Gomes de Freitas.
Novidade – A Secretaria de
Cultura está promovendo, juntos
com as 11 bandas, a criação de um
DVD. Cada uma irá gravar um dobrado, sendo ele composição de um
marianense. A estimativa é de concluir as gravações ainda este ano para que os DVDs sejam entregues às
bandas e enviados para instituições

como a FUNART e escolas de música. A ação é mais um projeto que
visa valorizar a cultura marianense.
“Mariana é a cidade em Minas com
o maior número de bandas civis e
nada mais justo que criar projetos e
programas que as incentivem a se
manter ainda mais firme e presente
na sociedade”, destacou o secretário de Cultura, Efraim Rocha.
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Mariana recebe 27 coros de 4 Estados
do Brasil para o Encontro de Corais
Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Unidade de saúde é vandalizada
e atendimento é suspenso
A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Moro Santana foi invadida e
teve salas reviradas na madrugada de terça-feira (20). Equipes de saúde chegaram nesta manhã e encontraram o telhado violado.
Para o secretário de saúde, Danilo Brito, o ocorrido é lamentável e garante
que a equipe está fazendo o possível para minimizar os prejuízos. "É de extrema tristeza que existam pessoas capazes de vandalizar unidades de saúde que
estão ali para atenderem às demandas da comunidade. Nossa equipe está focada na manutenção da unidade para restabelecimento das atividades o quanto
antes. Até lá, estamos redirecionando as consultas para que os pacientes não
sejam desassistidos", reforça o chefe da pasta.
Os consultórios médicos foram destruídos e a sala de medicamento foi totalmente revirada. Material de limpeza, computadores e móveis foram encontrados jogados ao chão. Até o momento não foi constatado sinal de furto.
Em razão dos prejuízos causados nos consultórios e até a manutenção do
telhado ser realizada, os atendimentos médicos da unidade estão temporariamente suspensos. Os pacientes do bairro serão atendidos na Unidade Básica
de Saúde do Centro para que não haja danos maiores à vida dos moradores.
Felipe Cunha
Os atendimentos que
já estavam
marcados
serão reagendados
dentro das
possibilidades, haja
vista que a
agenda de
consultas
também foi
destruída.

Umas mais graves, outras mais
agudas. Umas mais fortes, outras
mais suaves. Centenas de vozes,
sejam elas de crianças, jovens,
adultos, homens ou mulheres, se
misturam na Praça da Sé para a
realização da 16ª edição do Vozes
que Cantam – Encontro de Corais.
O evento iniciou-se na quinta-feira,
15, com a homenagem à Personalidade da Música, e estendeu-se até
o domingo, 18, com a apresentação
de diversos corais em Mariana e
Ouro Preto.
“Que felicidade sediar um
evento como esse, que se propõe
a resgatar esta importante manifestação musical, revigorando o gosto
pelo canto coral. Fico feliz também
em poder promover esse evento em
parceria com a Prefeitura de Ouro
Preto. Juntas, podemos valorizar
essa tradição mineira, que é bem
antiga, e, ao mesmo tempo, mostra
a nossa cultura”, destacou o prefeito Duarte Júnior.
O Encontro de Corais reuniu
27 coros de 11 cidades de Minas
Gerais, São Paulo, Mato Grosso e
Espírito Santo. “Essa iniciativa, de
promover eventos como esse, deveria ser modelo para tantas outras
cidades. Reunir grupos que cantam
é muito importante, principalmente
quando atinge a faixa de pessoas
mais jovens. A Prefeitura de Mariana está de parabéns”, afirmou o
regente do Coral Vozes Gerais, de
Belo Horizonte, Nereu de Castro

