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Santa Casa de Misericórdia de Ouro
Preto reabre setor de Oncologia
Michelle Borges

Prefeito Du fala
sobre compromisso assumido pela
Vale junto à
Mariana
PÁG. 7

A Santa Casa da Misericórdia de
Ouro Preto retoma na segunda-feira
(8), os serviços de oncologia, com
consultas e tratamentos. O serviço
estava suspenso na instituição, e após
quase dois anos, com a nova gestão
da Santa Casa, foi reestruturado para
atender pacientes de convênio e particulares. Uma das propostas da instituição é facilitar o tratamento para as
pessoas da região.
O diretor da Santa Casa, Doutor
Leonardo Brandão, destacou que há
demanda e que o hospital já conta
com uma estrutura física montada.
Segundo ele, durante esse período em
que o serviço foi suspenso, foi preciso
encontrar um profissional qualificado. “Não é tão simples conseguir um
profissional que tenha o perfil para
gerenciar o serviço, não só perfil técnico, mas que também que se encaixe
num grande projeto. Nós contratamos
a Dr. Lígia Araújo Milanez, que é altamente qualificada, com formação e
experiência em Clínica Médica e em
Cancerologia Clínica”, destaca.
Inicialmente, o atendimento será
com as avaliações clínicas de pacientes que tenham suspeita de doenças
oncológicas, ou que já têm o diagnóstico e desejam passar por atendimento no hospital. De acordo com o
diretor, uma das propostas é facilitar

o tratamento das pessoas da região.
“Não só pela gravidade da doença,
mas também pelo tratamento. É muito
mais cômodo para o paciente, pela facilidade do deslocamento, estar mais
próximo à sua residência, sem ter que
passar por horas de trânsito”, reforça.
O atendimento é direcionado a
pacientes de convênios e particulares.
Sobre a cobertura assistencial para
pacientes do SUS, Dr. Leonardo enfatiza que não depende do hospital.
“Nós queremos que os pacientes do
SUS possam realizar o tratamento
no hospital, mas depende de um credenciamento. A secretaria Municipal
de Saúde tem que fazer a solicitação
à Secretaria de Saúde do Estado, que
baseada em estudos, determina se é
pertinente, e só então libera esse atendimento ambulatorial”, esclarece.
Pacientes do SUS que estejam
internados na Santa Casa e tenham
alguma doença oncológica, poderão
ser avaliados, com intuito de facilitar
uma transferência para um hospital
que seja credenciado pelo SUS para o
tratamento resolutivo.
Os atendimentos acontecerão nas
segundas e sextas-feiras. A princípio
serão realizadas avaliações e posteriormente o tratamento. As consultas
podem ser agendadas no hospital pelo
nº 3350-1133.

Prefeito é cassado e Itabirito tem
novo chefe do Executivo

Alex Salvador teve sua chapa cassada pela Justiça Eleitoral de
Minas Gerais. Presidente da Câmara Municipal, vereador
Arnaldo dos Santos, é o novo prefeito da cidade

O

colunista e colaborador do Jornal O LIBERAL, Nylton Batista, lançou mais um
livro na plataforma digital. A obra é uma compilação, em 270 páginas da série “Coisas de
ontem... e de hoje”, publicada no PVB (Ponto
de Vista do Batista). O desenho da capa é de
autoria do Reginaldo Luzaniro, marido da Marli
Suares, também ex-funcionária de O LIBERAL. O livro está disponível em www.amazon.
com.br para compra. É o segundo livro do
escritor esse ano. O primeiro, “Democracia
Aberta Já”, está disponível na plataforma
Smashwords, com distribuição gratuita.

Alex Salvador e Wolney Pinto de
Oliveira tiveram seus mandatos, de
prefeito e vice respectivamente, cassados pelo Tribunal regional Eleitoral
de Minas Gerais (TRE-MG) nesta
segunda-feira (1). Eles são acusados
pelo Tribunal por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos
financeiros durante a campanha de
2016. As intimações para cumprimento da decisão foram realizadas na terça-feira (2), e na quarta-feira o presidente da Câmara de Itabirito, Arnaldo
Pereira dos Santos, tomou posse como
prefeito interino da cidade, até que se
faça eleição suplementar, esperada
ainda para este ano.
Em janeiro, o TRE, por decisão
unânime, decidiu pela cassação de
Alex e Wolney, mas como caberia recurso da decisão na corte, eles permaneceriam no cargo até o julgamento de
eventuais embargos de declaração. Os
embargos foram rejeitados, novamente por decisão unânime, no dia 27 de
fevereiro. Ainda cabe recurso da decisão, tanto da condenação imposta pelo
TRE/MG, quanto dos seus afastamentos dos cargos, no Tribunal Superior

Eleitoral (TSE).
Prefeito Interino
O Presidente da Câmara de Itabirito, Arnaldo Pereira dos Santos,
assumiu interinamente como prefeito
na quarta-feira, em cerimônia realizada na Câmara Municipal. Arnaldo
agradeceu aos colegas do legislativo
pelo trabalho executado na Câmara,
e ressaltou que os serviços devem ser
mantidos. “O sentimento dessa hora é

de responsabilidade. Vamos cumprir a
decisão da justiça e o momento é de
unir forças para fazer com que a nossa
cidade seja mantida em ordem, principalmente nos serviços essenciais”,
reforça.
Novas eleições devem acontecer
na cidade, mas ainda não há data definida. Em nota, a prefeitura afirmou
que todos os serviços públicos serão
mantidos.

-feira, 5 de abril/2019
O LIBERAL Ed.1333 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net

PROCLAMAS DE CASAMENTO

89,3 FM

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:
DIEGO HILÁRIO TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Ouro Preto-MG, onde reside,
nascido a 11/09/90, filho de Cirilo Lucas Teixeira e Lourdes Marta da Fonseca Teixeira e MARINA GABRIELA
SILVA GOMES, brasileira, solteira,
engenheira civil, natural de Itabirito-MG onde reside, nascida a 12/09/91,
filha de Moacir da Cruz Gomes e Núbia Aparecida Silva Gomes;
VANDERCI GUIMARÃES DA
PAZ, brasileiro, solteiro, pedreiro,
natural de Ouro Preto-MG, nascido
a 17/04/82, filho de José Guimarães
da Paz e Maria Aparecida de Jesus da
Paz e KÁTIA ADRIANA MOREI-

Ouro Preto

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

do

Virgílio

HDTV É ISSO!
Todos os pacotes em
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3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

RA CUNHA, brasileira, viúva, do lar,
natural de Ouro Preto-MG, nascida a
19/02/75, filha de Antônio Vicente Moreira e Maria Gomes Moreira; Ambos
residentes neste subdistrito;
ADEMIR JANUÁRIO GONÇALVES, brasileiro, solteiro, servente de
pedreiro, natural de Ouro Preto-MG,
nascido a 03/06/87, filho de João Januário Gonçalves e Edna Maria Silva
Gonçalves e EDILENE MARIA PINTO, brasileira, solteira, diarista, natural
de Ouro Preto-MG, nascida a 15/08/86,
filha de Ramiro Rosa Pinto e Marina Izidoro Pereira Ribeiro; 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,2 de abril de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

2
Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil
de Ouro Preto. Oficial Titular: Roberta
Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná, nº17,
sala 06, Centro - Ouro Preto-MG. Tel:
(31) 3551-0422 E-mail: cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
Edital nº10554 DANIEL PERUCCI, solteiro, brasileiro, motorista, natural de Ouro Preto - MG, nascido em
07/08/1993, filho de Jorge Pereira Perucci e Dalva Aparecida Argélio. E RENATA APARECIDA COSTA, solteira,
brasileira do lar, natural de Ouro Preto
– MG, nascida 06/01/1991, portadora do
RG, MG 17.322.432 PC/MG, filha de
Rogério Francisco da Costa e Aparecida
de Lourdes Leite dos Santos. Ambos residentes em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10555 RICARDO DUARTE
PEREIRA, solteiro, brasileiro, Enfermeiro, natural de Muriaé - MG, nascido aos 03/01/1982, filho de Sebastião
Rosa Pereira e Arlete Duarte Pereira. E
FABRÍCIO HENRIQUE LIMA DE
JESUS, solteiro, brasileiro, Confeiteiro,
natural de Ouro Preto - MG, nascido aos
26/12/1984, filho de Luiz Fernando de
Jesus e Vera Lúcia Lima de Jesus. Ambos
residentes em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10556 ANDERSON TAVARES DE SOUZA SANTOS, solteiro, brasileiro, Funcionário Público,
natural de Ouro Preto - MG, nascido
em 10/08/1977, filho de Atair Tavares
dos Santos e Maria Terezinha de Sousa
Santos. E MARILEDA DE SOUSA
GONÇALVES FILGUEIRAS, solteira, brasileira, profissão Administradora,
natural de João Monlevade – MG, nas-

cida 04/04/1983, filha de Genair Gonçalves Filgueiras e Iracema de Sousa
Filgueiras. Ambos residentes em Ouro
Preto – MG.
Edital nº 10557 DAMIÃO DOS SANTOS CEZÁRIO, solteiro, brasileiro,
Motorista, natural de Mariana - MG,
nascido em 08/06/1993, filho de Jarbas
dos Prazeres Cezário e Marly Auxiliadora Cezário. E KEILA FERREIRA
BRITTO DAS MERCÊS, divorciada,
brasileira, Professora, filha de Adair Ramos das Mercês e Sheila Ferreira Britto
das Mercês. Ambos residentes em Ouro
Preto – MG
Edital nº 10558 THIAGO ANDRADE
SILVA, solteiro, brasileiro, Empresário,
natural de Ouro Preto - MG, nascido aos
11/01/1981, filho de: Eugenio Pacelli da
Silva e Maria Herminia Andrade Silva. E
ALESSANDRA APARECIDA GONZAGA, solteira, brasileira, Cabelereira,
natural de Ouro Preto - MG, nascida
aos 30/07/198, filha de: Paulo Gonzaga
e Veronica Izabel Gonzaga. Ambos residentes em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10559 BRUNO VINÍCIUS
DE OLIVEIRA SILVA, solteiro, brasileiro, Comerciante, natural de Itabirito
- MG, nascido em 02/08/1996, filho de
Alessandro Pereira da Silva e Simone
Batista de Oliveira Silva. E MILENE
FERREIRA DA SILVA, solteira, brasileira, Vendedora, natural de Mariana
– MG, nascida 02/06/1999, filha de Geraldo da Silva e Vanda Eunice Ferreira,
Ambos residentes em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10560 VOLNI FERNANDO
MARTINS, solteiro, brasileiro, Professor, natural de Novo Hamburgo – RS,
nascido em 27/11/1982, filho de Vicente de Paula Martins e Elinor da Silveira
Boeira Martins. E LORENA PÔRTO
SILVA, solteira, brasileira Estudante,
natural de Belo Horizonte – MG, nascida 16/11/1990, filha de Eudelcio Vital
da Silva e Vanete Aparecida Pôrto Silva.
Ambos residentes em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos
pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 5 de abril de 2019.

Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges
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Quando o novo nos
sorri como amigo
Num dia qualquer, durante bate-papo corriqueiro, desses que
se estabelecem ao sabor das conveniências, pessoa do meu círculo, presumidamente amigo, direcionou a conversa para a área
das novidades tecnológicas. Na qualidade de leitor, convicto e
radicalmente avesso às tais novidades, ele expressou seu temor
pelo desaparecimento do livro impresso, fadado a ser substituído
pelo digital. Embora não tenha a minha estatura etária, não se pode dizer que ele ainda seja jovem, razão pela qual lhe disse não
precisar se preocupar, porque, ainda que a substituição seja inevitável, ela se fará ao longo do tempo e não de forma abrupta. Além
do mais, livros já impressos continuarão à disposição dos leitores,
nas bibliotecas públicas e privadas, a menos que loucos públicos
determinem a destruição de livros, repetindo tristes exemplos ao
longo da história.
É o caminho do universo, em que tudo se transforma, à exceção de suas leis; nada é, hoje, o que foi, ontem! Se assim não fosse, a própria vida já teria sido extinta! Mas o amigo estava inconformado, exasperado mesmo contra o surgimento do computador, da
internet, do celular e tudo o mais na mesma linha, dizendo-se completamente alheio a tudo isso. Pensei: curioso apego ao livro físico,
quando se sabe que a imensa maioria jamais leu um livro, ou o
teve nas mãos. Dos que podem e os têm em casa, poucos não
são os que compram para preencher estantes, à guisa de decoração. A reclamação destoa da realidade tupiniquim, cuja população,
em sua metade, é analfabeta funcional. Se essa realidade evoluir,
esperemos que sim, os novos leitores deverão ler em dispositivos
eletrônicos, porque tudo caminha para isso.
Grandes jornais já reduzem suas tiragens ou as suprimem,
levando a edição digital a ocupar o espaço deixado pela edição
impressa. O mesmo acabará por acontecer com as editoras.
Fatores a favorecer a mudança são vários, desde imposição da
própria tecnologia até a exigência dos novos leitores, passando
pelos custos do papel, cujo uso se torna, gradativamente, restrito
em função da preservação das florestas, além da própria indústria
de impressão cujos custos ficam, cada vez mais, aquém da capacidade financeira dos autores. Hoje, um livrinho com pouco mais
de uma centena de páginas requer, do autor, investimento mínimo
de cinco mil reais, sem a certeza de venda. Se conta com edição
bancada pelo editor, seu retorno em vendas é de apenas dez por
cento sobre o preço de capa. Vê-se que, às dificuldades inerentes
ao restrito mercado leitor brasileiro somam-se os custos e outras
imposições de mercado nada favoráveis.
Se no mercado do livro impresso tem tudo contra si, no mundo digital o autor encontra todas as facilidades possíveis; é como
sair do enfrentamento de furiosa tempestade, e, abrigar-se em
local seguro e confortável. Parece exagero, mas não é. Se não
depender de profissional que produza o texto (ghost writer/escritor fantasma), revisor de textos e outros, o autor publica sua obra,
sem gastar um centavo, com exceção do seu trabalho. Até mesmo
o capista, profissional que projeta ou desenha capa de livro, ele
pode dispensar, desde que tenha habilidade suficiente no uso de
recursos encontrados na própria internet. Ao contrário da edição
impressa, que requer alguns meses para publicação, a partir da
data de entrega dos originais, no mundo digital a publicação se faz
em questão de horas. O autor é seu próprio editor, a usar uma plataforma amigável, por meio da qual sua obra é publicada, divulgada e comercializada; e não está limitado por fronteiras geográficas
e/ou linguísticas. O mercado é o mundo!
Não se falou ainda no retorno financeiro, o mais importante e
que mais interessa ao autor, pois ninguém vive da crítica amiga! A
reversão em favor do autor se completa, pois, em contraposição
aos dez por cento sobre o preço de capa, pagos pelo editor, na
edição digital, o autor, que é também o editor (auto-editor) é pago
com o mínimo de trinta e cinco por cento, podendo esse percentual
chegar aos setenta por cento. Da parte do autor não há, portanto,
razão para resistência à mudança, a menos que seja louco ou muito rico. Em sã consciência, ninguém quer perder! Ainda que tenha
muito apego à sua obra, o livro físico, que queira vê-lo, apalpá-lo,
cheirá-lo, como extensão do seu próprio corpo, o autor aceitará a
mudança, a única a lhe trazer vantagens, até o momento. Creio
que a maioria correrá atrás dela. Quanto ao leitor, pode estar descansado, os livros já editados continuarão disponíveis!
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CARTA AOS TEMPOS

*Rogério Cézar Pereira Gomes

Não doutrinal e pastoral ao clero esquerdista
de Ouro Preto: questão de consciência (I)
Não sou filiado a nenhum partido político e nem ligado à situação
ou oposição do governo municipal.
Isto posto, pondero – também e
principalmente – que, em princípio,
apropriar-se de bens alheios é uma
violação do sétimo e décimo mandamentos da Lei de Deus.
O sagrado direito de propriedade - anterior e superior ao Estado – pertence à ordem natural e ao
patrimônio doutrinário infalível da
Igreja. Mas, na perspectiva lulopetista, tal direito pode e deve ser
inteiramente abolido para efeito de
construção da sociedade socialista
e comunista.
Nesse sentido, sinaliza o clero

ouro-pretano ao condenar especialmente a “decisão judicial” de
“expulsar famílias vulneráveis”, da
Vila Chico Rei, “a pedido da prefeitura”.
A padralhada em foco simula
desconhecer que os referidos moradores invadiram a possuíram uma
propriedade do poder público municipal.
Invasão e posse sob o comando
do notório e incorrigível Kuruzu,
em nome da ideologia marxista.
Em ponto local e mínimo, se
opera a mesma revolução em marcha que, recentemente, precipitou
a Venezuela em um dos maiores
abismos da História.

Comarca de Ouro Preto, MG, Edital de citação, prazo de 20 (vinte) dias – Drª Ana
Paula Lobo Pereira de Freitas, MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro
Preto, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício do seu cargo, na forma da Lei etc. Faz
saber, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido
dos autos eletrônicos nº 50000929820188130461, da Ação de Usucapião proposta por
Mônica Maria Silva Ferreira, solteira, brasileira, professora, carteira de identidade (RG)
nº MG-3.493.995, expedida por PC/MG, CPF nº 626.230.796-68, residente e domiciliada
na Rua Edmundo Pena, nº 146, Centro, Santa Bárbara/MG, do imóvel rural com área de
12.446,7 m², localizado na Rua Ferreira, nº20, Bandeirinhas, Distrito de Cachoeira do
Campo, Ouro Preto/MG, com as seguintes divisas e confrontações: Inicia-se no V1 com
coordenadas UTM E 643745,95 e N 7751931,24 e segue até o vértice V2 com coordenadas E 643804,53 e N 7751931,24 com 109,08m no rumo 32º28’51” NE dividindo
com a Rua Ferreira. Do V2 segue até o V3 com coordenadas E 643914,64 N 7751934,94
com 141,15m no rumo 51º16’00” SE dividindo com Rafael dos Passos. Do V3 ao V4
com coordenadas E 643892,35 e N 7751880,81 com 58,54m no rumo 22º22’52” SW
dividindo com Marilene André Guies. Do V4 ao V5 com coordenadas E 643856,55 e N
7751889,32 com 36,80m no rumo 76º37’42” NW dividindo com a Estrada no sentido de
Cachoeira do Campo, do V5 ao V6 com coordenadas E 643803,57 e N 7751917,57 com
60,04m com rumo 61º55’576” NW dividindo com a estrada no sentido de Cachoeira do
Campo. Segue do V6 ao V7 com coordenadas E 643766,95 e N 7751910,24 com 37,35m
no rumo 78º40’52” SW dividindo com outra estrada no sentido de Cachoeira do Campo.
Do V7 ao V1 que foi o ponto de partida com 29,70m no rumo 45º NW dividindo com
Carmelita Custódio Vieira. E, por este edital ficam citados os terceiros interessados, para,
querendo vir contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de não
o fazendo, presumirem-se aceitos, com verdadeiros, os fatos alegados na inicial (art. 335
do NCPC. Ficando constado que em caso de revelia será nomeado curador especial, nos
termos do art. 257, IV, NCPC. E, para que ninguém alegue ignorância, mandou a MMª
Juíza de Direito expedir o presente edital que será publicado no jornal “Diário do Judiciário”. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, aos
29 de junho de 2018. Eu, Maria Cristina de Araújo Fernandes, Escrivã Judicial, subscrevi.
Ana Paula Lobo Pereira de Freitas – Juíza de direito.

Futuro que alguns eclesiásticos
alinhados à esquerdista CNBB reservam para o nosso querido Brasil.
Finalmente, reproduzimos o seguinte e profético texto de São Pio
X: “Que estes padres não se deixem
afastar do bom caminho, no dédalo
das opiniões contemporâneas, pela
miragem de uma falsa democracia”.
“Que não emprestem à retórica
dos piores inimigos da Igreja e do
povo uma linguagem enfática cheia
de promessas, tão sonoras quanto
irrealizáveis”. “Que estejam persuadidos de que a questão social e
a ciência social não nasceram ontem”.
“De que, em todos os tempos, a
Igreja e o Estado, em feliz acordo,
suscitaram para este fim organizações fecundas”.
“De que a Igreja, que jamais
traiu a felicidade do povo em alianças comprometedoras, não precisa
livrar-se do passado”.
“Bastando-lhe retomar, com
o auxílio de verdadeiros operários
da restauração social, os organismos quebrados pela Revolução,
adaptando-os com o mesmo espírito cristão que os inspirou, ao novo ambiente criado pela evolução
material da sociedade contemporânea”.
“Porque os verdadeiros amigos
do povo não são nem revolucionários, nem inovadores, mas tradicionalistas” (Encíclica “Pascendi
Dominici Gregis”, 08/09/1907,
Documentos Pontifícios, Petrópolis:
Vozes, fasc. 43, 3° ed., 1959, p. 05.).
*Rogério, 69, é da escola de espiritualidade, pensamento e ação de Plínio Corrêa de Oliveira – 03/04/2019.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Eu ou o Brasil
Eu confesso. Assisti ao primeiro programa “Big Brother Brasil”. Em minha defesa, alego ter sido uma novidade, na época, um
formato novo de programa e eu ser dezenove anos mais jovem.
Ao segundo, assisti “picado”, de vez em quando, e do terceiro
em diante não quis ter mais notícias. Nada contra quem assiste,
não mesmo. Cada um que assista ao que quiser. Quem sou eu
para julgar?
Mas não precisamos assistir para termos noção do que acontece. Uma propaganda aqui, uma inserção ali, em algum outro
programa que esteja assistindo, e alguma coisa a gente sempre
fica sabendo.
Foi assim que estava assistindo a um filme, quando durante o
intervalo, aparece o apresentador do atual Big Brother, já número
19, e anuncia que no paredão não sei de quem (eu nem sabia que
era dia de paredão) “atingimos o recorde mundial de votos: 202
milhões de votos neste paredão”.
Pensei ter entendido mal e corri para confirmar, na internet.
Não é que entendi certo? Bom, se é verdade ou mentira, aí já é
com a Rede Globo de Televisão, não tenho nada com isto. Mas
não creio que eles arriscariam a credibilidade da emissora, do programa e da empresa que audita os votos, colocando uma mentira
sobre a votação.
O que me deixou pasma – e estou até agora – foram os números. O Brasil tem aproximadamente 208 milhões de habitantes. É
óbvio que neste tipo de programa, quem tem interesse em votar
deve fazê-lo muitas vezes. Mas, mesmo assim, é de assustar. Para o programa é uma maravilha, claro, e Thiago Leifert agradeceu
“ao Brasil”. Meu Deus!
Eu gosto do Thiago Leifert. Ainda não o vi no Big Brother, o que
assisti ainda era do tempo do Pedro Bial, mas gostava muito dele
no “The Voice”. Simpático, agradável, interage bem com o público.
Mas... 202 milhões de votos? Em um país onde está acontecendo
de tudo e mais um pouco, será que tem tanta gente tão sem o que
fazer para ficar votando para um desconhecido receber um milhão
e meio de reais, até chegar ao número 202 milhões?
Está difícil assimilar. 202 milhões de votos não significam 202
milhões de pessoas, já que se vota quantas vezes quiser. Mas ainda assim é muito. È demais. É muita gente com tempo sobrando.
Todos sabemos o momento que o país está vivendo. Todos
sabemos o quanto tem pessoas perdendo tanto, o quanto precisamos repensar atitudes e tomar atitudes também. 208 milhões de
pessoas vivem neste país que apresenta 202 milhões de votos em
um programa dito de entretenimento.
Não dá para acreditar. Ou eu enlouqueci ou o Brasil enlouqueceu.

