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ICHS será mantido após acordo entre
UFOP e Arquidiocese

Universidade vai pagar aluguel mensal de
R$14 mil para a Arquidiocese

Uma notícia boa não só para os universitários e funcionários do Instituto
de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)
de Mariana, mas para toda a região. A
Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) fechou um acordo judicial com
a Arquidiocese de Mariana que garante
a permanência do ICHS na cidade. O
caso corre na Justiça desde que a Arquidiocese requereu a posse dos prédios
onde funciona o Instituto e o pagamento
de aluguel retroativo a 2003.
Com o acordo firmado na terça-feira (13) ficou definido que a Universidade pagará para a Arquidiocese
um aluguel mensal de R$ 14 mil, a ser
corrigido pelo INPC, por um período
de quatro anos. "Foi uma negociação
com resultado positivo para a UFOP.

E o MEC garantiu o orçamento para
pagamento do aluguel", informou a reitora Cláudia Marliére.
A negociação só envolve um dos
prédios do Instituto, uma vez que o outro saiu do processo e tem o comodato
válido até 2033. “Isso nos dá uma segurança para planejarmos ações para uma
solução definitiva para o problema.
Uma das alternativas é a construção de
novos prédios. Já estudamos a possibilidade de construí-los no mesmo local,
visto que o terreno é da Universidade
e apenas os prédios da Arquidiocese”,
enfatizou a reitora.
Já a dívida da UFOP com a Arquidiocese desde 2003 até agora, será paga
por precatório. O valor ainda será definido pela justiça.
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Comenda Mérito Desportivo 2018
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artista plástica e arquiteta Lila Carneiro demonstrou
seu apreço pelos ouro-pretanos com uma gentil manifestação de carinho. Ela doou para a cidade uma obra
de sua autoria: um painel de 5m x 2,20m, feito com pintura e colagens de tecidos, e que representa as memórias
dos congados mineiros.
A obra integrou uma mostra da artista na galeria da
FIEMG, na Praça Tiradentes, e ficará exposta no terminal
rodoviário de Ouro Preto, onde já pode ser apreciada. Lila
morou por doze anos no Morro São Sebastião, e reforça,
com este gesto, seus encantos por Ouro Preto. “É muito
inspiradora, cada mirada revela sempre uma imagem nova que me surpreende. Amo essa cidade”, diz ela.
O prefeito Júlio Pimenta, em nome dos ouro-pretanos e também dos visitantes que terão oportunidade de
conhecer o trabalho, fez questão de expressar agradecimentos à artista. “Foi um gesto nobre de reconhecimento. Ficamos muito felizes e desejamos muito sucesso
para a arquiteta e pintora Lila Carneiro”.

os dias 10 e 11 de Novembro, Marciano Anderson de Jesus representou o Brasil e o município
de Mariana na Copa Mundial de Esportes de Contato WTKA na cidade de Moreno, na Argentina. Ele
integrou a seleção brasileira, que foi representada
pela Confederação Brasileira de Esporte de Contato
(CONFBEC). O atleta Marciano disputou nas modalidades Brazilian Grappling e Kickboxing. Foram meses
de preparo físico juntamente com a academia Hellus.
O atleta conquistou duas medalhas: uma de ouro em
Brazilian Grappling, e uma de prata no Kickboxing,
disputando a final com a Venezuela e obtendo a posição de vice-campeão mundial. Participaram desse
evento 23 países e o Brasil ficou entre os Top 5, o que
é considerado uma grande conquista, e a cidade de
Mariana teve um representante com grandes resultados que contribui muito para esse feito. Com isso o
atleta Marciano agradece a todos que contribuíram e
colaboraram para que ele representasse o país.

30ª Semana da Consciência
Negra agita Itabirito
Realizada pela Prefeitura de Itabirito, por meio do Comitê Municipal
de Promoção da Igualdade Ética Racial, a 30ª Semana da Consciência
Negra está movimentando a cidade desde 12 de novembro. Com o tema Da negação à afirmação: construção de identidade e a (in)visibilidade
da população negra, o evento contará com uma extensa programação de
cursos, oficinas, apresentações culturais e celebrações religiosas até o dia
24.Até 18 de novembro, o destaque será a Caravana da Juventude Negra,
com diversas oficinas culturais e de qualificação profissional. As atividades, oferecidas pela Fundação Cultural Palmares, serão realizadas no
estacionamento do Complexo Turístico da Estação, atrás da Biblioteca
Municipal.A Missa Afro (Axé Igbá), que marcou a abertura oficial da 30ª
Semana da Consciência Negra, aconteceu no dia 15 de novembro, a partir
das 10h, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no bairro Tombadouro.
À noite, a Praça da Estação recebeu mostra de cinema com o filme O
Grande Desafio, a partir das 20h.O evento beneficente Samba Solidário,
criado por Pirulito da Vila, encerrará a programação no dia 24 de novembro. A partir das 16h, na Praça da Estação, o cantor e compositor itabiritense convida Grupo Cativeiro, Tindolelê, Sakasamba, Ricardo Barrão,
JC Samba, Black Samba, Letícia Garcia e Roonei Bixo Souto.
Atividades de Cepep, Cras e UBS - A 30ª Semana da Consciência
Negra também terá atividades nos Centros de Referência da Assistência
Social (Cras) Padre Adelmo e Maria Loura - Nossa Senhora de Fátima,
além de cursos oferecidos pelo Centro Público de Educação Profissional
José Toledo Filho (Cepep) nas Associações Comunitárias dos bairros Novo Horizonte e Munu.
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PROCLAMAS
DE CASAMENTO

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

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

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

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

Trabalhamos com a linha completa de padrão Cemig
*Aquecedor Solar *Tintas *Pisos
R. Pref. Washington Dias, 180 (ao lado
do Campo da Barra)
OURO PRETO
(31) 3551.2155

-

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
JOSÉ CIRILO DA CONCEIÇÃO
GONÇALVES, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Ouro Preto-MG,
nascido a 07/07/70, filho de Olindo
Eustáquio Gonçalves e Flausina Mendes Gonçalves e VANILDA APARECIDA MENDES, brasileira, solteira,
auxiliar de cozinha, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 15/10/80, filha de
José Gonçalves Mendes e Vanda Maria Loredo Mendes; Ambos residentes
neste subdistrito;
MAYCKONN ANGYEL DA SILVA DE SOUZA, brasileiro, solteiro,
repositor, natural de Ouro Preto-MG,
nascido a 02/06/2000, filho de Erivam de Souza e Claudiane da Silva e
THAMYRES CRISTINA GOMES
DOS SANTOS, brasileira, solteira,
estudante, natural de Ouro Preto-MG,
nascida a 11/11/1998, filha de Aleksandro Pastor dos Santos e Patrícia Gomes
Florentino; Ambos residentes neste
subdistrito;
MAYCON JHONATHAN KENNEDY FERNANDES, brasileiro,
solteiro, mecânico industrial, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 28/02/92,
filho de Luiz Carlos Fernandes e Leila
Aparecida Santana Fernandes e ANDREZA CRISTINE DE SOUZA
PEREIRA, brasileira, solteira, vendedora, natural de Mariana-MG, nascida
a 28/07/92, filha de José Antônio Pereira e Maria Aparecida de Souza Pereira;
Ambos residentes neste subdistrito;
MAURO LÚCIO DOS REIS, brasileiro, solteiro, padeiro, natural de Ouro
Preto-MG, nascido a 09/04/76, filho
de Antônio Carlos dos Reis e Maria
Aparecida Cruz e ROSEMEIRE
DE FREITAS, brasileira, solteira,
babá, natural de Santos-SP, nascida a
07/02/76, filha de Dimas de Freitas e
Maria do Nascimento Miranda; Ambos
residentes neste subdistrito;
MARCELO JULIÃO PIRES, brasileiro, solteiro, ajudante de pré-moldados, natural de Catas Altas da Noruega-MG, nascido a 09/01/91, filho de
Fernando Antônio Pires e Aparecida
Benevenute Pires e LISSANDRA
EGÍDIA DE SOUZA, brasileira,
solteira, vendedora, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 26/06/94, filha
de Geraldo Venâncio de Souza e Aparecida Egídia Maria de Souza; 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, 13 de novembro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

Prefeitura realiza obra por indicação
do vereador Geraldo Mendes

Os moradores da Vila Santa Isabel, em Saramenha
de Cima, há muito tempo reivindicava a construção de
uma escada com acessibilidade para deficientes físicos,
ligando a Rua Topázio Imperial à rua Ludovico Pinto da
Rocha. Atento às reivindicações dos moradores, o vereador Geraldo Mendes fez a Indicação nº 109/2017 (foto),
solicitando a construção da
escada conforme havia sido
Venda de móveis em madeira de demolição,
reivindicado.
janelas e esquadrias em madeira,
Com a edição do Proacabamentos em madeira.
grama Prefeitura Itinerante
no bairro Saramenha de
Cima, a obra está sendo
realizada. Infelizmente, por
questões técnicas, a rampa
com acessibilidade para deficientes físicos não poderá
ser construída porque não
há o espaço devido para esemp.lacerda@yahoo.com.br
(31) 3553-2698
sa finalidade.
Av. Pedro Aleixo, 40
O vereador Geraldo
(31) 3553-2699
Mendes parabeniza os moCachoeira do Campo-MG
(31) 98449-5823
radores da Vila Santa Isabel
pela constante luta por melhorias no bairro, e acredita
que por meio da mobilização dos moradores em objetivos comuns, as reivindicações ganham força para
serem realizadas.