Eliene Santos

Eliene Santos

Teixeira.
Além de ser um momento para
troca de experiência entre o mais de
830 coralistas, o evento foi importante para divulgar os corais. “Temos muitos corais bons em nossa
região e eventos como esse dá mais
visibilidade a eles. Daqui surgem
muitas outras oportunidades de
apresentação em outras cidades”,
disse Luciano Augusto da Costa,
integrante do Coral Viri Tertius, de
Santa Rita de Ouro Preto.
Homenagem – Como todos os
anos, desde 2004, o evento também
homenageia como Personalidade

da Musica, pessoas que se destacaram em defesa e preservação
da cultura musical. Nesta edição
o Cônego Agostinho Lourdes
Coimbra de Oliveira foi o homenageado. “Fico muito agradecido
pelo reconhecimento. Acredito
muito na sinceridade das pessoas
que promovem essa homenagem e
imagino que, de alguma forma, eu
pude contribuir para o fomento da
cultura musical. Fico feliz também
por ver as duas cidade, Mariana e
Ouro Preto, ambas berço de cultura
da arte musical, juntas na realização
desse evento”, afirmou o Cônego.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Laiká eu laiko,
só não reve môni!
As duas senhoras, postadas à margem da rodovia, entraram
no ônibus a sobraçar sacolas de compras. Ainda bem que a população já se acostumou a ceder lugar a pessoas com mais idade,
pois não se sabe como viajariam, espremidas entre outras e ainda
a cuidar de pacotes. Duas garotas cederam seus lugares e elas se
acomodaram, sempre muito falantes sobre o que haviam acabado
de fazer, como é próprio entre mulheres ao sair das compras. Com
mais atenção ao que elas diziam entre si, sem qualquer preocupação com a privacidade, percebia-se preocupação com palavras isoladas e, aparentemente, estranhas ao contexto nos pacotes e embalagens das compras. Eram palavras, em inglês, essa verdadeira
praga que invade o Brasil como se sua população não tivesse língua própria. Palavras como “Delivery”, “out”, “check in”, “check out”,
“shopping”, “fast-food”, “food truck”, “cofee breack” e outra montoeira
delas azucrinam a vida de pessoas simples, que nunca tiveram contato com línguas estrangeiras, mas são clientes, são consumidoras e precisam saber o que compram, o que usam. Como cidadãs
brasileiras, essas pessoas estão sendo desrespeitadas, sem que
ao menos tenham consciência disso, e, os que se valem do inglês,
para vender produtos ou serviços, podem perder vendas, por conta
do desvio na comunicação. Macaquear o estrangeiro virou mania e
chega ao extremo do ridículo, ainda que o protagonista se sinta o
rei da cocada! Assim é que a “black Friday” (“sexta-feira negra”, em
Português), comemorada nos Estados Unidos, no dia seguinte ao
Dia de Ação de Graças (quarta quinta-feira de novembro) no Brasil
virou sinônimo de desconto ou promoção comercial em qualquer
dia e época do ano, quando não de safadeza! Aqui há “black friday”
em qualquer botequim e até na segunda-feira!
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Prefeito envia à Câmara projeto
de parcelamento de dívidas

Marianenses poderão parcelar dívidas após aprovação
A Prefeitura de Mariana enviou à Câmara de vereadores um
projeto de lei com o intuito de criar
o Programa Municipal de Recuperação de Receitas, o PMRR.
Através dele, a população poderá
efetuar o pagamento dos débitos
tributários e não tributários ao município.
O contribuinte com dívidas
anteriores a 31 de dezembro de
2017, deve formalizar a adesão ao
PMRR até 31 de janeiro de 2019
no departamento de Documentação e Arquivo, ou diretamente
na Secretaria de Fazenda. Outro
ponto importante que consta no
projeto enviado pelo Executivo à
Câmara é que as pessoas que já
passaram por execução fiscal também poderão aderir ao programa.
Nesse segundo caso, após comprovação da quitação da primeira
parcela, a Procuradoria Municipal
providenciará junto ao juízo a suspensão da tramitação processual.
O prefeito Duarte Júnior destaca que esse é mais um passo em
favor da população marianense e
que a facilidade de parcelamento
e quitação será benéfico para ambas as partes. “Temos, sim, compromisso com a nossa população
e a criação desse programa é mais
uma prova disso. Passamos por