-feira, 5 de abril/2019
O LIBERAL Ed.1333 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

Vereadores ouro-pretanos debatem
questões em prol do município

Nessa terça-feira (02), foi realizada a 14ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Ouro Preto.
Os vereadores aprovaram sete indicações, seis moções de aplausos,
11 requerimentos e dois projetos
de resolução. Entre os temas discutidos pelos edis estava o reque-

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br
Sempre com uma
programação
Mhz
especial para você!
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Assembleia aprova contas da Cooperouro
Cerca de 40 Cooperados, com
direito a voto, participaram da Assembleia Geral Ordinária 2019,
realizada na noite de quinta-feira
(28), na sede da Cooperouro. Conforme previsto no edital de convocação, amplamente divulgado na
região, a AGO teve início em sua
terceira convocação, às 18h.
Os cooperados puderam conferir os investimentos e melhorias
feitas na Cooperativa no ano de
2018 e os investimentos previstos
para os próximos anos. Na apresentação do Balanço Patrimonial,
foram demonstrados os números
do Ativo, Passivo e a Demonstração de Resultado. Logo após,
foram lidos os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho
Fiscal da Cooperativa, apontando
a retratação fiel da situação econômica da Cooperativa.
Sem quaisquer questionamentos por parte dos presentes, as
contas foram postas em votação e

aprovadas por todos os cooperados com direito a voto.
No final do exercício 2018
foi apurada uma sobra à disposição da Assembleia no montante
de R$504 mil reais. Desse valor,
R$343 mil foram destinados aos
investimentos previstos para 2019
e o restante (R$161 mil) será destinado para a integralização do capital dos sócios.

Sindicato dos Condutores Autônomos
de Veículos de Ouro Preto
CNPJ: 20.468.526/0001-08

Convocação de Assembleia Geral Ordinária

O Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos de Ouro Preto, CNPJ nº
20.468.526/0001-08, com sede na Rua João Pedro da Silva, nº 25, Bairro Bauxita,
Ouro Preto/MG, através de seus Diretores, representado pelo Presidente, Sr. Nazareno Dias de Freitas, vem convocar seus 89 filiados para a realização de Assembleia
Geral Ordinária a realiza-se em sua sede, no dia 17 de abril de 2019, às 18:00h (1ª
Convocação, com 2/3 – dois terços – dos Sindicalizados em condições de votar);
18:30h (2ª Convocação, metade mais um dos Sindicalizados em condições de votar);
às 19:00h (3ª Convocação, com¸ no mínimo, 10 – dez – Sindicalizados em condições de votar). A ordem do dia dos trabalhos da referida assembleia geral será a
seguinte: 1º - Procedimento acerca da realização de Eleição para nova diretoria triênio 2019/2022; 2º - Escolha da Comissão Eleitoral; 3º Prazo para compor a Chapa.
Ouro Preto, 05 de abril de 2019.
Nazareno Dias Freitas – Diretor – Presidente SCAVROP
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Na Assembleia, foram eleitos os membros para o Conselho
Fiscal Gestão 2019 / 2020. Houve
apenas uma chapa inscrita, sendo
essa eleita por aclamação. Farão
parte do novo Conselho, Ailton
da Silva, Ênio Barboza e Wander
José Reis como membros efetivos.
Os suplentes são Edmar Alves de
Azevedo, José Fernando da Silva
e Salvador Gentil dos Santos.
Ao término dos trabalhos, o
presidente José Tavares falou sobre
os números apresentados. “Após
passarmos por um período de muitas dificuldades, de incertezas, que
nos levou a tomar decisões questionadas por muitos cooperados, pudemos ver hoje que essas escolhas
surtiram efeitos positivos para a
nossa Cooperativa. Esse é o melhor
momento econômico vivido pela
Cooperouro em nossa gestão, comprovado nos relatórios da auditoria
e do Conselho Fiscal. Sabemos que
isso é gratificante, mas o trabalho
deve continuar daqui para frente
para que esse cenário possa evoluir
cada vez mais”, destacou.

rimento nº 97/2019, de autoria do
vereador Vantuir Silva (SD).
“Fiz esse Requerimento porque no governo passado foi pago
uma quantia de R$456 mil reais
para a extensão de rede elétrica que
contemplava Lavras Novas, Santa
Rita, Cachoeira do Campo, Mota
e mais alguns distritos. E agora eu
tenho informações de que uma extensão está sendo feita nos distritos
de Lavras Novas e Santa Rita. Por
isso, faço esse Requerimento para
saber se essa é a mesma que foi
paga no governo passado ou se é
de uma nova licitação. Quero saber como está sendo tratado esse
assunto porque é muita demanda
que existe para a extensão de rede
e a gente precisa dar uma resposta
à população”, explicou.
Já o vereador Alysson Gugu
(PPS) protocolou a indicação nº
61/2019, solicitando a instalação
de espelho convexo de tráfego na
esquina da Rua Perita com a Rua

Jorge Flaviano, no bairro São Cristóvão. “A gente pede essa Indicação por ser a demanda de alguns
moradores do bairro, já que essas
ruas são muito íngremes e estreitas. Então, esse espelho tem o objetivo de dar mais segurança para
quem está indo e vindo de carro,
justamente por ser uma região
com muitas crianças transitando. É
um pedido simples e a gente espera que a Prefeitura possa atender”,
pontuou.
Ainda durante a 14ª reunião
ordinária, o vereador Wander Albuquerque (PDT) apresentou um
projeto de Lei Ordinária que visa propor diretrizes para o Poder
Público Municipal se orientar na
formulação e na realização de uma
política voltada para os atendimentos de crianças com Autismo.
As reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Ouro Preto
acontecem às terças-feiras, às 16h,
e às quintas-feiras, às 9h.

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, 5 de abril/2019
O LIBERAL Ed.1333 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net
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PANORAMA
Faleceu, no dia 30 de março, a
senhora Alda Pedrosa de Araújo,
moradora antiga de Cachoeira do
Campo conhecida como “Didica”.
Amigos e familiares agradecem
a comunidade pela presença em
seu velório e pela acolhida.

N
Polícia Militar prende autor de
roubo na zona rural de Ouro Preto
Uma pistola foi apreendida em sítio próximo
ao distrito Amarantina

A Polícia Militar
foi acionada na tarde
da quarta-feira (3)
para atender uma
ocorrência de roubo
em uma residência
de Serra de Capanema, próximo ao
distrito Amarantina,
em Ouro Preto.
Uma testemunha
chamou a polícia,
que socorreu a vítima, uma senhora de 69 anos, que teve de ser encaminhada para a UPA de
Itabirito. Ela afirmou que três autores entraram em seu sítio, a agrediram e
roubaram cerca de R$1.600,00, e que um sobrinho seu, de 35 anos, seria
um dos autores do roubo. Após rastreamentos e diligências, os policiais
militares identificaram os autores e efetuaram a prisão de um deles, de 30
anos, que estava em um sítio localizado em Maracujá, próximo à Amarantina. Ele tentou fugir junto com os outros quatro indivíduos que estavam no
mesmo local, mas foi capturado.
No sítio, foi apreendida uma pistola calibre .380, com numeração
raspada, e sete munições do mesmo calibre, um carregador de pistola, um
lançador, dois relógios, documentos, cartões de banco de terceiros e cerca
de R$200,00. O material foi entregue na Delegacia de Polícia Civil, para
onde o autor, preso em flagrante pela Polícia Militar, foi conduzido. Dois
veículos - um Corsa Sedan, de cor cinza, e uma caminhonete Saveiro, de
cor preta - que os autores teriam utilizado para fugir do local do roubo e
que também estavam no sítio em Maracujá, foram apreendidos e removidos para o pátio credenciado.
Diferente do que foi divulgado pelas redes sociais, entre os materiais
apreendidos estava um lançador para mísseis, e não um míssil. Ainda segundo informações da PM, o lançador não teria mais uso.

o domingo (7), a Amorecu (Associação dos Moradores das
Repúblicas Federais do Campus Universitário) promove mais uma ação
solidária. A partir das 9h, os estudantes passarão pelos bairros Bauxita,
Vila dos Operários e Vila dos Engenheiros para arrecadarem donativos
para a APAE de Ouro Preto e para o
Lar São Vicente de Paulo. Qualquer
tipo de ajuda é bem vinda! Porém,
o foca da campanha são alimentos
não perecíveis, objetos de higiene
pessoal, materiais de limpeza, brinquedos e principalmente agasalhos
e demais peças de roupa. As contribuições serão entregues na semana
seguinte. Contamos com a sua ajuda!

A

Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) a mais antiga da América
Latina, completou 180 anos na quinta-feira (4). O aniversário de fundação será comemorado nos dias 5, 6
e 7, pela universidade, em parceria
com a Associação de Ex-alunos da
Escola de Farmácia (ASEEFAR)
e o Conselho Federal de Farmácia
(CFF). No dia 6 de abril, a programação incluirá uma ação social voltada à população, das 8h às 13h, na
Praça Tiradentes, e uma solenidade
em comemoração ao jubileu, às 18h,
no Centro de Convenções da UFOP.
Durante a ação social, serão realizados exames, medida da pressão arterial e frequência cardíaca, orientação
sobre uso correto, armazenamento e
descarte de medicamentos, distribuição de plantas medicinais e coleta
de medicamentos vencidos ou em
desuso. Em estandes especialmente
ambientados, os profissionais voluntários apresentarão as diferentes áreas
de atuação do farmacêutico.

Segurança Pública para a Comunidade
de Santo Antônio do Leite
Na reunião da última quinta-feira
o vereador Chiquinho de Assis (Partido Verde) apresentou representação
à Polícia Militar com cópia à Delegacia de Polícia Civil e à Guarda Municipal solicitando um esforço conjunto
para garantir segurança mais efetiva
no distrito de Santo Antônio do Leite, também solicitou a volta do Posto
Policial do distrito e que fosse realizado uma reunião na comunidade com
a Polícia.
De acordo com o vereador: "Na
madrugada de terça para quarta feira recebi vários relatos assustadores,
principalmente de mulheres que moram sozinhas em Santo Antônio do
Leite, devido uma situação que necessitou de intervenção policial e que
movimentou o distrito durante toda
madrugada, gerando medo e apreensão por parte da população.
As pessoas que ali residem não
estão acostumadas, nem querem passar por esse tipo de situação. Elas vão
pra lá em busca de sossego e paz e
recentemente passaram por situações
de conflito. Nesse dia passaram a
madrugada com alarmes disparando,
cachorros latindo, pessoas invadindo
casas e outras situações.
O nosso pedido é para que Polícia
Militar, a Polícia Civil e a Guarda Mu-

A

diretoria da
Associação
de Moradores do
São José convida a
comunidade de Cachoeira do Campo
e região para o mais
novo Café na Praça
São José, dia 7, a
partir das 9 horas
da manhã. Basta
trazer sucos, leite,
bolos, biscoitos,
salgados e outros, e
participar do evento, que terá ainda
a apresentação da
Sociedade Musical
São Sebastião,
direto de Mariana.
Venham!

N

o dia 04 de abril, a Escola Nossa Senhora Auxiliadora, de Cachoeira do
Campo, promoveu uma Caminhada pela Paz com os participantes da
Obra Social da instituição. A ação faz parte da Campanha da Fraternidade
deste ano, que tem como tema: “Fraternidade e Políticas Públicas”. O percurso, que foi da escola até a praça da Matriz, teve a participação de diretores
das escolas locais e o Secretário de Educação Wemerson Vieira Borges.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

nicipal realizem uma reunião no distrito, com a participação dos moradores,
para que ações sejam articuladas. É
muito fácil a gente colocar a culpa na
epidemia do crack, mas a situação vai
além. Nós temos que ofertar segurança, uma vez que a gente não está sendo
capaz de ofertar saúde pública capaz
de tirar essas pessoas da dependência
química. Junto com a dependência
vem a delinquência, vêm os delitos,
vêm os crimes e por aí vai.
Então nós precisamos estar unidos. Eu conclamo os vereadores pra
que juntos possamos dar esse grito.

Santo Antônio do Leite, além de ser
um distrito muito procurado para as
pessoas morarem, é, ainda, uma importante rota do turismo com bons
equipamentos, boas pousadas e restaurantes. Então é hora da gente trabalhar para poder oferecer segurança
para quem quer produzir e fazer a
economia girar na cidade. Não adianta ter aquela segurança toda apenas
para as mineradoras, segurança apenas para as indústrias, precisamos
também dar segurança para o cidadão até como meio de fomentar o
turismo”.