89,3 FM

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

@evobikeshop
@evobikeshop
(31) 98433.0988 (31) 3553-2074
R. Santo Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo

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

Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM

Ouça a Rádio

Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XXIII
Quem acompanha o raciocínio, até aqui, conclui, sem sombra
de dúvidas, que o cidadão fora de partido não tem direitos políticos e
que, também, o povo não exerce nenhuma soberania e, portanto, não
tem nenhum poder nisso que rotulam democracia. Ah! – exclamarão
aqueles que estão por cima – mas o povo é livre, há completa liberdade de imprensa (há controvérsias), há liberdade de expressão, direitos
do cidadão são respeitados (nem sempre) e coisa e tal.
Acontece que democracia, de acordo com seu conceito, bendito e
louvado, consiste em “o poder pertence ao povo” ou “povo no poder”;
e isso não acontece. As benesses citadas não constituem a democracia em essência, porém acessórios naturais daquele regime, matreiramente liberados pelo sistema vigente para que pareça democracia.
O povo tem os acessórios e deles se vale, assim como dentro de um
carro de luxo estacionado, mas não tem as chaves para conduzi-lo.
Quem conduz o veículo e leva o povo para onde quer é o partido dominante. O povo é apenas passageiro, que não sabe para onde vai!
Por não pensar, politicamente correto, porém aceitar o que lhe
dizem de cima para baixo, enquanto se ocupa com trivialidades, o povo acredita e segue seu rumo a lamuriar. Dizem que o povo detém o
poder, mas os que se intitulam seus representantes aprovam projetos
à revelia da vontade e da situação do mesmo povo. Ainda há poucos dias, sem qualquer discussão, parlamentares federais aprovaram
reajuste (16,38%) para o Judiciário, elevando o teto para mais de 39
mil reais e deflagrando o chamado efeito cascata em toda a máquina
pública brasileira. Tal aumento em hora tão difícil foi um insulto ao
povo, do qual grande parte está desempregada ou sub empregada,
enquanto a parte empregada só tem aumento de despesas. Ele não
teria sido concedido se, de fato, o povo estivesse no poder, como
pressupõe o conceito de democracia.
Reajuste de subsídios (agentes públicos não têm salários), para
ser justo e coerente com a situação do país, deveria ser feito mediante fórmula matemática com base nos índices econômicos. Se esses
números caíssem, os subsídios também cairiam, assim como o povo
perde poder aquisitivo por força da inflação. Dessa forma, toda a máquina pública poderia estar melhor resguardada contra a ineficiência,
já que de sua graduação passaria depender a evolução dos subsídios
a serem pagos aos agentes públicos. Em qualquer patamar da pirâmide governamental, seus agentes passariam a gerir a coisa pública
com mais seriedade; não mais se arriscariam a jogadas com possibilidade de quebra na economia, porque nem eles escapariam dos
efeitos negativos. Tal fórmula matemática, a controlar subsídios das
administrações municipais à administração federal, seria para o povo
a garantia contra o corporativismo, na área pública, e o abuso de poder na majoração de subsídios.
Infelizmente, a imposição de tal controle, sem antes mudar o sistema político vigente, é praticamente inviável. Os que detêm o poder,
descontadas raras exceções, especialmente na área legislativa, colocariam obstáculos para sua adoção ou armariam algo na lei para
facilitar a burla, assim como se faz em muitos outros casos. Lembremo-nos de que eles ouvem seus respectivos partidos e não ao povo,
do qual receberam a votação mediante a qual lhes foi outorgado o
mandato. Os partidos, por sua vez, têm por fim a conquista e a manutenção do poder, para o que podem, não necessariamente, incluir
como meio de atingir aqueles objetivos, a defesa dos interesses coletivos e solução de problemas inerentes, desde que isso lhes convenha.
Não lhes importam os problemas do povo, mas, sim, os meios de se
manterem no poder. Para os partidos políticos, carências e necessidades coletivas são recursos que, bem manipulados, se convertem
em fonte inesgotável de votos ao longo do tempo.
Veja-se a situação da Região Nordeste, sempre carente de meios
para se desenvolver, em decorrência das condições climáticas. Nada se faz para compensar a inclemência climática! Até hoje, a ação
política para socorrer aquela população maltratada pela falta d’água
tem consistido em tão somente paliativos demagógicos, cujo objetivo
político é a postergação da solução, ou seja, empurrar o problema
com a barriga. Quantos políticos, ao longo dos anos, já se alimentaram daqueles votos, dados em resposta a falsas promessas! Famílias
inteiras de políticos passaram e ainda passam pelo poder graças à
miséria, bem explorada, do Nordeste brasileiro! Alguns dirão que foi
feita a transposição de águas do Rio São Francisco e que ela solucionou o problema. Refuta-se a transposição como solução plena e
definitiva, porém, meia-boca, pois boa parte da população, especialmente a rural, ainda continua sem água. Além disso, retirar água do
combalido Rio São Francisco foi, na linguagem popular, desvestir um
santo para vestir outro.
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CARTA AOS TEMPOS

Orçamento Base Zero
Quando fui diretor do Departamento de Orçamento e Custos
– DOC da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo - utilizei
um modelo de gestão chamado
Orçamento Base Zero, criado nos
Estados Unidos na década de 60.
O projeto foi bem sucedido e me
recordo de ter viajado para a maioria dos estados a fim de ministrar
cursos, a pedido do Governo Federal e das próprias lideranças locais, sobre esse modelo adotado
por São Paulo para gerir o dinheiro
dos contribuintes.
No decorres dos anos, o Orçamento Base Zero foi descartado
(o que, infelizmente, é comum na
nossa política) mas agora, quase
meio século depois, leio que os futuros ministros pretendem mudar
a forma de fazer gestão pública no
país, adotando o Orçamento Base
Zero a partir de 2019, no governo do agora presidente eleito, Jair
Bolsonaro (PSL).
Mas o que é, afinal, o Orçamento Base Zero? Em resumo,

trata-se de uma metodologia de
alto impacto para reduções significativas de gastos, na qual todos
os gastos precisam ser aprovados
anualmente e de acordo com as
necessidades do momento. Esse método coloca como pontos
fundamentais a priorização das
atividades e projetos, solicitando
alternativas com seus respectivos
custos, permitindo a participação
direta dos responsáveis nas diversas áreas de atuação.
Atualmente, os gastos anuais
em áreas como educação, saúde e
segurança têm aumento de acordo
com a inflação. Por exemplo: se o
governo gastou R$ 30 bilhões com
educação em 2018, no ano seguinte
o orçamento será de R$ 30 bilhões
somados à inflação do período.
Criamos o Orçamento Base
Zero porque não acredito no atual
modelo de gestão. Eu defendo que
o orçamento deve ser planejado
todos os anos, por isso o nome
‘Base Zero’ (de começar do zero).
Desta forma, o orçamento não fi-

*Antônio Tuccílio
ca engessado, e é possível para o
governo readequá-lo sempre que
necessário.
É possível que áreas que precisavam de mais dotações em 2018
não precisem do mesmo volume de
recursos em 2019, assim a equipe
pode realocar o capital para outras
áreas que estejam precisando mais.
Se o orçamento é engessado e já
tem destino certo, de onde o governo vai tirar recursos para lidar com
crises de grandes proporções?
Um orçamento feito do zero
considera o Brasil de hoje, não o
Brasil do ano passado, e distribui
os recursos de forma mais inteligente. É disso que o país precisa:
gestão inteligente dos recursos. É
o mínimo de respeito que se exige
com o contribuinte que trabalha
meses para pagar seus impostos.
O novo governo sequer começou, mas tendo em vista a possibilidade de adotar o Orçamento Base Zero eu creio que, pelo menos
por enquanto, estamos no caminho
certo.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP)

COMPIR realiza evento em comemoração
ao Dia Nacional da Consciência Negra
No dia 20 de novembro, o
Conselho Municipal de Promoção
da Igualdade Racial – COMPIR
realiza sua reunião mensal na Praça
da Sé, em Mariana. O evento, que
será aberto a todos, inicia às 15h e
será voltado para o Dia Nacional da
Consciência Negra, comemorado na
mesma data, e contará com diversas
atrações culturais e artísticas.
Data - O Dia Nacional da
Consciência Negra é uma conquista
dos Movimentos Negros do Brasil.
Celebrado anualmente, o evento homenageia Zumbi dos Palmares como
símbolo de todas as conquistas dos
Movimentos Negros no decorrer do
século XX. O evento é uma organização do conselho, junto da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania e Prefeitura de Mariana.

PANORAMA

N

o dia 22 de novembro (quinta-feira), acontece o lançamento do livro “3 Primas - Crônicas e memórias” das autora
Angela Leite Xavier, Tita de Lima e Silva e Malluh Praxedes.
O evento será no Museu Casa dos Contos, em Ouro Preto, de
19h às 22h, com mediação de Andréa Haddad. O livro é uma
publicação da TodaVoz Editora.

A

té o dia 18 de novembro, Ouro Preto comemora os 50 anos
de fundação do Museu Aleijadinho, durante a 41ª edição
da Semana do Aleijadinho. Com o tema “Arte, preservação e
cultura”, a Semana tem como objetivo a difusão e o fomento de
pesquisas que promovam a preservação do acervo histórico artístico e cultural do País, além de estimular a memória do maior
artista colonial brasileiro. O evento é uma realização da Paróquia
de Nossa Senhora da Conceição junto do Museu Aleijadinho
com programação gratuita. Confira a programação em: www.
museualeijadinho.com.br

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Quando a diferença
não é cronológica
Um casal de amigos está completando 20 anos de matrimônio. Super simpáticos, com dois filhos lindos e saudáveis, formam
uma bela família.
Pedi a eles autorização para contar resumidamente a sua história e eles gostaram da idéia, acrescentando que não são exatamente uma família “de comercial de margarina”, mas que são
felizes. Disseram que obviamente têm seus momentos difíceis,
como qualquer casal e qualquer ser humano, mas que estavam
muito bem. E realmente estão, o que deixa a nós, amigos, felizes
também.
Nomes aqui não vêem ao caso, e sim os fatos em si. Ela é 10
anos mais velha do que ele e enfrentaram algumas dificuldades
por isto. Quando se casaram, ele tinha 19 anos e ela 29, uma diferença enorme. Como se não bastasse, namoraram apenas um
ano. Ouviram muitos “não vai dar certo”, de familiares e amigos.
Afinal, a diferença de idade era muito grande, e sendo a mulher a
mais velha, parecia maior ainda.
Hoje, 20 anos depois, esta tal “diferença” desapareceu como
um passe de mágica. Vendo os dois, ninguém fala que ela existe,
tanto física como emocionalmente. São duas pessoas maduras,
que formam um casal como tantos outros.
Dois anos após o casamento, mudaram-se para Araxá, ele
formou-se e conseguiu emprego nesta cidade e ela também conseguiu uma transferência. Segundo ambos, foi mais fácil começar
uma nova vida onde não eram conhecidos. Ela já uma mulher madura e ele um “jovem recém-formado”, por mais que as pessoas
dissessem que não havia preconceito, não raro eles flagravam
um ou outro olhar atravessado de alguém.
Realizaram-se profissionalmente, construíram família, e hoje celebram 20 anos de união. A diferença de idade não existe
mais. Como é possível? Simples. A questão não é cronológica. A
diferença entre uma criança de 10 e um jovem de 20 é gritante.
De um jovem de 20 para um adulto de 30 ainda é grande, mas
diminui um pouco. Aos quarenta, ela acaba. Trata-se do amadurecimento de cada um, da forma como a pessoa se comporta e
como encara a vida.
Existe uma brincadeira que diz que “depois dos quarenta é
tudo igual”. Claro que não chega a tanto, mas esta diminuição da
cronologia na idade das pessoas se torna cada vez mais evidente. Quando a mais velha é a mulher, fica mais difícil, mas nada
que um bom relacionamento, seja ele amoroso, de amizade ou
mesmo entre parentes, desde que baseado no respeito e amor
próprio, não consiga superar.

Progresso Futebol Clube
Fundado em 03 de Setembro de 1933

CNPJ 18.296.038/0001-19, R. Sete de Setembro, 337 – Cachoeira do Campo – Ouro Preto/MG.