Pedro Ferreira

tempos difíceis e a sensibilidade
com o outro vem em primeiro
lugar. O pagamento dos impostos
devidos não é a nossa maior receita, mas é igualmente importante
para que consigamos dar prosseguimentos as ações governamentais. Assim que aprovado, a população terá a oportunidade de quitar
sua dívida da maneira que for mais
confortável”, explica o prefeito.
De acordo com o projeto,
as várias formas de pagamentos
abrangerão benefício para quem
aderir o programa. Um exemplo
de anistia de juros e multas é a opção de pagamento a vista de todo
a dívida. O contribuinte não arcará
com os encargos de atrasos. Para o

pagamento em até três parcelas, a
anistia será de 75% dos valores de
juros e multas. 50% do abatimento
dos encargos para quem optar pelo parcelamento em cinco vezes e
25% de anistia de juros e multas
para quem escolher o parcelamento em 12 meses.
O projeto já foi protocolado
na Câmara dos vereadores. Assim
que aprovado e sancionado, o contribuinte deverá, como já citado,
entrar com o pedido no departamento de Documentação e Arquivo. O site oficial do município
também se manterá atualizado de
acordo com o andamento do projeto. Acesse mariana.mg.gov.br e
acompanhe as ações municipais.

Prefeitura de Mariana investe no progresso
rural do município
PANORAMA

ITABIRITO

O

s alunos das escolas municipais e estaduais de Itabirito obtiveram
bons resultados na OBMEP, olímpiada brasileira de matemática, instrumento que serve para medir os avanços no ensino da disciplina por todo
o país. Entre os destaques, Amanda Albuquerque, Ana Clara Albuquerque,
Miguel Gurgel, Yasmin Gurgel, João Henrique Marques, todos pela Escola Municipal José Ferreira Bastos, que conquistaram o bronze. Já a aluna
Kamyla dos Santos conquistou o bronze pela Escola Estadual Professor
Tibúrcio. Destaque também para o aluno Guilherme Carvalho, prata pelo
IFMG de Itabirito, e para o aluno Yuri Fagundes, ouro pela Escola Estadual Henrique Michel. Dezenas de outros estudantes conquistaram, ainda,
menções honrosas pelas escolas já citadas, além das escolas Manoel Salvador, Raul Soares, Alcides Pereira e Ana Amélia.

O

último final de semana foi de vitória do esporte de Itabirito, com direito a três ouros no Campeonato Brasileiro de Sanda - Boxe Chinês.
A competição aconteceu em Pouso Alegre, no dia 17, e a cidade marcou
presença com os esportistas Luiz Paulo Serra, Lucas Fidelis Soares e Andreia Maura de Lima, que é a primeira mulher em Itabirito com um ouro
e uma prata conquistados em um campeonato nacional da modalidade. A
competição nacional foi uma organização da Confederação Brasileira de
Boxe Chinês e Liga Latino Americana de Sanda, que reuniu centenas de
esportistas de todo o país para a realização de um sábado inteiro de disputas. Os atletas foram treinados por Douglas Rosendo, Mestre em Artes
Marciais e proprietário da Academia Sport Defense. Outras informações
em: academiasportdefense.com.br

A Secretaria de Desenvolvimento Rural finalizou
a vacinação em bezerras, de 3 a 8 meses de idade,
contra a Brucelose. Nesta segunda etapa, mais de 750
bezerras foram imunizadas. A proteção contra a Brucelose é importante porque a doença pode diminuir
25% da produção de leite e em até 15% a produção de
bezerros, além de trazer complicações ao animal e as
pessoas. “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. É importante frisar que as empresas costumam exigir um laudo de comprovação dos produtores para a sanidade dos animais. Com o serviço oferecido de forma gratuita, os produtores conseguem
comprovar a situação dos animais.Os produtores rurais da cidade se mostraram muito contentes com todo o investimento
no setor. Segundo o produtor Cristiano Machado, de Cláudio Manoel, a Secretaria sempre trata ele com muito empenho e
atenção. "Recebo a visita deles, especificamente para os cuidados com a Brucelose, duas vezes por ano. Conversando com
produtores vejo que outras cidades da região não tem essas ações", disse.
Informações, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, Centro de Convenções - Praça JK, s/nº. Tel: 3558-4173.