Gabriele Maria Ferreira de Paula comemorou junto a família
seus 22 anos, no dia 26 de
março. Filha de Edna e Adair
de Paula, Gabi é muito querida.
Sua prima Marina, sua família,
além da equipe do O LIBERAL
lhe desejam muitas felicidades.
Parabéns Gabi!

-feira, 5 de abril/2019
O LIBERAL Ed.1333 - SextaOURO
PRETO
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Melhoria nos Distritos:
Lavras Novas recebe Posto de Saúde
reformado e outras obras
Prefeitura entrega escola
ampliada e reformada à
comunidade de Bandeiras,
em Santa Rita de Ouro Preto

Alunos da zona rural de Santa Rita tiveram uma agradável surpresa na
volta às aulas em 2019. A escola da localidade de Bandeiras foi totalmente
reformada pela Prefeitura de Ouro Preto. A cerimônia de entrega foi realizada na manhã desta quarta-feira, 03 de abril.
Emocionada, a coordenadora Elieda das Graças agradeceu pelo novo
espaço. “Os meninos agora têm oportunidade, um espaço bonito para brincar, a quadra toda arrumadinha. Estamos também conseguindo novos mobiliários e terminando de organizar. Só temos a agradecer!”, conta.
O prefeito Júlio Pimenta ressaltou que esta foi apenas a primeira escola
e que as obras começarão também em outros prédios da educação na região.
“Quero agradecer muito à coordenação, aos professores e funcionários pelo
amor à educação e a essas crianças. Escola não é só sala de aula, tem que ter
biblioteca, quadra, sala dos professores, banheiros, e tudo mais. E aqui tínhamos estrutura, por isso começamos o trabalho por ela”, disse Júlio Pimenta.
O prédio, composto por dois blocos, agora conta com salas de aulas adequadas, amplas e arejadas, além de refeitório, biblioteca, laboratório de informática, salas para os setores administrativos, direção e secretaria. A quadra poliesportiva também foi reestruturada e a escola ganhou um parquinho
novo para os pequenos.
“Queria primeiro agradecer ao prefeito Júlio Pimenta por acreditar que
toda transformação começa na educação”, ressaltou a secretária de Educação, Rosa Ana Xavier. A escola passa, agora, a ter condições de atender com
qualidade a demanda de alunos da Serra dos Cardosos, Bandeiras, Santo
Antônio e Coqueiros, e outras comunidades adjacentes, até que as outras
escolas sejam reestruturadas.

A Prefeitura de Ouro Preto
concluiu a reforma da Unidade
Básica de Saúde de Lavras Novas, distrito de Ouro Preto. As
obras foram entregues na manhã
desta terça-feira, 2 de abril, juntamente com outras benfeitorias.
No prédio da UBS de Lavras
Novas foi feito revestimento, manutenção geral do telhado, esquadrias, peças, acessórios hidrossanitários e pintura geral. Com a
edificação totalmente reformada,
será possível proporcionar melhor qualidade no atendimento
das pessoas e nas condições de
trabalho dos profissionais que
ali atuam nos serviços de saúde.
Também foram concluídas as
obras de ampliação do sistema de
iluminação pública e a instalação
de uma academia ao ar livre, e a
charmosa praça principal do distrito está sendo totalmente revitalizada.
O prefeito Júlio Pimenta,
que esteve em Lavras Novas
para participar da cerimônia de
entrega das obras ali realizadas,
agradeceu as orientações da mesa
administrativa da Associação de
Moradores e o apoio da população. “Estamos concentrados nas
demandas dos distritos, e esse
suporte é importante para identificarmos as prioridades e podermos
atender melhor as comunidades”.
Na ocasião, o prefeito anunciou outras obras a serem providenciadas em favor dos habitantes
da região, dentre elas, a reforma
de uma ponte que dá acesso aos
distritos de Lavras Novas, Santo
Antônio do Salto e à localidade
de Chapada, e outra ponte que
dá acesso exclusivo ao Salto e à
Chapada. O distrito de Santo Antônio do Salto, que já recebeu sua
academia ao ar livre, também terá
seu Posto de Saúde plenamente
revitalizado.

Vereador Geraldo Mendes solicita informações
sobre comemoração do 21 de abril
Tradicionalmente, no dia 21 de
abril, ocorre em Ouro Preto a entrega da Medalha da Inconfidência
como comemoração ao dia de Tiradentes, com Cerimonial na Praça
Tiradentes que causa o fechamento
de vias durante o período. Outra comemoração importante com grande envolvimento da população Ouro-pretana, devido a grande relação
com a religiosidade, é a Semana
Santa, onde são confeccionados os
tradicionais tapetes com serragem
pelas ruas do Centro Histórico da
cidade, por onde passa a procissão.
Excepcionalmente este ano,
ambas comemorações (21 de abril
e domingo de Páscoa) ocorrerão
no mesmo dia, deixando assim o
questionamento de como a cidade
se organizará para os dois eventos,
uma vez que têm caráter distintos,
um com apelo tradicional religioso
e o outro com caráter histórico de
luta pela liberdade no Brasil.
Com isso, o Vereador Geraldo Mendes apresentou na Câmara
Municipal de Ouro Preto um re-

querimento ao Prefeito, solicitando
informações sobre a comemoração
do 21 de abril deste ano, pois até então não foi informado à população

como a gestão municipal procederá
em relação ao conflito de datas.
A comemoração do dia de Tiradentes na cidade há anos gera
discussão entre a população, devido aos transtornos relacionados a
mobilidade urbana que são gerados
por conta do fechamento de vias
e também pelo não envolvimento
da população da cidade. Em 2017
o Vereador Geraldo Mendes realizou uma audiência pública para
discutir os moldes da comemoração. Como resultado da discussão,
em 2018 o evento foi realizado em
duas etapas, uma com cerimonial
simbólico na Praça Tiradentes, e a
entrega de medalhas no Centro de
Convenções.
O vereador Geraldo Mendes
também encaminhou um requerimento para o Governo de Estado,
uma vez que a organização da solenidade do 21 de abril é de responsabilidade deste. Geraldo espera que
a coincidência das duas festas não
prejudique os ouro-pretanos em sua
religiosidade e devoção

Ane Souz

Ane Souz

Ane Souz
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Prefeitura retoma serviços paralisados,
após reunião com a Vale
Empresa se comprometeu em realizar aporte para suprir queda na arrecadação do município

O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, anunciou, nesta terça-feira
(2), que as atividades da Prefeitura
paralisadas por cerca de uma semana voltarão ao normal. Isso porque,
em reunião na sexta-feira, a Vale
assumiu o compromisso de repassar a verba que a cidade necessita
para manter seus serviços essenciais, após a paralisação da mineradora. “Tive uma reunião surpreendente e extremamente positiva com
a Vale. Fiquei impressionado com
a mudança de postura da empresa,
que passará a ter um tratamento especial com as cidades em que minera”, afirmou o prefeito.
Mariana foi a única cidade,
até o momento, a conseguir uma

reunião com a empresa, de acordo
com Duarte. No encontro, o prefeito exibiu aos diretores da mineradora os serviços afetados pela queda
na receita, que o fez decretar estado
de calamidade financeira. “A Vale
se comprometeu em realizar um
aporte para suprirmos os valores
que perderemos mensalmente com
a sua inatividade”, ressaltou.
O aporte tem prazo indefinido,
uma vez que durará até a mineradora retomar suas atividades no
município. O retorno da extração
mineraria em Mariana ainda não
foi anunciado pela Vale, que aguarda laudos para certificar a estabilidade das estruturas em suas minas
na cidade.

Mariana, a casa do MTB,
se prepara para o Bike
Enduro Mariana 2019

Mariana se prepara para receber mais de 800 atletas de todos os cantos
do Brasil para uma das mais tradicionais provas de MTB de Minas Gerais, o
Bike Enduro Mariana 2019. A prova, que chega em sua 28ª edição, acontecerá neste final de semana, 6 e 7, na Arena Mariana com atrações esportivas
e culturais. O prefeito Duarte Júnior destacou o evento como uma prova
importante para Mariana. “Ficamos muito empolgados quando o assunto é
evento esportivo, pois sabemos o quanto eventos como esse movimentam a
economia da nossa cidade. O Bike Enduro é uma prova que se consolida no
cenário esportivo cada ano mais”, destacou o prefeito Duarte Júnior.
Segundo a organização, o 1º lugar no geral masculino e feminino ganharão, além de medalha e troféu, uma bicicleta. Também serão premiados
com troféu o 1º lugar de todas as categorias e com medalhas os competidores do 2º ao 10º lugar. No final do evento haverá o sorteio de motocicleta
para os competidores do MTB.
Novidade – Além das bikes, os amantes da corrida também terão espaço nas ruas de Mariana. Isso porque a Prefeitura de Mariana promove a 1ª
edição do BE Trail Run. Ao todo tivemos 160 inscrições de atletas de diversas cidades que puderam escolher disputar os 5km ou 12km. O 1º colocado
de cada categoria será premiado com troféu e medalha para o 2º e 3º lugar.
Além disso, haverá um sorteio de duas inscrições para o Iron Runner Brasil
2019, uma das mais desafiadoras provas de trail run do país, que acontece
em Inhotim.
Desafio kids - A garotada também vai entrar nessa disputa. Além do
desafio de bikes, os pequenos participarão da prova de corrida. Todos receberão medalha de participação. Para os que preferirem ficar na torcida
haverá o espaço kids liberado.
Atrações culturais – Quem foi que disse que o Bike Enduro Mariana
se resume apenas em disputa? Além das provas de MTB e Trail Run, a organização preparou diversas atrações culturais para a população, como shows.
As atrações são gratuitas e acontecem no entorno da Arena Mariana.
PROGRAMAÇÃO:

Dia 6 de abril (sábado) – Arena Mariana: 13h ás 14h30 – Trail Run - confirmação de inscrição e entrega dos kits; 15h – Largada do Trail Run; 15h30 – Largada
do Trail Run Kids; 16h – Show Banda Lutz; 16h às 20h – Confirmação de inscrição
e entrega dos kits; 18h – Largada Desafio MTB; 19h – Premiação Trail Run e Desafio MTB. Dia 07 de abril (domingo) – Arena Mariana: 7h às 8h15- Confirmação
de inscrição e entrega dos kits; 8h50 - Alinhamento das categorias dos percursos
completo e reduzido; 9h - 1ª largada categorias percurso completo; 9h10 - 2ª largada categorias percurso reduzido; 9h30 – Largada Bike Enduro Kids; 10h – Espaço
Kids; 10h – Show Banda Doisze; 11h30 – Show Banda Vulgo; 14h – Encerramento
do tempo de prova; 14h15 – Homologação do resultado oficial; 14h30 - Inicio da
premiação; 16h30 – Sorteio da moto; 17h – Encerramento do evento.

Pedro Ferreira

Agora, o município irá preparar um levantamento com os valores dos serviços que a Vale cobrirá
por meio do repasse. De acordo
com o prefeito, todas as ações da
Prefeitura que haviam sido suspensas na última semana poderão
retornar imediatamente, devido à
garantia do aporte realizado pela
mineradora, além da revogação do
decreto de calamidade financeira.
“Após mais de 50 anos minerando
em Mariana, a Vale percebeu que
estava sendo soberba e, finalmente, irá focar nesse lado social. Eu
preciso acreditar nesse novo olhar
da empresa, neste acordo que é
essencial para nossa cidade”, concluiu o prefeito.