Edital de Convocação

A Diretoria do Progresso Futebol Clube, pelo seu Presidente abaixo referido
vem, ao uso de suas atribuições legais, convocar todos os associados no uso e gozo
de seus direitos nos termos do art.28 e ss. do Estatuto para a Assembleia Geral
Extraordinária, a se realizar no campo de futebol, no dia 16 de dezembro de 2018,
com primeira convocação às 09:00 horas, com qualquer número de participantes,
para deliberar sobre o seguinte assunto: Eleição e Posse da nova diretoria Executiva. Cachoeira do Campo, 16 de novembro de 2018.
Alexandre Marcos Lemos – Presidente
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Câmara de Ouro Preto debate situação
financeira do município em audiência pública
Nessa quinta-feira (8), a Câmara Municipal de Ouro Preto, por
meio da Comissão de Finanças Públicas, realizou a última prestação
de contas do Executivo, referente
ao 2º quadrimestre de 2018 (maio,
junho, julho e agosto). Foram apresentadas a execução orçamentária;
a gestão fiscal e a dívida do Estado com o município. A receita do
2º quadrimestre [acumulado] foi
de R$156.906,314 e a despesa,
R$155.417.943.
Um dos pontos mais debatidos
durante a audiência foi a dívida do
Estado com a Prefeitura de Ouro
Preto. No último levantamento, feito
pela Associação Mineira dos Municípios (AMM) e confirmado pela
Prefeitura de Ouro Preto, a dívida do
Estado com Ouro Preto ultrapassa
os R$25 milhões. “É mais do que
a receita do Executivo de um mês.
Demonstramos essa situação de calamidade financeira pela qual passa
Ouro Preto e as cidades de Minas,
devido ao confisco que está sendo
feito das receitas dos municípios
pelo governo do Estado. É importante deixar claro porque isso vai
desestabilizar os serviços públicos
municipais”, explica o secretário de
Fazenda, Huaman Xavier.
O secretário ainda frisou que “o
confisco é arbitrário e ilegal, porque
são receitas de empresas de Ouro
Preto que pagam seus impostos, e o
imposto não retorna ao município.
É dinheiro dos impostos ouro-pretanos que está indo embora, e o governo de Minas está pagando despesas do Estado. Isso é recurso [dos
municípios] que está previsto na
Constituição, não cabe a nenhum
governador bloquear”.
Para o presidente da Câmara, Wander Albuquerque (PDT),
a situação é muito preocupante.
“O secretário Huaman mostrou a
realidade da saúde financeira do
município. O Estado é o grande
responsável por essa dívida, se ele
estivesse em dia com o município
– o que é de direito nosso, e não é
favor – hoje, estaríamos em uma

Parceria entre Prefeitura e Booking.com
reforma Complexo da Juventude

situação mais tranquila. São postos
de saúde sem medicamentos, serviços perdendo a qualidade e outros
deixando de existir devido à falta de
repasse que é direito da nossa cidade”, afirmou.
A vereadora Regina Braga (PSDB) destacou que “é um quadro
bem preocupante, e isso foi deixado claro pelo secretário. Sobre o
Estado não repassar o que é de direto do município, uma situação que
não estava boa está só piorando.
Na questão de melhorar a receita
própria, a Prefeitura tem feito isso,
mas, por outro lado, percebemos
que não houve cortes de despesas.
Então, não tem que focar apenas
em receita própria, tem que cortar
despesas”, ressaltou.
Presidente da Comissão de Finanças Públicas do Legislativo, o
vereador Juliano Ferreira (MDB),
salientou que “tudo que estiver
ao alcance dos legisladores desta
Casa, nós faremos para ajudar o

nosso município. Embora vários
prefeitos e a AMM já tenham ido
atrás do governador, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas
do Estado, ainda não conseguiram.
Acredito que não podemos deixar
as tentativas esgotadas. Todo vereador que puder ter contato dentro
das administrações do Estado será
favorável para tentarmos reverter
essa situação. Vamos continuar lutando”, disse.
A reunião contou com a presença do presidente da Comissão de Finanças da Câmara, vereador Juliano
Ferreira (MDB); o presidente da Câmara, Wander Albuquerque (PDT);
dos vereadores Chiquinho de Assis
(PV) e Regina Braga (PSDB); do
secretário municipal de Fazenda,
Huaman Xavier Pinto Coelho; da
diretora de contabilidade do Executivo, Adriana Rodrigues; do gerente
de contadoria, Edmundo Sales e do
secretário municipal de Defesa Social, Antônio Ramos.

ESPORTIVAS

N

este domingo (18) acontece a grande final do Campeonato Ouropretano de Futebol, o Distrital. Ao todo 4 equipes participaram da competição, Casa Branca, Soares, Santa Cruz e Santa Luzia. As disputas, que
tiveram início em setembro, serão definidas pelas equipes Santa Cruz e
Santa Luzia, ambas buscando o bicampeonato. O confronto acontecerá
no Campo do Cruzeiro, em Cachoeira do Campo às 10h. A competição é
o maior evento do futebol amador da região.

Equipe do Santa Cruz Futebol Clube

O site de reserva de hotéis Booking.com e a Secretaria Municipal
de Turismo, Indústria e Comércio
firmaram uma parceria para a reforma do prédio municipal onde
hoje se encontra o Complexo da
Juventude - Rua Padre Rolim, 51,
em frente ao Paço da Misericórdia.
Com apoio também do comércio
local, a casa receberá pintura nas
partes interna e externa.
A iniciativa partiu do Booking.
com. Anualmente, eles selecionam
uma cidade para que seja realizada
uma ação voluntária. A escolha de

Ouro Preto se deu devido às altas
taxas de ocupação hoteleira que foram vendidas pelo site.
Os integrantes da empresa contribuíram com mão-de-obra e parte
do material necessário para a reforma. O restante foi conseguido pela
equipe da Secretaria de Turismo
junto aos comerciantes locais (Jequeri Material de Construção e Mac
Acabamentos). A obra teve início
dia 10 de novembro. Com apoio do
pessoal do Complexo da Juventude,
foi retirado o forro, entulhos e feitos
reparos nas paredes. A pintura deve

ser feita nos próximos dias.
Para o secretário Felipe Guerra, essas parcerias são importantes
uma vez que auxiliam no desenvolvimento econômico e social do turismo na cidade. “Buscamos, cada
vez mais, a iniciativa privada para
nos ajudar com as questões públicas. Ouro Preto vem tendo uma
taxa de ocupação excelente - em
vários meses batendo taxas de ocupação históricas - e a Booking.com,
que é uma prestadora de serviços
na área de vendas, está valorizando
esses números”, explica.

Equipe do Santa Luzia Esporte Clube
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Membros da Ocupação Chico Rei na
Tribuna Livre da Câmara de Ouro Preto

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

3553-1642

98785-9075

Prefeitura realiza reformas
na Escola René Giannetti,
em Saramenha

A Prefeitura Itinerante tem passado pelos bairros do Município e realizando diversas melhorias para a comunidade. Um das ações do projeto é a
reforma de alguns prédios públicos. Nesta oitava edição, em Saramenha de
Cima, quem recebe as benfeitorias é a Escola Municipal René Giannetti.
“A pintura da área externa está ficando muito boa e isso ajuda porque
os meninos vêm a escola mais organizada e eles ficam mais animados”,
ressalta a professora Maria do Pilar Moreira.
Além da pintura da área externa, também será realizada pintura na área
interna, conserto do portão, manutenção nos brinquedos e capina. A comunidade também auxilia nas melhorias com a pintura da quadra.
A entrega das obras da Prefeitura Itinerante nos bairros Saramenha de
Cima, Tavares, Maria Soares e da Vila Santa Isabel está marcado para 10 de
novembro, às 9h, quando ocorrerá também o Dia D e a entrega da academia
ao ar livre instalada na Av. Américo René Giannetti, em frente ao nº 1440.
Ane Souz

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

Na reunião da Câmara de Ouro Preto dessa terça membros da
Ocupação Chico Rei utilizaram a
Tribuna Livre. Wanderley Rossi
Júnior (Kuruzu)explicou que “é
preciso enxergar, com mais seriedade e responsabilidade, essa
questão da moradia, da falta de
planejamento urbano e das áreas
de riscos. A Ocupação Chico Rei,
no nosso entendimento, é um sintoma e não a causa. As pessoas
não têm onde construir, um lote
em Ouro Preto em uma área segura, firme, fora de uma área de risco alto, custa mais de R$150 mil.
Então, como as pessoas de baixa
renda vão construir? Dessa forma, para nós, é muito importante
o que a Câmara está propondo, é
exatamente isso: chamar o governo do Estado, a Prefeitura, o Poder
Judiciário, o Ministério Público,
a sociedade, a universidade e o
Iphan para conversarmos sobre
esse tema”.
O vereador Juliano Ferreira
(MDB) ressaltou que “os ocupantes alegam que há um interesse do
Estado em passar aquelas terras

para o município e regularizar a
situação de seus imóveis. Por outro lado, a Prefeitura já apresentou uma série de documentos de
ações judiciais em que o Estado é
contrário à ocupação”. Com isso,
o parlamentar avaliou que “primeiro, precisamos esclarecer esse
impasse e pedir que o Estado se
posicione, de maneira oficial, tanto para a Câmara de Vereadores,
como para os ocupantes e o Executivo Municipal. Para que, dessa
forma, nós possamos dirimir essas

dúvidas e ver se há, realmente, a
possibilidade de regularização das
terras da antiga Febem em nome
dos ocupantes do Chico Rei”.
Foi acordada uma audiência
pública para debater amplamente sobre o assunto. Também foi
instituída uma comissão especial,
formada pelos vereadores Geraldo
Mendes (PCdoB); Juliano Ferreira
(MDB) e Marquinho do Esporte
(SD), que acompanhará a situação.
A data da audiência ainda não foi
definida.