Bandas de Lá emociona
presentes no final de semana
Uma das mais belas praças de
Minas Gerais recebeu no último
domingo, 31, o evento Bandas de
Lá. Duas Corporações da cidade
de Itabirito levaram boa música,
emoção e muitos sorrisos a quem
prestigiava as canções no Jardim.
Em sua 2ª edição, as apresentações
foram contagiantes e os musicistas
da União Itabiritense e Santa Cecília foram aplaudidos de pé.
A sensibilidade tomou conta
dos presentes e músicos, e espetacular foi a apalavra usada pelo
regente da Corporação União Itabiritense, Rian da Costa. “Ter a oportunidade de trazer a nossa cultura
para Mariana é muito gratificante
para todos nós. É sempre um prazer estar entre o povo marianense e
poder compartilhar esse momento
espetacular. Temos um projeto semelhante em nossa cidade, que tem
o intuito de levar lazer e aproximar
a população dessa cultura maravilhosa”, disse, orgulhoso da corporação, que completa 89 anos no
próximo dia 18 de maio.
Capricho no repertório e harmonia nos toques e dobrados executados pela Banda Santa Cecília
também atraiu olhares. Tocando,
além de temas de filmes como
Superman, os músicos arrancaram
sorrisos ao produzir hinos de vários
times de futebol. “Estar em Mariana, juntamente com nossa coirmã é
um presente. Preparamos o repertório com muito carinho. Claro que
teria que ser dessa forma. Tínha-

Raissa Alvarenga

Raissa Alvarenga

mos que condizer com uma cidade
que tem uma alta cultura musical e
nosso nível tinha que ser elevado”,
disse aos risos José Oliveira, regente da corporação que leva o nome
da Santa e finalizando torcendo pa-

ra que tudo tenha sido do agrado do
público.
Sobre o ‘Bandas de Lá’ - O
evento, que acontecerá uma vez ao
mês, tem como objetivo abrir espaço para outras bandas da região
na cidade de Mariana, que possui o
maior número de bandas em Minas
Gerais. A abertura e fortalecimento
da cultura musical através das corporações é uma parceria, de acordo
com o secretário de Cultura e Turismo, Efraim Rocha. “Sempre estaremos de braços abertos para receber
bandas de todas as partes do país.
Isso estimula o turismo e eleva o
nome de Mariana, justamente o que
temos que trabalhar e fomentar em
nossa cidade em paralelo com tudo
que já é proposto pela administração municipal”, afirma o secretário,
contando que nesse mês de abril o
convite será estendido para as bandas da coirmã Ouro Preto.
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Mariana confirma 23 casos Ex-prefeito de Mariana é condenado
de dengue na cidade
por uso indevido de recursos da CFEM
O primeiro trimestre deste ano acabou e já trouxe uma preocupante estatística de casos da dengue. De janeiro a março, Minas registrou mais de 66
mil casos, 127% maior do que todas as notificações em 2018 no território,
quando foram pouco mais de 29 mil.
Em Mariana, de acordo com Secretaria de Saúde de Mariana, até o momento foram notificados 26 casos de dengue, desses, 23 foram confirmados.
Na semana, a Prefeitura intensificou o combate ao Aedes aegypti, mosquito
transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. O principal
objetivo é conscientizar a população da importância em prevenir a proliferação do mosquito.
A Gerente de Fiscalização de Zoonoses de Mariana, Érica Bárbara dos
Santos, destacas as ações realizadas para controlar esses índices: “A equipe
de agentes de endemias realizam vistorias nas residências a cada dois meses.
Nos locais com possíveis focos de dengue, a Secretaria de Saúde faz um
bloqueio de transmissão, que consiste do material suspostamente contaminado. Posteriormente é feita uma borrifação com um adulticida, que é um
inseticida que combate o mosquito na fase adulta. Dessa forma, é possível
controlar o foco na região afetada”, ressalta. Ainda segundo a gerente, são
realizadas diversas campanhas de conscientização nas redes sociais e também mutirões de limpeza.
Segundo dados da Subsecretaria de Vigilância e Promoção à Saúde, cerca de 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas e quintais. Por
isso, Érica Bárbara também destaca a importância do trabalho dos agentes
de saúde e pede o apoio da população. “A população tem de abrir as portas das casas para que os agentes de endemia realizem este trabalho, com o
olhar técnico voltado a encontrar os possíveis focos. Os agentes são capacitados, treinados para identificar, tratar e solucionar este problema”, pontua.
Uma das ações de combate no município acontece no sábado (6), de 7h
às 13h, com a campanha “Todos contra a dengue”. As ações acontecerão
no anexo do Terminal Turístico, via blitz educativa com distribuição de cartilhas e esclarecimento de dúvidas.
O Departamento de Zoonoses de Mariana realiza atendimento de denúncias feitas pelos moradores, pelo telefone 3558-2319, ou presencialmente, na sede da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, localizada à rua Dinamarca, 37 – Fonte da Saudade.

Segundo TCE, Celso Cota e três ex-secretários devem devolver
R$ 1,1 milhão aos cofres públicos. Da decisão, cabe recurso
O Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerias (TCE-MG) condenou em 1ª instância o ex-prefeito
de Mariana, Celso Cota, e mais três
ex-secretários de suas gestões por
uso indevido dos recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).
De acordo com a decisão publicada
na terça-feira (2), os condenados
terão que devolver cerca de R$
1.123.425,00 aos cofres municipais.
Da decisão, cabe recurso.
Segundo o TCE, os recursos da
mineração foram destinados de forma irregular, concedido à entidade
Ação Social da Catedral Basílica de
Mariana, à Fundação Educativa Cultural de Congonhas e à Associação
Marianense dos Artistas Plásticos,
que somam R$570 mil. Além das
entidades sociais, ainda conforme o
TCE, foi apurada a aplicação irregular dos recursos da mineração no
pagamento de auxílios financeiros
a clubes de futebol, ligas esportivas,
apoio a atletas e despesas de federações mineiras, no valor total de R$
553.425,00.
As condenações são referentes
às gestões de Celso Cota Neto no período de novembro de 2007 a janeiro
de 2009 e de janeiro de 2013 a março
de 2014. Além do ex-prefeito, foram
condenados os secretários à época:

Delfonso Ferreira, secretário municipal de cultura e turismo, Juliana Maurício de Jesus, secretária municipal de
turismo interina, e o secretário municipal de desportos, Hélerson Freitas
da Silva.
Na decisão, o Tribunal explica
que conforme a lei, a “administração
municipal deveria empregar esses
recursos em áreas mais condizentes
com os fins para os quais a compensação financeira foi criada, tais como,
na diversificação de base produtiva
do município, na melhoria de sua
estrutura física e na recuperação do

meio ambiente afetado pela exploração mineral”.
Diz ainda que “é irregular a destinação de auxílios financeiros, com
recursos originários do pagamento de
royalties, para clubes de futebol, por
constituírem tais gastos despesas não
afetas à CFEM”.
Além do ressarcimento dos recursos, cada envolvido foi multado
em R$1 mil.
Justificativa
Celso Cota gravou um vídeo
explicando o uso dos recursos e divulgou nas redes sociais na noite da
quarta-feira (4). “Existe apenas uma
lei que fala sobre o CFEM e que
diz que está vedado o uso do recurso a folha de pagamento de pessoal
e também ao pagamento de dívidas
contraídas pelo município. No mais,
o município pode investir o recurso
do CFEM de acordo com seu planejamento, seja na educação, saúde...
Em Mariana, nós investimento também na cultura e no esporte e é esse
investimento que o Tribunal quer que
eu devolva do meu bolso”, ressaltou
Cota. Ele ainda disse que vai entrar
com recurso e está confiante que a
situação será revertida.
A reportagem do jornal O LIBERAL tentou contato com os
secretários citados, mas até o fechamento desta edição, não teve sucesso.

Com recorde de inscritos, Maratona
Galo Véio é sucesso em Mariana

PANORAMA
E

mpresários e fornecedores locais de Mariana e região estão convidados a participar da 5ª Rodada de Negócios, que acontecerá
no dia 11 de abril, no auditório do Instituto de Ciências Humanas
e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto (ICHS/Ufop). O
evento é promovido pela Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Mariana (Aciam) em parceria com a Fundação Renova.
A proposta é reunir as empresas contratadas para obras no município
com fornecedores locais, além de promover o diálogo e explorar as
oportunidades de negócios e empregos geradas pelos investimentos
na região. O evento acontece de 18h30 às 21h, no Auditório da ICHS/
Ufop. Rua Cônego Amando, 161, Centro, Mariana. Informações:
(31) 3557-1042 e aciamcdl@gmail.com

V

ereadores de Mariana discutiram projetos importantes para a
população na reunião da segunda-feira (1). Entre eles, o Projeto de Lei Substitutivo número 07/2019, que dispõe sobre a definição
de maus-tratos contra animais no município de Mariana. As definições passam a ser mais específicas e rígidas. O projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças, Legislativa e Justiça, com
emenda modificativa em redação do artigo 6º, sugerindo que a fiscalização e aplicação das penalidades sejam de responsabilidade da
Patrulha da Guarda Ambiental. O parecer foi aprovado em plenário
e recebeu o pedido do vereador Geraldo Sales de Souza, “Bambu”
(PDT) para que fosse acrescida ao projeto a categoria de equinos na
proteção. Na próxima reunião ordinária, o projeto vai para a redação
final e aprovação definitiva. Transporte – já o vereador Cristiano Vilas Boas (PT) apresentou requerimento (nº 35/2019), que foi aprovado, para que o Executivo realize estudo de custo para que utilize
transporte próprio para a locomoção dos alunos do IFMG campus
Ouro Preto, em vez de adquirir vale-transporte junto à empresa concessionária da linha Mariana-Saramenha.

Adrenalina é a palavra que
define a Maratona Galo Véio,
que chegou a sua 4ª edição e movimentou a cidade e as trilhas de
Mariana no último final de semana. Dividida em dois dias de provas e quatro percursos diferentes,
o evento contou com 84 categorias
que reuniu pessoas de várias partes do país, batendo o recorde com
mais de 600 inscritos.
Dando a largada para as provas, o prefeito Duarte Júnior mais
uma vez reforçou o compromisso
da administração municipal com
os eventos esportivos da cidade.
“Ela já se tornou item importante
da cidade de Mariana. Ela aquece
a economia e gera oportunidade.
Hoje estamos recebendo muita
gente, a cidade está cheia e isso é
muito importante para todos nós.
Percebemos que o turismo esportivo tem tomado uma proporção
muito grande e temos divulgado
muito as nossas maravilhas através do esporte. Os apaixonados
pela corrida podem aproveitar”,
disse Duarte Júnior ponderando
em participar da corrida de 7km,

opção logo descartada, afirmando,
aos risos, não estar em forma.
André Luiz cravou o pódio da
prova de 22km e falou sobre os
limites impostos pela competição.
“A sensação é de superação. Descobrir os limites do seu corpo e o
controle da mente. Tudo isso faz
parte e por descobrir isso consegui
ter essa vitória e estou muito feliz.
A vontade de completar a prova
foi muito grande e tive esse sucesso”, disse André.
Representando a geral feminina, Maria Aparecida conquistou
o primeiro lugar das provas mais
pesadas. Percorrendo 42km e também a de 22km, ela contou sobre
a evolução da maratona. “A prova
é de excelência. Essa competição
Galo Véio foi comentada no Rio
Grande do Sul no mês passado e
isso demostra como o esporte em
Mariana vem se consolidando. É
uma competição que cresce a cada
dia. Participei no ano passado e,
com certeza, está cada dia melhor.
Todos os envolvidos estão de parabéns”, fala Maria.
A Maratoninha Kids também
Raissa Alvarenga

foi destaque nessa 4ª edição. Há
cerca de um ano, Wanderlei dos
Santos mantém um projeto social
na comunidade do Emboque, em
Diogo de Vasconcelos, e levou
oito crianças para participar das
provas. “São cerca de trinta crianças, mas somente oito encaixaram
na categoria. É muito importante
mostrar como o esporte pode mudar a vida de cada um deles e estamos batalhando por isso”, disse
contando também que dois adolescentes conquistaram o pódio
em suas categorias, de acordo com
a idade.
Para conferir o resultado, basta
acessar cronotag.com.br.
Cuidado com o futuro - A
questão ambiental também está
se fortalecendo nas edições da
Maratona Galo Véio. Para cada
campeão das categorias listadas
pela organização, será plantada
uma muda de vegetação nativa ao
longo do percurso. Outro ponto
positivo de preservação do meio
ambiente foi a sinalização nas trilhas, todas as fitas utilizadas foram
de material biodegradável.
Raissa Alvarenga
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Saae de Itabirito recebe a visita de
analistas da Coca Cola Femsa
Analistas de Relacionamento da
Coca Cola Femsa estiveram, na manhã da última terça-feira (02/04), na
sede do Serviço Autônomo de Água
e Esgotos (SAAE) de Itabirito para
conhecerem a estrutura e o modelo
de trabalho que os gestores do órgão
desempenham na área social e ambiental do município.
A visita serviu também para estreitar o relacionamento entre as empresas, pois o Saae é responsável pela distribuição de água tratada para a
Coca Cola e região da BR 040, além
de fomentar a troca de experiências
em diversas áreas e incentivar a realização de parcerias em projetos socioambientais.
A chefe de Relações Institucionais, Bruna Porto, o gerente de Assuntos Corporativos, André Porto, e
a analista de Assuntos Corporativos,
Fernanda Faria, foram recebidos
pelo diretor-presidente do Saae,
Wagner Melillo, que apresentou a
estrutura do órgão e detalhou sobre
os trabalhos desenvolvidos na área
ambiental, como a despoluição de
córregos e o controle de perdas de
água.
Wagner destacou como o Saae
tem investido maciçamente para
melhorar a qualidade no fornecimento de água, alcançando mais