tamento dos dados financeiros da
Fundação pelo MP. "Primeiramente
é feito o levantamento do crédito, do
débito e dos projetos. Depois, o que a
Fundação possui em bens é vendido
para quitar as dívidas. A prioridade
é sempre a quitação das dívidas trabalhistas". Cláudia informou ainda
que "à medida que as ações forem
avançando, as informações serão liberadas pela juíza responsável pelo
processo".
A reitora não se aprofundou na
questão de valores da dívida, pois
alegou não ter acesso às informações oficiais e ressaltou que já estuda
parceiras com outras fundações para
dar continuidade aos projetos, principalmente os de Rádio e Televisão
e do Laboratório Piloto de Análises
Clínicas (Lapac). “No caso da Rádio
e da TV, os projetos continuarão com
a Universidade, que vai manter o desenvolvimento de produtos educativos, permanecendo em diálogo com
a comunidade de Ouro Preto e região.
Já o Lapac permanece em funcionamento, mas em menor escala, por
conta da redução de funcionários”,
garantiu. Já foram iniciadas as negociações com a Fundação Gorceix,
Fundação Arthur Bernardes (Funarbe) e Fundação de Desenvolvimento
da Pesquisa (Fundep).
Entenda
De acordo com o MP, a Feop estava sem prestar contas desde 2016 e,
além disso, informou que a Fundação
somente conseguiu permanecer em

funcionamento nos últimos anos devido à utilização irregular de verbas
de projeto, fatos que ainda dependem
de maior investigação. Todos os funcionários estão sem pagamento do
mês de outubro. A TV UFOP, Rádio
UFOP e o LAPAC são exemplos dos
projetos.
O Ministério Público concluiu
que em 2016 a fundação teve um
déficit de um R$1.219.488, 69, o que
representa um valor, em média, de
mais de R$100 mil por mês. Já a dívida total da Fundação, ainda segundo
o MP, em 31 de dezembro de 2017,
era de R$ 50.492.508,52, sendo R$
45.910,555,08 desse total, referente à
obrigações com projetos de terceiros.
Caso os projetos não sejam executados, esse valor terá que ser devolvido.
Uma petição do Ministério
Público, divulgada no dia 7 de novembro, já apontava irregularidades
administrativas. De acordo com o
documento, a Feop vinha remunerando indiretamente seu ex-presidente,
mensalmente, em valor fixo de R$5
mil, alegando que o valor era referente à despesas de viagens. Porém, não
existe comprovação desses gastos.
Atualmente, de acordo com o
Ministério Público de Minas Gerais,
a instituição conta com 13 funcionários celetistas, 17 estagiários e três
consultores, que realizavam suas
atividades diretamente na Fundação.
Já no Lapac são oito e no projeto de
Rádio e na TV Ufop somam 20, de
acordo com a UFOP.

Reitora da UFOP fala sobre o
fechamento da Feop

Para dar mais esclarecimentos
sobre o encerramento da Fundação
Educativa de Rádio e Tv de Ouro
Preto (FEOP) a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Cláudia Marliére, reuniu a imprensa
na tarde da segunda-feira (12) para
uma coletiva. A solicitação do fechamento da instituição foi tomada pelo
Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG) devido ao não cumprimento da prestação de contas desde 2016,
violando o disposto no art. 66 do Código Civil.
A reitora iniciou a conversa enfatizando a diferença das atribuições
da Universidade e da Fundação. “A
Fundação foi criada para dar apoio à
universidade e trabalhar com a rádio
e a televisão. Tanto que elas possuem
CNPJs diferentes, sem relação administrativa, mas que, ainda assim, o
Conselho Curador da Feop compartilha a responsabilidade de aprovar e
responder aos órgãos fiscalizadores
sobre as contas prestadas pela Fundação".
Com relação a não prestação de
contas, Cláudia Marliére afirmou que
solicitou por diversas vezes a prestação de contas ao então presidente
da Fundação, que apresentou apenas
perspectivas e análises prognósticas,
mas nenhum dado contábil efetivo.
"A partir disso então, um profissional
de confiança foi indicado para acompanhar, durante um mês, a avaliação
dos dados administrativos e contábeis. Obtivemos informações delicadas de que a Fundação não seria capaz de se manter por muito tempo",
afirmou.
Assim, o Conselho Curador,
com a recomendação do MP e juntamente com o Conselho Diretor da
Feop, decidiram que a Fundação seria extinta. "Usamos a palavra extinção em respeito ao próprio estatuto,
que prevê o termo para casos como
esse", afirmou Cláudia.
Já sobre o pagamento dos funcionários, a reitora enfatizou que essa
é a prioridade da Universidade, mas
que antes é preciso aguardar o levan-
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Vereador Chiquinho de Assis
reivindica limpeza das
canaletas ao longo da BR 356

O vereador Chiquinho de Assis (PV) levou representação ao DNIT
para que o órgão realize as devidas manutenções nas canaletas ao longo da
BR-356, principalmente no trecho entre Amarantina e Ouro Preto. Com as
chuvas recentes é possível observar muitas áreas afetadas pelo entupimento
dessas canaletas, que estão causando alagamentos e favorecendo situações
propícias para acidentes graves, com risco de morte, como os causados
devido à aquaplanagem, quando o veículo perde contato com o solo por
conta da existência de uma camada de água entre os pneus e a pista.
“É um pedido simples. As chuvas vêm trazendo muito transtorno,
principalmente na região próxima a Caieira. Ali existem muitas canaletas
entupidas, que, nos momentos de chuva mais fortes, é possível perceber
um grande volume de água vazando na rodovia, o que causa alagamentos e
provocam, entre outras situações, aquaplanagem. A manutenção dos drenos
da rodovia é de fundamental importância para evitar o risco de acidentes.
Não podemos esquecer das inúmeras pessoas que fazem esse trajeto cotidianamente, vindo estudar/trabalhar em Ouro Preto, ou nos distritos, como
Santo Antônio do leite, Cachoeira do Campo, Amarantina e Rodrigo Silva.
Temos ainda a questão do turismo, que faz com que o fluxo de trânsito
na região seja intenso. Precisamos das estradas com condições adequadas.
Se acontece um acidente com uma van, ou ônibus trazendo turistas para
cidade, isso repercute no mundo, porque Ouro Preto é uma cidade patrimônio da humanidade, uma cidade referência de turismo e de preservação do
patrimônio. Pedimos em nome dos ouro-pretanos e em nome dos turistas
que possam tratar dessas canaletas porque a chuva não está brinquedo, que
Deus proteja nossas encostas proteja nossos moradores e perdoe a falta
de investimentos
na prevenção das
tragédias nas áreas
de riscos. Deus
proteja o povo e
perdoe os governantes passados
que nada fizeram
para proteger essa
população”.

6

Câmara homenageia esportistas de Ouro
Preto com Comenda do Mérito Desportivo
Na noite dessa quarta-feira (7),
a Câmara Municipal de Ouro Preto realizou a segunda entrega da
Comenda do Mérito Desportivo,
que reconhece pessoas e entidades
que realizam importantes trabalhos na área do esporte em Ouro
Preto. O Plenário da Casa Bernardo Pereira de Vasconcellos ficou
lotado de amigos e familiares para
celebrarem junto aos dez homenageados de 2018.
De autoria do vereador Marquinho do Esporte (SD), a honraria foi criada no ano passado, por
meio da resolução nº 14A/2017.
“Todos os quinze vereadores contribuíram para aprovação desse
projeto, que visa a incentivar as
pessoas que atuam na área esportiva. É um momento ímpar,
uma vez que esporte é educação e
saúde. Investindo no esporte, automaticamente, você gasta menos
com saúde e educação. A comenda
também é uma maneira de motivar
as pessoas para o esporte”, explicou Marquinho do Esporte (SD).
Orador da cerimônia, o homenageado Gisângelo Sebastião
Abreu Machado, o “Tim”, recebeu
a honraria por sua ligação com o
esporte, a educação e o entretenimento em Ouro Preto. “Agradeço
a todos os vereadores. Fico muito
satisfeito, porque é um reconhecimento do trabalho que realizamos
há anos, trabalhando com esporte,
educação e lazer. Atuo há treze

Marquinho do Esporte (SD) homenageou Abel Nonato

anos no Colégio Arquidiocesano,
já trabalhei em instituições importantes como Ouro Preto Tênis
Clube (OPTC) e em outros clubes
da cidade.É muito gratificante receber essa homenagem, ela também nos dá incentivo para que
continuemos trabalhando cada vez
mais para o engrandecimento do
esporte”, afirmou.
Campeã mineira de judô na
categoria sub 18, Tainná Eduarda da Silva ama praticar esportes.
Participa da Fundação Aleijadinho
e da equipe de judô Budô kan. Já
conta com 42 medalhas nas modalidades de futsal, handebol e judô.
Segundo ela, “no momento, eu
pratico judô e futsal, às vezes, treino handebol. Este ano, estou me

saindo muito bem com o judô, já
ganhei vários campeonatos e estou
treinando para os próximos. Essa
medalha é um incentivo”, disse a
judoca.
O presidente da Câmara, Wander Albuquerque (PDT), parabenizou os homenageados e destacou
que “já é o segundo ano que a
Câmara tem a oportunidade de homenagearpessoas e entidades com
a Comenda do Mérito Desportivo.
O esporte traz saúde, tira os jovens
e as crianças das drogas e proporciona diversos benefícios. Assim,
é uma honra para nós vereadores
realizar essa cerimônia”.
Confira os agraciados com a
Comenda do Mérito Desportivo e
os respectivos vereadores-autores:
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Novembro Azul: Prefeitura reforça
cuidado com a saúde do homem

Curso do Senar revive
a história de Frans
Krajcberg em São
Gonçalo do Bação
Artista que viveu em Itabirito foi
tema de um dos roteiros do Programa
Agente de Turismo Rural
História, turismo e muita reflexão crítica e cultural marcaram um dos roteiros do Programa Agente de Turismo Rural,
desenvolvido pelo Senar Minas, em parceria com os municípios de Itabirito e Ouro Preto. A edição foi realizada no dia 7
de novembro no distrito de São Gonçalo do Bação.
Com o objetivo de desenvolver o turismo rural na região, o programa vem reunindo diversas atividades, como a
criação do roteiro pelos alunos “Morte e Vida de Frans Krajcberg”, dedicado ao artista polonês naturalizado brasileiro
que viveu em Itabirito e pesquisou os pigmentos em solos
da região. A ação teve por objetivo testar o roteiro proposto,
proporcionando aos alunos uma vivência de turismo pedagógico com a extração e criação de pigmentos naturais em
voçorocas da região e, em seguida, pintura de materiais que
ressignificavam a natureza morta, como troncos e galhos, assim como fazia o artista.
Para a turismóloga e instrutora credenciada pelo Senar
Minas, Fernanda Silva, o programa é uma oportunidade de
explorar ainda mais o que as localidades têm a oferecer. “A
gente tem justamente trabalhado estas potencialidades que
existem hoje nos distritos das duas cidades, que possuem
diversos atrativos naturais, culturais, mas que precisam de
organização e maior divulgação. Assim, incentivamos empreendedores na área de alimentação, hospedagem e também no modo de comercialização, no qual os alunos planejam e executam um evento aberto ao público”.
Programa Agente de Turismo Rural
O programa Agente de Turismo Rural é dividido em seis
módulos e acontece no Parque Estadual do Itacolomi, em
Ouro Preto, onde são realizadas as aulas teóricas. Nos distritos de Itabirito e Ouro Preto, os alunos têm a oportunidade de
colocar em prática todo o conteúdo aprendido. Além de São
Gonçalo, o curso também já visitou os distritos de Acuruí,
São Bartolomeu, Santo Antônio do Leite e Salto.
“Durante esses seis módulos, estamos tendo as aulas
teóricas e práticas, na qual vamos aos campo para experimentar o que foi dado em sala. Cada módulo é um tema e
temos a oportunidade de criar roteiros e visitar os empreendimentos que fazem parte. Neste, foi sorteado o nosso tema,
que compreende o estudo dos solos e da vida e morte do
artista Frans Krajcberg”, explicou Carlos Carmo, participante
do curso e integrante da Secretaria de Patrimônio Cultural e
Turismo e criador do roteiro juntamente com os colegas de
curso Eustáquio Barbosa e Ícaro Brito.

Novembro é o mês dedicado
à saúde do homem em Itabirito.
Aproveitando o período de prevenção ao câncer de próstata, a
Secretaria de Saúde de Itabirito
preparou uma programação para
conscientizar homens de todas as
idades sobe a importância dos cuidados com a saúde.
Cada uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, incluindo as localizadas na zona rural, programou ações de promoção
da saúde masculina. São palestras,
bate-papos, atividades educativas
e até uma passeata para chamar a
atenção sobre o tema.
De acordo com a diretora interina da Atenção Primária em
Saúde, Rejane Antunes, as ações
foram pensadas para abranger outros temas. “Aproveitamos a mobilização para falar sobre a saúde
do homem de maneira geral e não
apenas do câncer de próstata. Como sabemos que muitos homens,
principalmente os mais jovens,

não têm o hábito de procurar um
médico, buscamos sensibilizar
também as mulheres para que repliquem as informações dentro de
casa e incentivem os filhos e maridos a promoverem a saúde, prevenindo doenças”, explica.
Além de falar sobre a impor-

tância da prevenção, exame de
próstata, diagnóstico e tratamento,
foram abordados assuntos como
alimentação saudável, direitos dos
pacientes em tratamento e o câncer
de mama em homens. Para saber
mais sobre as ações, procure sua
UBS de referência.

UPA de Itabirito ganha laboratório próprio
Instalação diminui tempo de atendimento dos pacientes e aumenta rotatividade
Itabirito segue investindo pesado para proporcionar serviços
de qualidade na área de saúde para
a população. Desta vez, a melhoria vai beneficiar os pacientes da
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA). No início do mês de novembro, o local ganhou um laboratório exclusivo e completo.
O laboratório foi instalado para atender os casos de emergência
de maneira mais ágil e funciona
24 horas. As instalações têm capacidade para realizar exames de
bioquímica, hematologia, urinálise e imunologia, atendendo toda
a necessidade do local. Por dia,
cerca de 50 pacientes demandam
a realização de algum exame de
urgência.
Antes do funcionamento do laboratório local, as amostras eram
colhidas na UPA e levadas para
análise no Centro de Especialidades Médicas (CEM), no bairro
Santa Efigênia. Com isso, o resultado demorava cerca de três horas
para ser finalizado. Em alguns
casos, quando era necessária uma
nova coleta, o prazo podia ser ainda maior. Agora, o tempo médio
caiu para uma hora.
“A instalação do laboratório
é muito positiva para os pacientes, que têm uma resposta mais
rápida, e para os profissionais, que
conseguem ter mais agilidade nas
condutas. Com isso, conseguimos
atender mais pessoas e diminuir o
tempo de espera”, explica o coordenador da UPA, Alexandre Machado.
De acordo com a diretora de
atenção secundária, Rosane Galo
Ferreira, as novas instalações representam também o aumento da
confiabilidade dos exames e economia. “Quanto menos manuseio
das amostras, melhor a confiabilidade dos resultados dos exames.
Além disso, com a realização dos
procedimentos na própria UPA,
eliminamos o custo de transporte
do material”, completa.
Laboratório municipal
O laboratório da Prefeitura de

Itabirito foi reativado em 2015 e,
no ano seguinte, começou a realizar os exames dos pacientes da
UPA. Em 2017, o funcionamento
começou a ser realizado 24h. Em
maio deste ano, começaram os
estudos para implantação do laboratório próprio da UPA e, em novembro, as atividades iniciaram.
Atualmente, toda a demanda
de exames dos serviços municipais de saúde é realizada pelo
laboratório próprio, reduzindo os
custos com a terceirização. Os
procedimentos passam por controle de qualidade interno e externo,
realizado pela Controllab.

Modernidade
O laboratório municipal, assim
como o da UPA, é informatizado, o
que possibilita maior agilidade na
liberação dos exames e integração,
evitando a repetição dos procedimentos realizados recentemente.
“Os resultados ficam disponíveis
tanto para impressão quanto para a
visualização em qualquer das unidades de saúde da Prefeitura. Esta
facilidade é possível graças ao sistema de informatização adotado
pela Secretaria de Saúde e que
vem sendo implantado em toda
a área”, finalizou o secretário de
Saúde, Wolney de Oliveira.

Elson
Cruz

NOTAS
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cogumelo2005@yahoo.com.br

Consciência Negra: O radialista e destaque
cultural de nossa cidade Antônio Carlos (Telefunkem) coordena os trabalhos para a realização da 30ª semana da consciência negra com o
tema “Da Negação à Afirmação: Construção de identidade e a (in)
visibilidade da população negra”. Os eventos acontecem de 12 a 24
de novembro.
Campanha do Quilo: O Centro Espírita Casa do Caminho e o Caminheiro da Luz conta com uma plêiade de homens de bem promovendo a campanha do quilo e beneficiando centenas de famílias
carentes no município. Um trabalho realizado em todos os meses do
ano. Compartilhar aquilo que se tem é uma das melhores virtudes do
ser humano. Quem tem o hábito de ser solidário, já encontrou com
certeza uma boa forma de continuar a vida.
Sahja: Todos as palestras e cursos da Shaja yoga são gratuitos e
acontecem à Rua Alvarenga Peixoto 184 Lourdes BH. Em Itabirito
cresce o número de adeptos que as quintas-feiras reúnem à Rua Arthur Bernardes 244 a partir das 18h 30. Conheça a ti mesmo através
da meditação. Participe!
Palestra: Quem esteve em Itabirito no último sábado foi a jornalista
Aline Aguiar da rede Globo para proferir palestra para alunos, professores e diretores da Escola Estadual Professor Tibúrcio. Grande
público, excelente receptividade e a simpatia de uma palestrante que
cada dia conquista admiradores graças a sua competência e poder de
comunicação.
Glaura: A comunidade de Glaura está na expectativa do início das
intervenções na Matriz de Santo Antônio ainda este ano. A boa notícia veio da superintendência do IPHAN. A matriz é uma das mais
belas da região e pertence ao patrimônio do Estado de Minas.
Por onde anda? Mário Marques. Filho de tradicional família itabiritense. Trabalhou na Secretaria do Estado e foi embaixador de Itabirito nos bons tempos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Como delegado e afinado com os ideais da Fundação Ulysses
Guimarães, ele fez história defendendo os interesses do nosso município. Sempre cordial e amigo Mario Marques e gente de expressão
na Região dos Inconfidentes.
Nossos poetas: José Pires, autor de inúmeras poemas. Editou 3 livros de poesia. Emoções em 1977, Nuances em 2000, e Reencontros
em 2005. Organizou também duas coletâneas: Riscos e versos em
2006 e Três de Nós em 2007. No teatro escreveu a peça Esther, Fé e
Luz da semente aos frutos. E depois Radiofonia, baseado na Rádio
Cultura de Itabirito. Participou do curso de Narradores de Histórias
realizado pela Biblioteca Pública em 20005. Sempre escrevendo
contos e causos ele é um expoente da nossa literatura.
Futebol: No próximo domingo as equipes do Esperança e Esquina
do Golo disputam o título de campeão de Itabirito de 2.018. Com
certeza será um domingo de festa, alegria, fogos e desfile pela cidade
com o canto... o campeão voltou... Que vença o melhor!
Clínica: Itabirito ganha moderna clínica médica no Bairro Boa Viagem. Idealizada e construída pelo Edinho, a Clínica São Patrício é
sinônimo de modernidade e respeito aos clientes, principalmente os
idosos que têm a maior dificuldade em tramitar nos demais prédios
que abrigam nossas antigas casas de saúde.
Para Refletir: Tudo que se perde é o que não se dá. (Madre Tereza
de Calcutá)
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Decoração de
bolos e preparo
de salgados:
Cepep capacita
itabiritenses

Camisaria
Com sabor de quero mais, o Centro Público
de Educação Profissional José Toledo Filho (Cepep), ligado à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, encerrou mais dois cursos de qualificação profissional na área de gastronomia. Desta
vez, as atividades - desenvolvidas em parceria
com a empresa Planeta D e com a Secretaria de
Assistência Social - foram realizadas nas associações comunitárias dos bairros Padre Adelmo e
Vila José Lopes.
De 5 a 9 de novembro, o curso de decoração
de bolos contou com a participação de mais de
duas dezenas de alunos, no bairro Padre Adelmo.
Itabiritenses de várias idades e regiões da cidade
aproveitaram a oportunidade.
"O curso aqui foi excelente. A cada etapa tirou dúvidas interessantes. Gosto muito de cozinha e, por isso, vim fazer quando fiquei sabendo",
exaltou Sérgio Gonçalves de Lima, morador do
bairro. "Aprendi bastantes coisas, algumas técnicas que a gente em casa ainda não sabia. Pretendo
trabalhar com bolos e tortas", acrescentou Rosana
de Azevedo Dias, que veio do Bela Vista.
Inédita no bairro, a capacitação profissional
foi viabilizada pela parceria com a Associação
Comunitária. "Sabia que várias pessoas do bairro
se interessariam em participar e corri atrás. Tentei dar o máximo de suporte para que esse curso
acontecesse. Precisava de um forno, a gente comprou. Também adquirimos um freezer", destacou
o presidente Paulo César Teixeira.
Preparo de salgados
Entre os dias 5 e 13 de novembro, a programação do Cepep também contou com mais uma
edição do curso de preparo de salgados. As atividades aconteceram na Associação Comunitária
do bairro Vila José Lopes.

BARRETO
Roupas - Calçados Cama e Mesa

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

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

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

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

Ricardo Francisco: Amigos e admiradores do professor e
ex-vereador Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz estão enviando mensagens de breve recuperação. Adoeceu no último
domingo, foi atendido na UPA e em seguida transferido para
o hospital da capital, depois do susto já saiu do CTI e está no
quarto recebendo visitas e em breve volta ao nosso convívio.
Força Professor... e bom lembrar, foi à convite de Ricardo
Francisco que a jornalista Aline Aguiar proferiu sua palestra
na Escola Professor Tibúrcio (já noticiada nesta coluna).