de 100% da população, bem como
no atendimento aos munícipes com
uma bem estruturada rede de saneamento básico, que hoje alcança o índice de aproximadamente 90% dos
lares de Itabirito.
O gerente André Porto ficou
impressionado com o Centro de
Controle Operacional do Saae, um
sistema informatizado que monitora
os reservatórios 24h por dia, e viu
a possibilidade de iniciar uma possível parceria entra a Coca Cola e o
Saae na área de controle de perdas.
A analista Fernanda Faria considerou a visita muito positiva como
forma de estreitar o relacionamento

com o Saae e trocar experiências. “É
importante ter o Saae como futuro
parceiro em projetos de responsabilidade social, que pudermos realizar
em conjunto”, disse.
O diretor-presidente do Saae,
Wagner Melillo, ressaltou que a troca de experiências entre as empresas
e a busca de parcerias em projetos
ambientais é de grande valia.
“É satisfatório saber que o Saae
de Itabirito tem se tornado referência
no trabalho de tratamento de água e
de esgoto e tem despertado o interesse de empresas como a Coca Cola
no fomento de parcerias e trabalhos
em conjunto”, finalizou.

Audiência pública em Itabirito discute
situação das barragens de Forquilha I e III
As barragens tiveram nível de risco de rompimento alterado de 2 para
3. Em caso de rompimento, Itabirito teria parte da cidade inundada

O Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG) promoveu na noite
da quarta-feira (4) uma audiência pública em Itabirito, com o objetivo de
informar e discutir a situação das barragens de Forquilha I e III, localizadas no distrito de Miguel Burnier, em
Ouro Preto. Em caso de rompimento
das barragens, Itabirito seria atingida
em no máximo duas horas, tendo parte da cidade inundada.
O encontro aconteceu no antigo
espaço da Delphi, e esclareceu algumas dúvidas dos moradores, que
estão assustados com a situação, depois que o risco de rompimento das
barragens passou para o nível 3, risco
considerado iminente. O Promotor
André Sperling, da coordenadoria
de inclusão e mobilização social do
Ministério Público de Minas Gerais, ressaltou que a reunião foi para
mostrar os trabalhos que o MPMG
vem desenvolvendo sobre o assunto
e também como a comunidade pode
se organizar para fazer suas reivindicações. “Nós passamos para a população a necessidade de se formar uma
comissão de atingidos, pois todos
estão sendo atingidos por esse risco e
com medo”, pontuou o promotor.
A indicação do MPMG é que a
comunidade forme uma assessoria

técnica, que é uma entidade escolhida
pela própria população. “Nós entendemos que esse é um caminho inicial
para a sociedade de Itabirito e todas
as cidades atingidas pelas sirenes, e
pelo risco de rompimento, poderem
se organizar, levantar suas demandas
de forma concreta e para enfrentar o
poderio da Vale, que é muito grande.
A comunidade tem que estar unida,
sem a preocupação de questões políticas ou pessoais. Nós temos que
estar unidos para fazer frente a essa
empresa, que é tão grande e tão forte”, reforçou Sperling.
O promotor destacou que a assessoria técnica deve trabalhar em
função da população, mas deve ser
paga pela Vale com mecanismos que
impeçam a mineradora de influenciar
as pessoas. Ele citou como exemplo
o que tem sido realizado com os moradores de Brumadinho e a diferença
que foi em Mariana, com a fundação
Renova. “Em Mariana a gente teve
um problema muito sério, que foi
a Fundão Renova, constituída para reparar os danos. Ela tem no seu
Conselho Curador pessoas indicadas
pela Vale e BHP Billiton, ou seja, as
causadoras do dano é que controlam
o processo de reparação. Nó entendemos que esse processo está errado.
Michelle Borges

Quem tem que controlar isso são os
próprios atingido, a própria comunidade. Em Brumadinho, a gente já
está adotando um modelo diferente e
queremos estender esse modelo para
todas as cidades atingidas pela mineração”, reforçou.
Os participantes da audiência
puderam fazer perguntas aos representantes do MP. Antônio Senem
da Cruz, morador que está dentro
da área que pode ser atingida, disse que espera participação de toda
comunidade. “As pessoas que vieram aqui, a gente pode ver que são
pessoas com um nível educacional
diferenciado. Tem muito empresário aqui. Se o povo não se unir, se
a população não trabalhar junto para
pensar numa solução, por mais que
o MP tenha poder e queira trabalhar,
ele não vai conseguir. Que todos
saiam do conforto de suas casas para
discutir e participar das propostas”,
destacou, engajado.
Como resultado da audiência, na
próxima terça-feira (9), acontecerá
mais uma reunião para montar comissão de assessoria técnica com os
moradores e também fazer um levantamento dos impactos que já atingem
a população. O encontro será às 18h,
na E.E. Engº Queiroz Júnior.
Michelle Borges
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O espetáculo
vergonhoso da corrupção
ESTE TÍTULO não é meu, mas do notável escritor Walfrido
Warde quando assim escreve: “Assim como o câncer, a corrupção
é um mal devastador. Transforma o Estado e suas funções em
produtos postos à venda no mercado. Contamina os três poderes,
prejudica o desenvolvimento, aprofunda a desigualdade e afronta
a dignidade das pessoas e do País. Mas enfrentar esse mal exige
soluções capazes de evitar os efeitos colaterais do sistema criado
para combatê-lo: a demonização da política, a destruição das empresas, a espetacularização e a desmoralização das instituições”.
Na verdade ele faz uma radiografia deste sistema corrupto que
tomou conta do Brasil, durante vários governos, cujas consequências o povo está vivendo. Suas afirmações analisam as causas e
propõe soluções concretas para que se aperfeiçoe o seu combate.
Seu livro "O Espetáculo da Corrupção” põe a gente frente a frente com esta situação, ora vivida pelo Brasil, com a reprovação da
maioria da população, que anseia por dias melhores e mais seguros
na economia.
A NAÇÃO tem visto seus três últimos presidentes ocupando
celas – que deveriam ser destinadas somente aos criminosos, condenados pela Justiça Comum – por serem acusados de corrupção
ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros delitos relativos à administração pública.
A corrupção gera ineficiência, iniquidade e pobreza, prejudicando até mesmo o crescimento econômico. Estávamos sempre na expectativa do próximo escândalo, e, todos negando friamente qualquer participação nas falcatruas de dimensão corrupta nacional.
O fato é que o dinheiro da Nação desaparecia num toque de
mágica pessoal, sem volta aos cofres públicos, mesmo depois da
condenação pelos juízes da Lava Jato. Apenas para recordar, porque a maioria dos brasileiros já conhecem, observe, nosso leitor,
este circo de horrores gerado pela corrupção político-administrativa
desenfreada:
“O escândalo da Coroa Brastel (1982), o Caso Brasilinvest
(1985), a CPI da Corrupção (1988), o Escândalo de Mombaça
(1989), o Esquema PC Farias (1992), o Escândalo dos Anões do
Orçamento (1996), a CPI dos Precatórios (1997), a CPI do Banestado (2003), a Operação Anaconda (2003), a Operação Praga do
Egito (2003), o Escândalo dos Correios (2005), o Mensalão (2005),
o Escândalo do IRB (2005), o Esquema de Desvio de Verbas no
BNDES (2008), a Operação Sexta-feira 13 (2009), a Operação
Mãos Limpas (2010), a Operação Lava Jato (2014), a Operação
Zelotes (2015), a Operação Greenfield (2016), a Operação Calicute
(2016), o Escândalo das Tornozeleiras Eletrônicas (2017), a Operação Leviatã (2017),” etc.
EM SUMA, com a nova Presidência, o Brasil sentiu mais confiança. A expectativa de melhores dias é lugar comum entre os
brasileiros mais esclarecidos politicamente. Há muito trabalho pela
frente, mas a confiança voltou à maioria dos lares nacionais. Muitas
reformas precisam e devem ser feitas, sob pena de fracasso. O povo confiante vive na expectativa de dias melhores.
Os políticos em geral, e em particular os do Congresso Nacional
(Deputados e Senadores) precisam pensar no Brasil, no povo, nas
pessoas mais pobres e vulneráveis em suas vidas já tão sacrificadas, especialmente onde a miséria é mais presente e complexa.
O povo está atento e unido para observar o voto de cada um. Eles
decidirão os rumos de nosso Brasil. E nós decidiremos o rumo que
daremos aos nossos votos na próxima eleição. O que se espera é
que cada um cumpra com o seu dever!

Campanha de vacinação
contra gripe começa dia
10 de abril em Itabirito
A campanha de vacinação contra gripe começa mais cedo este ano, em
Itabirito. De 10 a 17 de abril, o grupo prioritário formado por crianças com
mais de seis meses e menos de cinco anos, gestantes e mulheres que tiveram
filhos há menos de 45 dias (puerpério) terá exclusividade para vacinação. De
22 de abril a 31 de maio, a campanha é estendida também para os demais
grupos.
Para vacinar, o paciente deve comparecer à sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência das 8h às 16h com cartão de vacinação. A imunização deve ser tomada anualmente e confere imunidade para os tipos mais
graves da Influenza, incluindo o H1N1. As doenças são mais comuns no
outono e inverno.
Quem pode tomar a vacina?
Além dos grupos que terão exclusividade nos primeiros dias, a vacinação gratuita é oferecida também para adultos com mais de 60 anos, profissionais da área de saúde e portadores de doenças crônicas não transmissíveis
e outras condições clínicas especiais. A vacinação também é destinada a
professores de ensino básico e superior de escolas públicas e privadas, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em
cumprimento de medidas socioeducativas.
Dia de mobilização
Em 2019, o dia de mobilização será realizado no sábado, 4 de maio para
todos os grupos. Neste dia, as UBSs funcionarão das 8h às 16h para que as
pessoas que não conseguem se imunizar durante a semana tomem a vacina.