Descubra Itabirito: cadastre-se e receba todas as novidades
Arthur Seabra

Que tal saber quais serão as atrações da Julifest antes de seus amigos? Ou receber novidades sobre saúde, obras e destinos para aquele
feriado com antecedência? A partir de agora, a Prefeitura te oferece
uma nova forma de descobrir Itabirito.
É simples: em menos de um minuto, você acessa a página de cadastro, informa seus dados e garante acesso às novidades, em primeira
mão, o ano todo. Ainda é possível escolher as áreas de preferência e
receber apenas o que realmente te interessa.
Cadastre-se pelo leitor de QR code do seu celular ou acesse: bit.ly/
CadastramentoItabirito

R. D r . G uilherme , 37 - C entro - (31) 3563.1039 - ITABIRITO
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PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
EDITAL. Pregão Presencial nº 141/2018
– PL 246/2018 - RP 072/2018 - Registro
de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de
equipamentos para sala de aula das escolas
de ensino fundamental, creches e para unidades administrativas, em atendimento a
SEMED. Tipo: Menor Preço por Item. A
abertura será dia 03/12/2018 às 13:00 hs
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Edital. Concorrência Pública nº 008/2018
- PL 186/2018 – Contratação de pessoa
jurídica para execução dos serviços de
manutenção da pavimentação existente no
município, com fornecimento e aplicação
de CBUQ (tapa-buracos) em atendimento
a SEMOS. Tipo: Menor Preço Global. A
abertura será dia 28/12/2018 às 13:00 hs.
O edital poderá ser retirado pelo Site www.
itabirito.mg.gov.br, no Depto de Licitações;
E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.br. A reunião de abertura do processo acontecerá na
sala de reuniões da PMI, localizada na Av.
Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.:
(31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Nova Sessão – PP 111/2018 – PL 199/2018
– RP 061/2018 - A pregoeira comunica data
para nova sessão para habilitação e declaração de vencedor. A nova sessão acontecerá
no dia 20/11/2018 às 16 horas, na Prefeitura
Municipal de Itabirito, situada à Avenida
Queiroz Junior, nº635,Centro, Itabirito/MG.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Errata – Credenciamento 002/2018 - PL
222/2018 - O Município de Itabirito/MG
comunica a suspensão sine die do processo
em epígrafe. A íntegra da errata encontra-se
disponível no Deptº de Licitações e Contratos, E-mail licitacao@pmi.mg.gov.br ou
Site: www.itabirito.mg.gov.br; Tel.: (31)
3561-4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– RESULTADO – TP 002/2018 - PL
072/2018 – Após análise das propostas
de preços, foram declaradas classificadas
as licitantes CMC – Construtora Martins
Costa Ltda., Consill Construtora Irmãos
Lara Ltda., Construtora Ambiental Ltda.,
Construtora JM Gomes Ltda., Construtora Luta-EPP, Construtora Mestra Empreendimentos e Consultoria Ltda., Inovar
Construções e Comércio Ltda., Prumo
Edificações Eireli e Torres Construções e
Empreendimentos Ltda. Foi declarada vencedora a licitante Construtora JM Gomes
Ltda., CNPJ: 02.965.236/0001-98, valor
Total R$843.337,35. A íntegra da decisão
encontra-se disponível no Departamento de
Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – PP 117/2018 – PL210/2018
– RP064/2018 – Registro de preços para
futura e eventual contratação de pessoa
jurídica para o fornecimento de cestas
básicas em atendimento à SEMAS. Vencedor: Potencial Distribuidora Eireli ME.
CNPJ: 02.559.321/0001-56. Valor Total:
R$669.000,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – PP 125/2018 – PL224/2018
– Não compareceram interessados para
o processo em epígrafe, sendo assim, a
pregoeira declara o mesmo deserto. O Secretário Municipal de Patrimônio Cultural
e Turismo ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – PP 126/2018 – PL225/2018
– Aquisição e instalação de poltronas para o
Teatro Municipal da Casa de Cultura Maestro Dungas e eletrodoméstico para atender
a manutenção da SEMCULT. Vencedor:
Meta X Indústria e Comércio Ltda. EPP.
CNPJ: 18.493.830/0001-63. Lotes 01 e 02.
Valor Total: R$174.949,09. Vencedor: MJ
Móveis para Escritório Ltda. ME. CNPJ:
27.933.196/0001-23. Lote 03. Valor Total:
R$4.480,00. Vencedor: ECM Comercial e
Serviços ME. CNPJ: 07.680.470/0001-92.
Lote 04. Valor Total: R$1.410,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – PP 133/2018 – PL234/2018
– Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais para serralheria e solda
a fim de atender a demanda de manutenção
da SEMOS. Vencedor: Perfilados Santos e
Gouvêa Comércio e Indústria Ltda. CNPJ:
05.292.655/0001-02. Itens 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09 e 10. Valor Total: R$9.920,65.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – Credenciamento 003/2018
– PL223/2018 – Credenciamento para
prestação de serviço continuado orientado
a destinação final de resíduos da construção civil e resíduos inertes produzidos ou
recolhidos pela Prefeitura Município de
Itabirito, atendendo a SEMURB. Foi credenciada na data de 14/11/2018 a empresa
Loc Bem Caçambas e Máquinas Ltda.
CNPJ: 10.199.832/0001-32. Valor teto:
R$180.000,00 a ser dividido entre as empresas credenciadas.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Resultado Habilitação – CP 010/2018
– PL 218/2018 - Contratação de pessoa
jurídica para continuação da construção da
Avenida José Farid Rahme – Bairro Centro
ao Bairro Cardoso - Est. 81+18,880 à Est.
177+12,665 - extensão: 1,91 km, atendendo
a SEMOS. Foram declaradas habilitadas as
licitantes, Bom Retiro Empreendimentos e
Participações Ltda., BTEC Construções Ltda., Terramil Construções e Terraplenagem
Ltda., Santo Pio Serviços Ltda. e Top Empreendimentos Ltda.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – CP 007/2018 - PL 149/2018
– Após análise das propostas de preços, foi
declarada classificada a licitante Germec
Construções Ltda. Foi declarada vencedora a licitante Germec Construções Ltda.,
CNPJ: 00.198.603/0001-40, Valor Total
R$1.135.278,50. A íntegra da decisão encontra-se disponível no Departamento de
Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 5º Aditivo nº 131/2018 ao
Contrato 153/2015 – Credenciamento
028/2015 - Prc 096/2015. Objeto: Contratação de instituições bancárias para a prestação
de serviços de arrecadação de tributos municipais, por guia recebia através de canais
eletrônicos (internet banking, terminais eletrônicos e call center), e através dos caixas
e coban-correspondentes bancários. Contratada: Caixa Econômica Federal: CNPJ/MF:
00.360.305/0001-04. Valor: R$ 17.500,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 1º Aditivo nº 132/2018 ao
Contrato 439/2017 - PP 129/2017 - PL
222/2017. Objeto Contratação de empresa
especializada para locação de equipamentos de informática (microcomputadores
e notebooks), incluindo manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica
com fornecimento de insumos básicos
inerentes a estes serviços em atendimento
à SEMAD,SEMED e SEMSA.Contratada: Empresa Mineira de Computadores
Ltda. – CNPJ: 22.261.093/0001-40. Valor:
R$794.544,00. Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de contrato 647/2018 - Pregão
Presencial 119/2018 - PL 213/2018. Objeto: Aquisição e montagem de salas de aula
modulares para a Escola Laura Queiroz e
sala da direção e supervisão do Centro Municipal Educacional de Itabirito Professor
Alcides Rodrigues Pereira (CEMI). Contratada: Master Módulos Construções Modulares Ltda. CNPJ: 15.568.260/0001-35. Valor: R$ 433.750,00. Vigência 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato da Ata 133/2018 - PP 106/2018
- PL 194/2018 – RP 057/2018. Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual
contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mobiliário urbano para atendimento do Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Urbanismo.
Detentor da Ata: Justino Davino Peres
– ME. CNPJ: 05.588.878/0001-03. Item 1
- V.Un. R$109,00. Item 2 - V.Un. R$18,80
Item 3 - V.Un. R$203,00. Item 4 - V.Un.
R$350,00. Item 5 - V.Un. R$2.390,00.
Homologação/Ratificação: 06/11/2018. A
íntegra da ata encontra-se disponível no
Deptº de Licitações e Contratos ou pelo
site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Procuradoria Jurídica Consultiva - Extrato
da Decisão do Processo Administrativo
Disciplinar nº 08/2017. Pedido de Julgado
Parcialmente Procedente. Comprovada a
prática de infração de natureza disciplinar. Infração dos inciso IV do art. 189 e
inciso III do art. 190, da Lei Municipal nº
3.003/2014. Aplicação da pena de repreensão, nos ternos do art. 203, da referida lei.
Data da Decisão: 04/10/2018. Transito em
julgado: 12/11/2018.

1. SAAE Itabirito, por determinação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Melhoria do Ambiente – CODEMA, torna público que solicitou, através
do Processo n°13.439/2018, LAS – Licença Ambiental Simplificada e AIA – Autorização para Intervenção Ambiental, para
construção de rede de drenagem pluvial, no
endereço rua João Pinheiro, n°2.324, Calçadas – Itabirito/MG.
2. SAAE Itabirito, por determinação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Melhoria do Ambiente – CODEMA, torna público que solicitou, através
do Processo n°13.440/2018, LAS – Licença Ambiental Simplificada e AIA – Autorização para Intervenção Ambiental, para
construção de rede coletora de esgoto, no
endereço rua Ana Maria Teixeira, fundos,
Santa Efigênia – Itabirito/MG.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº112/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº069/2018 Objeto: Aquisição
de Equipamentos de Proteção Individual
– EPI e Equipamento de Proteção Cole-

tiva - EPC e Equipamento de Combate a
Incêndio com objetivo de atender a NR06
e em conformidade ao PPRA e PCMSO do
SAAE, para os servidores dos sistemas de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e fornecimento de produtos para coleta seletiva, conforme especificações do
anexo I do edital. Empresas Vencedoras e
Habilitadas: Suprisoldas Ltda Me, Evolution Equipamentos de Proteção Individual
Eireli – ME, Ludmylla Matias Di Iorio ME e Dayane Maria Gomes Ferreira, Perfazendo este pregão presencial um valor
total de R$21.170,30 (Vinte e um mil cento
e setenta reais e trinta centavos), Itabirito/
MG, 09/11/2018 – Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº113/2018,
na modalidade de Pregão Presencial
nº070/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço
de paisagismo com apresentação de projeto
e manutenção de jardinagem, visando à ornamentação e revitalização das dependências da Estação de Tratamento de Água do
SAAE de Itabirito, incluindo o fornecimento de materiais de consumo e mão-de-obra,
conforme especificações do anexo I, do
edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Alpha Produtora e Serviços Eireli, Perfazendo
este pregão presencial um valor total de
R$29.000,00 (Vinte e nove mil reais), Itabirito / MG, 12/11/2018 – Eng.º Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 078/2018 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°122/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº078/2018, Objeto:
Contratação de empresa especializada no
fornecimento de macro medidor de vazão
ultrassónico para atender de forma eficaz
a demanda do sistema de abastecimento de
água do SAAE de Itabirito - MG, conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
03/12/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 079/2018 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°123/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº079/2018, Objeto:
Contratação de empresa especializada no
fornecimento de hidrômetro volumétrico
de pistão rotativo, com transmissão magnética, sem acessórios de ligação ao processo e filtro para atender de forma eficaz
a demanda do Sistema de Abastecimento de
Água do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital, no
dia 04/12/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 080/2018 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°124/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº080/2018, Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada em manutenção, calibração e emissão
de relatório de conformidade no modelo
da ISO 9001:2015 dos equipamentos de
medição dos laboratórios de análise físicos
– química e bacteriológica da ETA - Estação de Tratamento de Água e Distrito do
SAAE, na UTA – Unidade de Tratamento
de Água no Distrito Industrial da BR040
do Município de Itabirito-MG, tendo como diretrizes os padrões RBC/NIST e da
portaria de Consolidação do Ministério da
Saúde nº 05/2017, anexo XX e na ETE –
Estação de Tratamento de Esgoto do SAAE
de Itabirito-MG, tendo como diretrizes os
padrões RBC e as Legislações padrões de
lançamento de efluente, Resolução Conama Nº 357/2005 e suas alterações/complementares, e COPAM 001/2018, conforme
especificação do anexo I, do edital no dia
05/12/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 081/2018 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°125/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº081/2018, Objeto:
aquisição de conjuntos moto bombas submersas e quadro de comando para atender
aos sistemas de abastecimento público de
água no Distrito do Macedo, no Município
de Itabirito, conforme projeto do sistema de
abastecimento e distribuição de água potável do Macedo, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 06/12/2018 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centros,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br.
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Itabirito realiza 5ª Conferência dos
Direitos da Criança e do Adolescente
Encontro teve como tema Proteção integral,
diversidade e enfrentamento das violências
A 5ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itabirito reuniu representantes de órgãos públicos, organizações, entidades, usuários e da sociedade civil na última
quinta-feira, 8 de novembro. O encontro, que teve como tema Proteção integral, diversidade e
enfrentamento das violências, foi realizado na Associação Adolescer para a Vida.
Com o objetivo de definir as políticas públicas para atuação municipal nos próximos três
anos e levantar propostas para as Conferências Estadual e Federal, os participantes foram divididos em grupos para discutir os cinco eixos propostos. Os assuntos discutidos são relativos
à garantia dos direitos; prevenção e enfrentamento da violência; orçamento e financiamento
das políticas; participação, comunicação social e protagonismo e espaço de gestão e controle
social. Para guiar as conversas, o voluntário da Ong Pró-Bem Kléber de Souza falou um pouco sobre os objetivos de cada eixo.
A conferência contou com a participação de 92 delegados, que possuem poder de voto, e
147 observadores. Crianças e adolescentes também puderam participar das discussões. “Esta
é a oportunidade que as crianças e adolescentes têm de propor as ações que consideram boas
para eles e, desta forma, as medidas serem levadas adiante”, salientou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ana Paula Braga.
Na ocasião, a secretária de Assistência Social, Jussara Vieira, ressaltou o compromisso
da cidade com a promoção do bem-estar de crianças e adolescentes. “Itabirito é uma dos
poucos municípios, se não o único, a ter uma lei que destina 1,04% das receitas de impostos
arrecadados para utilização na política de atendimento, defesa, promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente. Desse total, 1% é direcionado ao Fundo da Infância e do
Adolescente (FIA) e 0,04% ao Fundo Municipal de Assistência Social. Para o ano que vem,
está prevista a destinação de R$ 1,3 milhão para ações complementares e mais R$1,1 milhão
para manutenção do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Mesmo
com a crise financeira, os investimentos nesta área continuam crescendo. Isto afirma o compromisso que esta gestão tem com as crianças e adolescentes do município como prioridade
absoluta”, ressaltou.
Propostas
Foram aprovadas duas propostas de cada eixo para encaminhamento para a Conferência
Estadual e duas para a Conferência Federal. Além disso, três propostas de cada eixo foram
selecionadas para serem colocadas em prática no município. Na oportunidade foram eleitos
também os delegados que representarão Itabirito nas próximas conferências.

Torneio de Dama para
deficientes físicos

A Associação de Deficientes Físicos de Mariana, com
apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Desporto, promove o Torneio de Dama para deficientes físicos. O evento
será no dia 7 de dezembro, na Praça Gomes Freire, às 19h30.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pessoalmente na Arena Mariana, no endereço R. São Vicente de Paulo, 130 ou através do telefone (31) 3557-2128. Nesta edição
serão disponibilizadas apenas 30 vagas.
O evento faz parte da iniciativa da Corrida das Luzes, que
ocorre no mesmo dia e local. Ambas atividades estão incluídas na programação do Natal de Luz de Mariana. Todos os
participantes receberão uma medalha como premiação.

Praça Gomes Freire é
palco de cultura e
tradição aos domingos

A Praça Gomes Freire, mais uma vez, será palco de cultura e tradição. Isso porque as bandas Oito de Dezembro, de
Cachoeira do Brumado, e São Caetano, de Monsenhor Horta,
estarão no Jardim alegrando a manhã deste domingo, 18, a
partir das 11h, através do projeto Banda na Praça.
Para a administração municipal é de extrema importância
valorizar, cada vez mais, as sociedades musicais, pois elas
fazem parte da cultura marianense. “Não tem nada mais satisfatório que ver o jardim cheio de famílias, crianças, idosos, enfim, pessoas que, assim como nós, valorizam o que temos”,
ressaltou o prefeito Duarte Júnior.
O projeto Banda na Praça foi criado pela Secretaria de Cultura em parceria com a Associação Marianense de Bandas.
Através dele as bandas da cidade são convidadas, em domingos alternados, para apresentarem seis peças musicais, repertório montados por elas. As bandas chegam em desfile individual na Praça Gomes Freire e, após a apresentação, saem
juntas, tocando o mesmo dobrado, pelo centro histórico até a
Rua Direita. Prestigie!

CAA realiza mais um
evento de adoção
animal em Mariana

Solidariedade e amor aos melhores amigos que o ser humano pode ter. Com essa ideia acontece, em Mariana, mais
um evento de adoção organizado pela Prefeitura de Mariana,
através da Secretária de Saúde e do Centro de Acolhimento
Animal, o CAA. O evento vai acontecer no sábado, dia 24 de
novembro, no Centro de Convenções das 9h às 14h.
Ao todo, nesta edição, cerca de 50 animais estarão disponíveis para a adoção. Todos eles foram previamente vacinados e castrados. Os interessados em entrar com pedido de
adoção devem visitar o local portando carteira de identidade,
CPF, comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade.
É importante ressaltar que todos os animais são castrados, vermifugados e vacinados. O CAA fica localizado no
Córrego do Canela, s/nº; Morro Santana (próximo à Transportadora Sobreira). Outras informações estão disponíveis pelo
telefone (31) 3558-1171.

Código Ambiental de
Mariana comemora 1 ano
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Prefeito Duarte Júnior se reúne com
servidores do SAAE Mariana para
esclarecer boatos sobre privatização

Alessandra Alves

Na manhã desta quarta-feira
(14) o prefeito Duarte Júnior se
reuniu com os servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
- SAAE Mariana para esclarecer
dúvidas dos trabalhadores sobre a
notícia de que a autarquia seria privatizada.
O Diretor do SAAE, Amarildo
Júnior e o prefeito esclareceram aos
servidores sobre o Procedimento de
Manifestação de Interesse (PMI)
que foi publicado no diário oficial
do município neste ano.
PMI é um instrumento voluntário e consensual de compartilhamento, confronto e alinhamento de interesse entre a administração pública e
os particulares em etapa preliminar à
licitação pública, a ser utilizado em
casos de concessões comuns e parcerias público-privadas.
A empresa interessada se aproxima do poder público para entender as particularidades do município e desenvolve um estudo que
deve expressar o que a ela entende
que seja conveniente, adequado
e proveitoso que se faça para melhorar a área estudada. No caso de
Mariana, o saneamento básico.
Foi deixado claro pelo prefeito
também que o município não tem
a obrigação de firmar contrato com
a empresa e “privatizar” o SAAE,
como tem sido dito. Esta empresa tem como vantagem apenas a

possibilidade de demonstrar que
tem condições de realizar as ações
necessárias com menor custo, caso
o município algum dia vier a privatizar o SAAE Mariana ou fazer
uma parceria público-privada, pelo
fato de ela ter feito esta pesquisa de
campo antes.
Mas Du tranquilizou os servidores dizendo que em sua administração o SAAE não será privatizado, que o saneamento básico tem
sido prioridade no seu governo e
que acredita no trabalho que tem
sido desenvolvido por todos colaboradores da autarquia.
Entenda
Foi publicado pelo município
de Mariana o Chamamento Público 002/2018 para manifestação de
interesse com o objetivo de chamar

pessoas físicas ou jurídicas interessadas em apresentar estudos visando a implementação de melhorias
nos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município.
Até o momento, cinco empresas
se manifestaram e uma delas começou a desenvolver os estudos que
dirá, em sua visão, qual o melhor
caminho que Mariana precisa seguir para aperfeiçoar o saneamento
básico do município. Além disso, foi
constituída uma comissão especial
para avaliação e acompanhamento
das propostas que serão apresentadas, presidida pelo vice-prefeito Newton Godoy. É esta comissão responsável por sinalizar qual estudo
é mais viável para o município em
uma possível contratação no futuro.

Toda final de competição significa adrenalina, tensão, superação e
muito jogo bonito dentro do gramado. Todas essas emoções estarão inclusas na decisão do Campeonato de
Futebol da 2° divisão de Mariana de
2018, uma realização da Prefeitura,
por meio da Secretaria de Desporto.
Nesse ano a disputa ficará por
conta dos times 7 de Outubro e Mainart. Ambas as equipes possuem histórias significativas dentro do futebol
da região.
O Mainart comemora 58 anos
de existência e em 2018 se consagra
com dois feitos inéditos. Será a primeira vez em que o time chega a final
de uma 2° divisão, tendo assim conseguido seu acesso à 1° divisão como
um dos finalistas do campeonato. O
grupo é composto por jogadores do
distrito de Mainart e de Mariana.
O 7 de Outubro possui 86 anos
de conquistas, já foi campeão do distrital em 2010 conseguindo seu acesso para primeira divisão. Logo no

ano seguinte, em 2011, foi rebaixado
e desde então vem disputando campeonatos da 2° divisão. Após 7 anos,
então, a equipe retorna a 1° divisão
buscando um título inédito para o
clube. Os jogadores são todos de Padre Viegas e Mariana representando a
região dentro dos campos.
As disputas irão ocorrer em duas
partidas. O primeiro encontro será dia
17 de novembro, às 16h, em Padre
Viegas. O dia promete ser de muita
farra com a presença da charanga e
de toda torcida.
O clima entre as equipes é de respeito e expectativa sobre o resultado.
Para o presidente do Mainart, José
Geraldo, é uma grande conquista já
ter chegado até a final. “É um orgulho para nós ter vencido todas os desafios até agora. Estamos a um tempo
organizando o time para que as coisas
dessem certo e estamos prontos para
os confrontos do dia 17 e do dia 24.
Estamos confiantes para uma grande
vitória”, comentou.