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº
044/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº018/2019 Objeto: Contratação
de empresa especializada em prestação
de serviço de levantamento topográficos,
nivelamento, cadastro georreferenciado de
redes coletoras e interceptores de esgotamento sanitário e sistema de abastecimento
de água no Município de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I do
edital. Empresa Vencedora e Habilitada:
A1MC Projetos LTDA, Perfazendo um
valor total de R$24.990,00 (Vinte e quatro
mil novecentos e noventa Reais), Itabirito /
MG, 29/03/2019 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contratos de Prestação de
serviço de levantamento Topográfico Referente: Pregão Presencial nº018/2019
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG. Contratada: A1MC Projetos
LTDA. Objeto: Contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de
levantamento topográficos, nivelamento,
cadastro georreferenciado de redes coletoras e interceptores de esgotamento sanitário e sistema de abastecimento de água
no Município de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I do edital, Valor
Global: R$24.990,00 (Vinte e quatro mil
novecentos e noventa Reais), Forma de
pagamento: em 10 (dez) dias úteis, após
entrega e aceite da Nota Fiscal. Vigência:
Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária Lote – 01 e 02 - Operações e Manut.
em Abast. de Água nas Sedes Urbanas
17.512.1701.4001 – 33.90.39.00 Lote – 03
– Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Esgot.
Sanit. Sede UrbaNA 17 512 1702 3.002
44.90.39.00 Data da assinatura do contrato: 29/03/2019. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº047/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº019/2019 Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de tampão de ferro fundido e anel
de concreto, para serem utilizados nas
manutenções do sistema de Esgotamento Sanitário do SAAE de Itabirito-MG,
conforme especificações do anexo I, do
edital, Empresas Vencedoras e Habilitadas
Hidrocarmo Indústria de Fundidos LTDA
- EPP, Lajes e Premoldados Nunes, Macovan Indústria e Comércio de Artefatos de
Cimento LTDA – EPP e Legacy Produtos
para Saneamento - EIRELI. Perfazendo
este pregão um valor total de R$62.803,00
(Sessenta e dois mil oitocentos e três
Reais), Itabirito / MG, 29/03/2019 – Engº.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Aquisição de
Anéis de Concretos e Tampão de Ferro
Fundido - Referência: Processo Licitatório nº047/2019, na modalidade Pregão
Presencial nº019/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG. Empresas Contratadas:
Hidrocarmo Indústria de Fundidos LTDA - EPP, Lajes e Premoldados Nunes,
Macovan Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento LTDA – EPP e Legacy
Produtos para Saneamento - EIRELI,
Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de tampão de ferro
fundido e anel de concreto, para serem
utilizados nas manutenções do sistema
de Esgotamento Sanitário do SAAE de
Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, Valor total destes
contratos: R$62.803,00 (Sessenta e dois
mil oitocentos e três Reais). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: Manutenção do Sistema de Esgoto:
17.512.1708.4019.33.90.30.00 Setor de
Gestão e Controle de Perdas – Otimização
do Sistema de Água Via Setorização –
Obra. 17.512.1701.3001.4490.51.00 Data da assinatura do contrato: 29/03/2019.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº048/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº020/2019 S.R.P. 008/2019
- Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para prestação de serviço de locação de pequenos
equipamentos para obras de Saneamento
do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Empresa Vencedora e Habilitada Loc Bem Caçambas e
Máquinas LTDA perfazendo este pregão
um valor total de R$1.780,00 (Hum mil
setecentos e oitenta reais), Itabirito / MG,
01/04/2019 – Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

Pregão Presencial – 030/2019 - 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° 059/2019, na Modalidade de
Pregão Presencial nº030/2019. Objeto:
Contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais e equipamentos
eletrônicos para atender as demandas de
novos desenvolvimentos, montagens e manutenções do Centro de Desenvolvimento
Tecnológico (C.D.T.) do SAAE - Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG conforme especificações do
anexo I, do edital, no dia 22/04/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 031/2019 - 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°060/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº031/2019, Objeto:
contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de escritório a serem utilizados na administração do Serviço
Autônomo de Saneamento Básico - SAAE
de Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I do Edital, no dia 23/04/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço do Seguro do
Veículo - TORO. Referência: Pregão Pre-
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sencial nº020/2018, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Gente Seguradora S/A
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total de veículos (FIAT TORO VOLCANO)
para parte da frota do serviço autônomo de
saneamento básico de Itabirito/MG, Valor
Total: R$1.690,00 (um mil seiscentos e
reais), Forma de pagamento: 10 (dez) dias
úteis após emissão e aceite da apólice. Vigência: Fica aditado até 02/04/2020. Dotação Orçamentária: Operação e Manut. das
Ações de Gestão e Adm. Geral do SAAE:
17.512.1701 4.001 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 02/04/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta de Preço – O SAAE de Itabirito torna público que
realizou abertura da Proposta de Preço do
Processo Licitatório nº022/2019, na modalidade de Tomada de Preço nº003/2019
- Objeto: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de publicidade, atendendo as necessidades de estudo,
planejamento, concepção e a execução,
incluindo a distribuição, com a respectiva
negociação de espaços na mídia, de peças
e campanhas publicitárias institucionais, de
caráter educativo, informativo e de orienta-

ção social à comunidade. Conforme especificações do anexo I do edital. Declarou a
Empresa Agencia de Publicidade i4 Comunicação Ltda. - ME com a melhor desclassificação Itabirito/MG, 04/04/2019 – Engº.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE: www.saaeita.mg.gov.br
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº049/2019,
na modalidade de Pregão Presencial
nº021/2019 S.R.P. nº 009/2019 - Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual
fornecimento de tubos, conexões em P.V.C.,
a serem utilizadas nas manutenções, operações e novas ligações do sistema de esgotamento sanitário para o SAAE de Itabirito
– MG, conforme especificações do anexo
I, do edital, Empresas Vencedoras e Habilitadas C.E. Macedo Comércio de Materiais
Hidráulicos EIRELI, Tigre Materiais e Soluções para Construção LTDA, HG – Comércio de Materiais Hidráulicos EIRELI,
Sanehidráulica Representações Hidráulicas
EIRELI-EPP, Asperbrás Tubos e Conexões
LTDA, ALC Tubos e Conexões EIRELI,
Unocann Tubos e Conexões LTDA, Nívio
Marques da Silva Filho e Pregão Materiais
de Construção LTDA, Perfazendo este pregão um valor total de R$323.695,40 (Trezentos e vinte e três mil seiscentos e noventa
e cinco Reais e quarenta centavos), Itabirito
/ MG, 02/04/2019 – Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o Extrato
da Ata nº 007/2019 - Registro de Preço 008/2019 - Processo Licitatório nº048/2019
– Pregão Presencial nº020/2019 – Objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de locação de pequenos equipamentos para
obras de Saneamento do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Fornecedor: Loc Bem Caçambas e Máquinas
LTDA, Relação dos equipamentos:
Dotação Orçamentária - Operações e Manut. em Abast. de Água nas Sedes
Urbanas. 17 512 1701 4.001 33.90.39.00 - Empresa Contratada: Loc Bem
Caçambas e Máquinas Ltda
Item

Lote 01 - Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

1

Locação de Gerador a Gasolina

Mês

2

350,00

700,00

2

Locação de Vibrador Portátil

Mês

1

190,00

190,00

Valor Total do Lote: R$890,00
Operações e Manut. em Esgotamento Sanit. nas Sedes Urbanas. 17 512 1701
4.002 33.90.39.00 - Empresa Contratada: Loc Bem Caçambas e Máquinas Ltda
Item

Lote 02 - Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

1

Locação de Gerador a Gasolina

Mês

2

350,00

700,00

2

Locação de Vibrador Portátil

Mês

1

190,00

190,00

Valor Total do Lote: R$890,00
Valor Total do Processo: R$1.780,00
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 01/04/2019.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº 008/2019 - Registro de Preço 009/2019 - Processo Licitatório nº. 049/2019 – Pregão Presencial nº 021/2019 –
Objeto: Registro de preços para futura e eventual fornecimento de tubos, conexões em P.V.C., a serem utilizadas nas manutenções, operações e novas ligações do sistema de esgotamento sanitário para o SAAE
de Itabirito – MG. Conforme Relação dos objetos abaixo:
Dotação Orçamentária: FORNECEDOR: ALC Tubos e Conexões EIRELI. CNPJ: 20.718.935/0001-15
Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit R$
C/ IPI

P. Total R$
C/ IPI

Marca
Fabricante

Dotação Orçamentária: Fornecedor: Pregão Materiais de Construção LTDA
CNPJ: 25.546.193/0001-01

1

Adaptador de 100mm (Tubo Ocre p/Tubo Branco)

Un.

200

2,99

598,00

ALC

Item

Especificação

Unid

Qtde

2

Bucha de Redução Longa, DN 100 X 75, PVC Esgoto,
Branco. NBR 5688

Un.

70

3,00

210,00

Fortlev

P.Unit
R$ c/
IPI

P. Total
R$ c/
IPI

Marca
Fabricante

3

Cap de 100mm Branco, NBR 5688

Un.

20

2,09

41,80

ALC

1

Un.

20

0,58

11,60

Preconvc

4

Cap de 100mm Ocre, JEI– NBR 7362

Un.

60

4,00

240,00

ALC

5

Cap de 150mm Branco, – NBR 5688

Un.

20

8,00

160,00

ALC

Bucha de Redução
Longa DN 50 X40mm,
PVC, Esgoto, Branco,
NBR 5688

6

Cap de 150mm Ocre, JEI– NBR 7362

Un.

50

10,00

500,00

ALC

2

Un.

100

0,36

36,00

Preconvc

7

Curva Longa de 200mmx90º, Ocre, PB, EM PVC, JEI. NBR 7362

Un.

10

59,99

599,90

ALC

Joelho DN 40mm X
90°, Branco, PVC,
NBR 7362

8

Joelho de 100mm X 90° Ocre Em PVC, NBR 7362

Un.

100

7,49

749,00

ALC

3

Joelho DN 50mm X 90°,
Branco, PVC, NBR 7362

Un.

100

0,85

85,00

Preconvc

9

Joelho de 100mm X 45° Ocre em PVC, NBR 7362

Un.

150

5,20

780,00

ALC

4

150

10,80

1.620,00

Joelho de 150mm X 45° Ocre em PVC, NBR 7362

Un.

30

17,79

533,70

ALC

Preconvc

11

Joelho de 150mm X 90° Ocre em PVC, NBR 7362

Un.

30

19,99

599,70

ALC

Redução Excentrica de
200mmx150mm, Branca, PVC, NBR5688

Un.

10
12

Junção Simples, Coletor Esgoto, PBB, Ocre DN100mmx100mm, PVC, NBR 5688

Un.

10

11,99

119,90

ALC

5

Un.

350

10,31

3.608,50

Sanetil

13

Luva de Correr de 100mm Branca em PVC, com Anéis de
Borracha, NBR 5688

Un.

50

3,50

175,00

ALC

Selim de 150mm X
100mm, 90º, Elastico, c/
Travas e Borracha e Anel
de Borracha NBR7362

6

250

17,99

4.497,50

Sanetil

Luva de Correr de 100mm Ocre em PVC, com Anéis de
Borracha, NBR 7362

Un.

50

3,99

199,50

ALC

Til para Ligação Predial
BBB de 100mm,com
Anéis de Borracha

Un.

14
15

Luva de Correr de 150mm Branca em PVC, com Anéis de
Borracha, NBR 5688

Un.

20

9,99

199,80

ALC

16

Luva de Correr de 150mm Ocre em PVC, com Anéis de
Borracha, NBR 7362

Un.

100

9,99

999,00

ALC

17

Luva de Correr de 200mm Ocre em PVC, com Anéis de
Borracha, NBR 7362

Un.

30

19,99

599,70

ALC

18

Luva Simples de 100mm Branco, PVC, NBR 7362

Un.

50

1,99

99,50

ALC

19

Luva Simples de 100mm Ocre, PVC, NBR 7362

Un.

50

4,49

224,50

ALC

20

Redução Excentrica de 150mmx100mm, Branca, PVC,
NBR5688

Un.

220

4,90

1.078,00

Chiva

21

Redução Excentrica de 200mmx150mm, Branca, PVC,
NBR5688

Un.

70

39,99

2.799,30

Chiva

22

Selim de 150mm X 100mm, para Tubo Corrugado, Elástico,
c/ Travas e Borracha e Anel de Borracha NBR7362

Un.

350

10,85

3.797,50

CORR
Plastik

23

TÊ de 100mmx100mm, Ocre, PVC,BBB, JEI NBR 7362

Un.

200

9,44

1.888,00

ALC

Dotação Orçamentária - Marca Fabricante: Tigre Fornecedor: Tigre Materiais e Soluções para Construção LTDA. CNPJ: 08.862.530/0011-22

24

TÊ de 150mm Branco, PVC, NBR 5688

Un.

80

15,99

1.279,20

ALC

Item

Especificação

Unid

Qtde

25

TÊ de 150mm Ocre em PVC, BBB, JEI, NBR 7362

Un.

30

24,89

746,70

ALC

26

Tubo DN 100mmx6m, Ocre, PVC,Esgoto, JEI NBR 7362

Un.

300

52,98

15.894,00

MGB
Tubos

P.Unit
R$ c/
IPI

P. Total
R$ c/
IPI

1

Un.

50

501,00

25050,00

27

Tubo DN 150mm X6m, PVC, Esoto, Ocre, JEI, NBR 7362

Un.

1.200

108,91

130.692,00

MGB
Tubos

Tubo DN 400mmX6m, PVC,
Esoto, Ocre, Corrugado com anel
de borracha. NBR ISSO 21138-3

Valor Total: R$165.803,70 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e três reais e setenta centavos).

Valor Total: R$9.858,60 (nove mil oitocentos cinquenta e oito reais e sessenta centavos)
Dotação Orçamentária Fornecedor :Sanehidráulica Representações Hidráulicas EIRELI-EPP. CNPJ: 25.399.393/0001-89
Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit
R$ c/
IPI

P. Total R$
c/ IPI

Marca
Fabricante

1

Junção Simples, Coletor Esgoto, Branco DN
100mmx100mm, PVC
NBR 7362

Un.

10

8,40

84,00

Akato

2

Tubo DN 100mm
X6m, PVC, Esoto,
Branco, NBR 5688

Un.

500

33,00

16.500,00

MG
Brasil

Valor Total: R$16.584,00 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e quatro reais).

Valor Total: R$ 25.050,00 (vinte e cinco mil e cinquenta reais)

Dot. Orçamentária - Marca Fabricante: C&M Fornecedor: Asperbrás Tubos e Conexões LTDA. CNPJ: 02.271.201/0008-25

Dotação Orçamentária - Marca Fabricante: Unocann Fornecedor: Unocann
Tubos e Conexões LTDA. CNPJ: 86.632.239/0001-08

Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit R$
c/ IPI

P. Total R$
c/ IPI

Item

Especificação

Unid

Qtde

1

Tubo DN 150mm X6m, Pvc, Esoto, Branco, JEI, NBR 5688

Un.

300

76,00

22.800,00

P.Unit
R$ c/
IPI

P. Total
R$ c/
IPI

2

Tubo DN 200mm X6m, PVC, Esoto, Ocre, JEI, NBR 7362

Un.

300

165,00

49.500,00

1

Anel de Borracha para Coletor de
Esgoto JE. DN 100mm

Un.

20

0,68

13,60

3

Tubo DN 250mm X6m, PVC, Esoto, Ocre, JEI, NBR7362

Un.

100

275,00

27.500,00

2

Anel de Borracha para Coletor de
Esgoto JE. DN 150mm

Un.

20

1,55

31,00

3

Tubo DN 100mm X6m, PVC,
Esoto, Branco, NBR 5688

Un.

500

27,39

1.369,50

Valor Total: R$99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária - Marca Fabricante:Unitubos
EIRELI. CNPJ: 07.965.552/0001-83

Fornecedor: C.E. Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos

Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit R$
c/ IPI

P. Total
R$ c/IPI

1

Adaptador de 150mm (Tubo Ocre para Tubo Branco)

Un.

20

8,00

160,00

Valor Total: R$160,00 (cento e sessenta reais).
Dotação Orçamentária - Marca Fabricante: Unitubos
CNPJ: 04.722.894/0001-84

Fornecedor: HG – Comércio de Materiais Hidráulicos EIRELI.

Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit R$ c/ IPI

P. Total R$ c/IPI

1

Joelho DN 40mmX45º Branco, PVC, NBR 7362

Un.

50

0,52

26,00

Valor Total: R$26,00 (vinte e seis reais).

Valor Total: R$1.414,10 (um mil quatrocentos e quatorze e dez centavos).
Dotação Orçamentária - Marca Fabricante: Krona Fornecedor: Nívio Marques da Silva Filho. CNPJ: 24.657.958/0001-18
Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit
R$ c/
IPI

P. Total
R$ c/
IPI

1

Válvula de Retenção de 10mm
BRNCA em PVC

Un.

100

49,99

4999,00

Valor Total: R$ 4.999,00 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 02/04/2019.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Agito Geral: Pela Lei Eleitoral nossa cidade
pode ter eleições dentro de 90 dias. As agremiações partidárias já começam a se movimentar e
em breve teremos os nomes que irão concorrer
ao cargo de prefeito até 2020. É bom lembrar que a história se repete
quando em 2009 tivemos a extemporânea iniciando um novo ciclo
na administração pública.
Gastronomia: De 5 de abril a 5 de maio teremos a Viação Gastronômica de Itabirito. Tudo acontece de segunda a sexta de 9 as 17
horas e aos sábados e domingos de 9 as 15 horas. Você concorre a
prêmios de cestas de produtos e diárias em hotel. Prepare-se para se
deliciar pratos como bolinho de galinhada, taioba do campo, delícia
rural de Acuruí, costelinha na goiaba, filé e queijos, marina, tilápia
com creme picante, tilápia bem vestida, escondidinho de peixe Mineiro, umbigo de banana gourmet, vulcão de carne, bolinho mineiro,
costela, queijo e café, gira mundo, taco mineiro, pizza de umbigo de
banana, trem de Minas, batata chile do conde e Califórnia cheese.
Imagine isso acompanhado de uma pessoa adorável e um bom vinho
cabernet.
Rei do cabaré: O baile do Verdão nesta sexta vem com uma animação especial considerando que Alessandro, Rei do Cabaré, apresenta
músicas de estilos diferentes e próprias para o entretenimento e principalmente para você exercer a arte da dança. Confira!
50 anos: O casal top de Conselheiro Lafaiete, Hugo e Perpétua,
que sempre marcam presença em nossas festividades, reuniu gente
da sociedade no Lot 60 daquela cidade para comemorar os 50 anos
da Professora Perpétua. A anfitriã, com seu charme, recebeu flores,
mensagens e presentes de familiares, fãs e admiradores. Parabéns!
Três décadas: Em 2018 o Restaurante Paraki completa 3 décadas de
sua fundação. O empreendimento é referência na rodovia dos Inconfidentes e dirigido pelo proprietário José Nonato Ferreira, que ao lado
de sua esposa Ângela e das filhas Andreia, Adriana e Paula e ainda
da netinha Clarisse, mantêm um padrão de qualidade e atendimento
bem ao gosto dos turistas e dos itabiritenses. Itabirito agradece a dedicação e o dinamismo desta família.
Brincadeira de criança: Domingo, de 10 às 18 horas você pode
se divertir com seus filhos na Praça da Estação, quando acontece o
II encontro de brincadeiras de criança, onde se destacam show com
palhaços, sorteio de brindes, barraquinhas, almoço, concurso de fantasias e ainda a apresentação da Banda Arca e Show Sertanejo.
Há duas décadas: Era celebrada missa pelo Pe. Miguel na Escola
José Ferreira Bastos marcando oficialmente a implantação da faculdade de Itabirito, graças ao empenho e a visão do prefeito Manoel da
Mota, Geraldo Magno de Almeida dos secretários João Gualberto
e Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz. Hoje temos a UNIPAC e
ALIS. Neste período abriram-se as portas para centenas de jovens
que hoje estão devidamente preparados para a vida profissional.
Tempos de transformações.
Emoções: Neste sábado entra em campo o melhor de Minas. O Cruzeiro-Hexa enfrenta o América e mais uma vez há previsão de show
de Fred e companhia. Fique ligado.
Para refletir: Se queres prever o futuro estuda o passado. (Confúcio)
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Prefeitura de Itabirito adquire novas
máquinas de ultrassom e raio X

Novos equipamentos vão proporcionar mais qualidade
para pacientes e economia para cofres públicos

Os pacientes de Itabirito que se consultarem no Centro de Especialidades Médicas (CEM) a partir deste mês vão
contar com novos equipamentos para a realização de exames. Isso porque já estão em funcionamento dois novos
aparelhos adquiridos pela Secretaria de Saúde: uma máquina de ultrassonografia e um digitalizador de raio x.
Máquina de ultrassom
A máquina de ultrassom passa a atender toda a demanda do município, realizando diversos tipos de exames:
ortopédico, endovaginal e transvaginal, pélvico, cervical, abdominal total, de rins e vias urinárias, articulações, inguinal, duplex scan, parede abdominal, coluna, mamas, tireóide, bolsa escrotal e obstétrico.
A expectativa é que sejam realizados aproximadamente 600 exames por mês. A aquisição eliminará a necessidade de que os pacientes do município se desloquem para cidades como Belo Horizonte, Betim e Contagem.
A compra do aparelho torna a autossuficiencia do município definitiva. “Este é um ganho para a população, que
pode realizar o exame no próprio
município, de forma mais prática e ágil, e para a administração
municipal, que economiza com o
transporte dos pacientes e com a
compra dos exames”, explica a supervisora administrativa do CEM,
Gisele Toledo.
Digitalizador de Raio X
Já o digitalizador de raio x vai
proporcionar melhor qualidade
das imagens e mais economia. Os
resultados passam a ser entregues
de forma digitalizada, em cd, e não
mais em chapas, que, muitas vezes, não apresentava imagem nítida. “A entrega de um resultado digital dos exames é um pedido dos
próprios médicos, pois a qualidade
da imagem é superior, o que facilita a análise”, explica Toledo. Ainda
de acordo com ela, com a inauguração do novo CEM, os resultados poderão ser
acessados por todos os médicos por meio de um
sistema informatizado, agilizando os atendimentos. Por mês, são realizados cerca de mil raios
x na cidade. O investimento nos equipamentos,
de R$500 mil, foi realizado com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado
federal Marcelo Aro.

Itabirense:
Promove
neste domingo a partir
das 13 horas
jovens tardes
de domingo
a partir das
13:00 horas
jovens tardes
de domingo
e a grande
atração é a
dupla Geísa
e Luciano
dando o recado musical e
animando o
público de todas as idades. O evento é gratuito para o
associado em dia com o clube. Prestigie!

Matrículas
Abertas

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073
R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

No passeio, só
pedestres, mais nada!
Pedestre, em passo apressado sobre o passeio, acabava
de virar numa esquina, quando deu de cara com a magrela
– calma, gente, não era mulher desprovida de carnes, porque se fosse, reclamação não haveria – uma bicicleta, indevidamente montada por ciclista. Dotado de bons reflexos, o
pedestre estacou antes que o veículo colidisse consigo, enquanto o imprudente condutor, atrevidamente, ao invés de
procurar seu lugar na via, bradou; – dá licença! – Dá licença,
uma ova; você é que deve sair do meu caminho – devolveu
no mesmo tom, o pedestre, que se preparou para o caso de
o atrevimento ter prosseguimento com intencional atropelamento; não se descartam tais hipóteses, no país onde o
errado é que está certo. Felizmente, o ciclista desaforado, a
princípio crente que lidava com algum “zé-mané”, desceu do
passeio e seguiu seu caminho. Pois é, gente, o pedestre não
tem vez. Há sempre algo ou alguém a tolher-lhe os passos,
mesmo nos passeios, seu lugar de circular nas ruas. Não tendo grande número de bicicletas, o município não se adequou
ao exigido pelo CTB, estabelecendo regras para circulação
de bicicletas e similares. Por enquanto não se justifica tal medida. Contudo, são necessários bom senso e alguma ordem
no trânsito de tais veículos que, em disputa com motorizados,
podem seus condutores ser perdedores, assim como podem
infligir perdas a pedestres. Tolera-se bicicleta no passeio conduzida pelo ciclista a pé e desde que haja espaço suficiente,
o que não é o caso dos nossos passeios. Essa regra deveria
ser observada por crianças e marmanjos!
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Barragens: equipes visitarão famílias
da Zona Secundária em Itabirito
A Prefeitura de Itabirito, por
meio da Secretaria de Assistência Social, com o apoio da
Vale, iniciou nesta quinta-feira,
dia 4 de abril, a abordagem das
famílias cujas residências estão
localizadas na chamada Zona
Secundária. O objetivo é identificar e cadastrar as pessoas com
dificuldades de locomoção, elegíveis para mudança provisória
de endereço, caso optem por deixar suas residências.
Os técnicos da Secretaria de
Assistência Social e os representantes da mineradora estiveram
reunidos nesta quarta-feira, dia 3,
no Centro Público de Educação
Profissional José Toledo Filho
(Cepep) para alinhar a metodologia de trabalho e a padronização
da identidade visual dos profissionais envolvidos.
A ação visa à definição de
medidas preventivas referentes
ao decréscimo do nível de segurança das barragens de Forquilha
I e III, localizadas em Ouro Preto.
Serão priorizados cadastros
de acamados, cadeirantes e pessoas com necessidades especiais,
além de idosos e demais pessoas
com restrição de mobilidade.