A equipe adversária, do 7 de Outubro, já considera uma grande conquista chegar até o final da disputa. O
técnico do time, Gabriel Gonçalves,
comentou sobre os resultados até
agora e a expectativa para os próximos jogos. “O objetivo sempre foi a
classificação para a final para conseguir o acesso para a 1° divisão e agora vamos em busca desses dois jogos,
das finais, para consagrar a nossa
campanha de 2018. Trazer esse título
para Sumidouro - Padre Viegas, para
resgatarmos ainda mais a torcida, que
teve um papel fundamental nessa reta
final do campeonato. A expectativa é
a melhor possível, sabemos que enfrentamos uma grande equipe, mas
vamos em busca do título”, disse.
O último jogo será no dia 24 de
novembro, às 15h, na casa do Mainart. Os eventos são gratuitos e abertos ao público em geral. Não deixe de
marcar presença e curtir as emoções
dentro do gramado desse grande encontro.

Final do Campeonato da 2° divisão de
Mariana promete grandes emoções

Um mecanismo de fiscalização ambiental. Um compromisso com o Meio Ambiente. Um comprometimento com a
população e toda a cidade de Mariana. Neste mês de novembro o Código Ambiental do Município comemora 1 ano.
A iniciativa nasceu no berço da Secretaria de Meio Ambiente, no dia 7 de novembro, com o intuito de estimular a
qualidade de vida saudável. Sua criação se deu através da Lei
Complementar municipal n°168, de 2017.
Após esse tempo em ação, o material reafirmou sua grande importância para o Município e se mostrou uma importante
ferramenta na gestão ambiental.
Com a existência desse documento tornou-se possível
intensificar a prevenção de ações sobre a degradação ambiental local, além de proporcionar um melhor ambiente para
todos nós.
O objetivo do Código, significa muito mais do que fazer com que a cidade de Mariana avance
nas questões ambientais. A ideia visa uma maior atuação de ações protetivas ao meio ambiente
sustentável, com políticas capazes de prevenir a repetição de danos, e acima de tudo fazer com que
Mariana seja modelo de sustentabilidade.
Com isso a comunidade ganha em diversos pontos, obtendo assim, os benefícios da iniciativa
do Código Ambiental. Após a implantação, as autoridades adquiriram um amplo conhecimentos
dos problemas ambientais enfrentados em suas localidades, foram feitas regularizações de espaços e deu-se início a uma fiscalização mais efetiva.
Sua funcionalidade é percebida no dia a dia de trabalho da Secretaria do Meio Ambiente com
aplicações em situações de degradação ambiental e dentro das competências de ações, fiscalizações e autuações.
Uma das principais características do documentos é a participação da comunidade na construção das páginas que guiam as atividades contidas no Código.
Para Carla Camillo, Coordenadora de Serviço de Política de Meio Ambiente, ter um documento
com essa representação é muito importante para a cidade. “Representa uma ferramenta para que
a Secretaria de Meio Ambiente tem usado constantemente para poder fazer uma gestão saudável e
pensada nos cuidados que nosso Meio Ambiente possui.” comenta.
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CMEI Tia Elza celebra criação
de biblioteca com Noite Cultural
Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Defesa Civil alerta sobre
riscos do período chuvoso

A Defesa Civil de Mariana orienta que, devido o acumulado pluviométrico dos últimos dias, a população das áreas de risco alto e muito alto devem estar atentas quanto ao risco de deslizamento e rolamento de blocos em
áreas isoladas. É importante que os moradores observem alguns sinais que
podem indicar movimentação de água de terreno próximo às suas residências: - Surgimento de água no solo, principalmente se estiver saindo barrenta; - Azulejos se soltando, telhas caindo, portas e janelas que não se fecham;
- Trincas no terreno e aparecimento de degraus ou abatimentos; - Inclinação
de árvores, postes, cercas e muros; - Estufamento em muro de arrimo e nos
pisos; - Estalos no terreno e pequenas pedras rolando sozinhas;- Aumento de
nível de água em rios e ribeirões próximos à residência.
Ao observar a ocorrência de um ou mais destes sinais, evacue o local e
solicite imediatamente um vistoria da Defesa Civil. Em caso de emergências, ligue 199 ou 153.

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

O Centro Municipal de Educação Infantil – Tia Elza promoveu,
na última quinta-feira (8), no Coliseum, uma Noite Cultural para os
familiares dos alunos, com apresentações musicais, palestra com
a educadora Hebe Rôla, além de
teatro com o Palhaço Vinagre.
Durante o evento, cada uma
das sete turmas de ensino infantil
realizou uma apresentação temática com muita música, teatro e performances que encantaram a todos.
A Noite Cultural é a celebração de
encerramento do Projeto Cantinho do Saber, que implantou uma
biblioteca para as crianças. Para a
diretora Denise Tavares, o projeto
visa ampliar o hábito e o prazer dos
alunos em ouvir histórias. “Iniciamos a empreitada em uma reunião
de pais e hoje estamos aqui para
festejar a realização desse projeto.
Quero agradecer a todos os funcionários e toda a comunidade escolar
pelo empenho na busca pelo nosso

sonho”, disse Denise.
A palestrante da noite, Hebe
Rôla, destacou a importância de
promover encontros como esse,
que incentivam o diálogo entre a família e educadores. “Estou tão feliz
em ver os pais ao lado dos alunos e
professores. Fiquei impressionada
com a simbiose entre as crianças e
a comunidade escolar e agradeço
muito por terem pensado em mim
para participar nesta noite”, comemorou a professora.

Localizada no bairro Vale Verde a CMEI - Tia Elza é um dos
nove centros de educação infantil
geridos pela Prefeitura de Mariana.
No momento, a Secretaria de Educação realiza o processo de cadastramento de vagas para as creches
municipais, no ano letivo de 2019,
que estará aberto até o dia 30 de novembro de 2018. O cadastramento
para vagas das CMEIs é destinado
para crianças de seis meses até três
anos de idade.
Pedro Ferreira

O BERRO DO
BODE ZÉ

Estão a aprontar contra
caminhantes e pedestres
Parece, mas não é; avisa-se logo, antes que alguém diga ser
repetição de matéria publicada há duas semanas. Na verdade, como indica o título, é similar e poderia ter sido publicada em sequência, embora nada tenha a ver com ameaça de tronco de árvore no
meio do caminho. Continuam, sim, caminhantes e pedestres sob
ameaça de outro tipo, nas calçadas estreitas, ora quebradas, ora
interrompidas por degraus ou ressaltos inconvenientes, quando
não usadas como estacionamento. Mas, nem no extremo oposto,
na calçada bem cuidada, o pedestre está livre do perigo; pior,
pensa estar seguro e cai da panela nas brasas. É a calçada de
acabamento inadequado, superfície polida a facilitar quedas, especialmente de pessoas com deficiência na mobilidade. Superfície
polida ainda é pouco, para levar alguém a cair de pernas pro ar,
porque, para tornar o perigo ainda maior, lá vem água, do balde,
ou da mangueira, temperada com sabão, enquanto o pedestre tenta driblar o incômodo, indo disputar espaço com veículos. Quando
não vem no nível da calçada, a água pode vir de cima, da sacada,
possivelmente acompanhada por sorriso zombeteiro de quem a
lança. Calçada bem cuidada não depende de desperdício de água
(o hidrômetro vem aí, geeente!) e nem de desconforto aos passantes, pois há maneira de fazer o serviço com gasto mínimo de
água, sem incomodar a terceiros e com menos trabalho de quem o
executa. Isso depende de consulta a quem sabe e de saber usar a
cabeça, pois ela não é para cultivar cabelo e nem para criar piolho!

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo
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Sindicato busca apoio do Legislativo para
negociar a com Prefeitura de Ouro Preto
Representantes do Sindicato
dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro Preto
(Sindsfop) participaram da Tribuna
Livre durante a reunião de vereadores desta terça-feira (13) para
pedir apoio ao Legislativo. Entre as
reivindicações levantou-se a precarização do serviço público, os parcelamentos e atrasos dos salários.
O presidente do Sindsfop,
Mauro Fonseca, listou os diversos
problemas enfrentados pelos servidores. “A população cobra dos
servidores, ao invés dos gestores e
às vezes até de forma violenta. É
preciso entender que a precarização
dos serviços é culpa da prefeitura.
Estamos chegando a uma situação
insustentável, pois é estrutura física
inadequada, falta de insumos, falta
de equipamentos, sobrecarga de
trabalho, principalmente na área de
assistência social. Isso vem estressando e adoecendo o servidor. Isso
tudo é agravado ainda com os atra-

sos e parcelamento dos salários”,
enumerou.
Mauro denunciou os números
de cargos comissionados no Executivo e destacou que é preciso
adequar o serviço público ao atual
cenário de crise. “O sindicato fez
um levantamento no Diário Oficial e atualmente a prefeitura está
com 560 cargos comissionados e
funções gratificadas. Isso num universo de 2.400 servidores. Fazendo
as contas, é um chefe a cada quatro
ou cinco servidores. Isso precisa
ser revisto, é preciso se readequar
à nova realidade do Município”,
aconselhou.
A maioria dos vereadores se
pronunciou a favor dos servidores. “É hora de enxugar a máquina
pública, é preciso uma reforma administrativa de fato. Falo isso com
dor no coração, pois tenho amigos
dentro do governo, mas que infelizmente se for para ajeitar a máquina
pública tem que reduzir o quadro
Michelle Borges

de comissionados”, defendeu.
Márcia Mota faz parte da equipe de direção do sindicato e disse
que a situação é insultante. “Eu me
sinto humilhada, pois estou mendigando uma coisa que é direito nosso. A gente sabe que está em crise,
mas o que o município está fazendo
de concreto para minimizar os impactos?”, questionou Márcia.
Além da precarização, atrasos
e parcelamento do pagamento, o
presidente do Sindicato pontuou
que nem os acordos coletivos estão
sendo respeitados. “Várias cláusulas foram desrespeitadas, como
aposentados que deveriam receber
o vale alimentação por 12 meses
como incentivo à aposentadoria e
até hoje nada. Isso, desde dezembro
do ano passado”, revelou.
Ao final da reunião foi montada uma comissão de vereadores
que irá junto com o Sindicato tentar
dialogar com a prefeitura para traçar soluções a médio e longo prazo.
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Presidente do Sindicato denunciou número excessivos
de cargos comissionados e gratificações

Servidora falou dos problemas enfrentados pela classe
com os atrasos e parcelamentos do pagamento

