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Vereadores de Mariana têm verbas indenizatórias
suspensas pelo Tribunal de Contas do Estado
Depois de auditoria nas contas do Legislativo marianense, TCE suspendeu benefício,
como medida cautelar, devido a irregularidades encontradas

Raissa Alvarenga

Gerson Victalino, um
dos maiores
atletas do
basquete
brasileiro,
visitou Mariana para
incentivar
o esporte
na cidade e
consolidar
projeto.
Leia mais na

PÁG. 12

Por medida cautelar, o Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE-MG) suspendeu o pagamento da
verba indenizatória aos vereadores da
Câmara Municipal de Mariana. A decisão foi divulgada durante sessão realizada no dia 23 de agosto e de acordo
com o TCE foram encontradas irregularidades durante uma auditoria no Legislativo marianense, referente a gastos
realizados durante o ano passado.
A auditoria faz parte do plano anual
do TCE e fiscaliza as contas das prefeituras de todo o estado, e vários municípios passaram por análise. De acordo
com o relator, conselheiro José Alves
Viana, o pagamento da verba indenizatória aos vereadores era feito de forma
irregular, pois era fixo e permanente e a
Resolução nº 11/2001 da Câmara, que
estabelece o pagamento mensal aos vereadores tem indícios de “antijuridicidade, imoralidade e ilegalidade”.
A lei exige que seja comprovada
a utilização da verba para o exercício
direto do cargo e não pode ser atribuída
para fins como despesas com manutenção de gabinetes, telefonia móvel,
combustíveis, publicidade institucional
e com prestação de serviços fotográficos e de filmagem. Mas os auditores
identificaram, que dentre os gastos irregulares estão as despesas com com-

bustível e com deslocamento.
Em resposta a reportagem do Jornal
O LIBERAL, a Câmara Municipal
de Mariana afirmou que a ação não é
um caso isolado ao Município, mas sim
em todo estado. O Legislativo teve prazo de cinco dias dados pelo TCE para
regularizar o modo de pagamento das
verbas indenizatórias. Mas até o fechamento desta edição, não informou se
a mudança foi feita. Se descumprido
o prazo, o presidente da Câmara, Fernando Sampaio de Castro (PRB) terá
que pagar uma multa de R$ 5.000,00.
Além disso, ao fim da tramitação do
processo como um todo, os vereadores
beneficiados com a verba, se condenados, terão que ressarcir os valores com
os quais se beneficiaram.
O que é?
A verba indenizatória é o ressarcimento de despesas relacionadas ao
exercício de um mandato e só é liberada mediante requerimento e comprovação de gastos. A verba destina-se
aos parlamentares que tiveram custos
ligados ao cargo, como custear uma
viagem para uma reunião com integrantes do seu partido. As despesas que
ele tiver durante a jornada (passagens,
alimentação, hospedagem, telefonia,
combustíveis, etc.) serão ressarcidas
pelo legislativo.

U

ma releitura ampla dos 320 anos de Ouro Preto, com foco nos
protagonismos e paradigmas influenciadores da formação cívica,
política e cultural da nacionalidade brasileira e do caráter mineiro, é
o tema do livro “Ouro Preto na História, protagonismos, paradigmas
e revisões”, do jornalista Mauro Werkema. O evento de lançamento
acontece no dia 15 de setembro, às 19h no Anexo do Museu da Inconfidência-Ouro Preto, MG. O livro revela e atualiza a pesquisa histórica
sobre a peculiar e excepcional trajetória de Ouro Preto, desde os primeiros momentos da ocupação do território interior do Brasil-Colônia, nos anos finais do século XVII, a formação e expansão de Vila
Rica, rebeldias e conflitos da sociedade nascente, o traço libertário, o
barroco como estilo de vida e de arte, o surto artístico e cultural do Século XVIII e a construção do seu patrimônio cultural, até as questões
contemporâneas e as revisões historiográficas que estão ocorrendo.

Prefeitura Itinerante começa a atender 7º bairro em Ouro Preto
A Prefeitura Itinerante não para.
Aos poucos, dentro do orçamento
municipal, a administração pública
tem conseguido atender às demandas da população ouro-pretana. O
inovador projeto chega já ao sétimo
bairro da cidade: nesta terça-feira,
04 de setembro, começam os trabalhos na Barra.
A notícia veio com a realização
do Dia D no Morro São João, realizado no último sábado. Assim como nos demais bairros por onde o
projeto já passou, foram realizadas
obras de limpeza, capina, tapa-buracos, troca de lâmpadas, retirada
de entulhos e terras, pavimentação
de rua, implantação da academia ao

ar livre, entre vários outros serviços demandados pelos moradores.
No dia D, a Prefeitura levou para
o bairro diversos serviços, como
atendimentos da Assistência Jurídica, Procon, Assistência Social, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa
Civil, Saúde e Ouvidoria.
Agora os esforços se voltam para a Barra. Além dos serviços básicos, haverá poda de árvore e reforma do prédio da Escola Municipal
Monsenhor João Castilho Barbosa.
Um a um, os bairros vão recebendo as melhorias necessárias de
acordo com a urgência das intervenções. O próximo será Saramenha (de cima).

Ane Souz
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JEQUERI Material de

Todos os
pacotes em
PROMOÇÃO.
Consulte nossos
preços!

Materiais elétrico, hidráulicos, ferragens,
micro-câmeras, alarmes contra roubo, cerca
elétrica, interfones com vídeo, portão
eletrônico, bloqueador telefônico, telefonia em
geral, parabólicas, antenas coletivas.

Construção e Acabamentos
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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

-

PROMOÇÕES DA SEMANA:
Chuveiro , Duchas Fame e Luminárias 20% à vista
Argamassa Urso Polar com preços especiais.

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

Financiamentos:
Banco do Brasil - CEF
Convênios: Assufop,
à vista no dinheiro
Assetfop, Coopa,
ou cartão de débito
Visa e Mastercard

OURO PRETO: 3552-5357 3551-3843
R. Padre Rolim,1181 C - São Cristóvão
R. Conselheiro Quintiliano, 986 - Alto da Cruz

PROVÍNCIA
SOCIAL

Dra. Maria Aparecida Murta Miranda
MÉDICA VETERINÁRIA

98,7 FM

CRMV-MG 16.310

Nova onda, sintonize agora

Consultas,
Vacinas
e Exames
Laboratoriais

Tratando seu melhor amigo com
o carinho que ele merece
(31) 98651-1421

murta.miranda@yahoo.com.br

R. João Bastos Filho, 464 - 3553.1421

Pça. Mons. Castilho Barbosa, 7
OURO PRETO - (31)3551-1146

Brinquedos nacionais e importados, material
escolar, enfeites, perfumaria e uma infinidade
de opções para presentear
Não perca
tempo, compre
tudo em
um só lugar.

89,3 FM

O Bazar Faria é associado
a Rede Brasil Escolar e
garante os melhores preços
e variedades da região

Ouro Preto

Aves criadas livres em ambiente caipira orgânico;
Alimentação totalmente vegetal; Não utilizamos antibióticos
e promotores de crescimento em nossos animais. Sítio do Morro Velho, s/nº
@granja_morro_velho
São Bartolomeu - Ouro Preto
PEDIDOS:
(31)98520-1482

www.facebook.com.br/granjamorrovelho

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

PROCLAMAS DE CASAMENTO
CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
LEONARDO LUCAS PEIXOTO
RODRIGUES, brasileiro, solteiro, engenheiro de Minas, natural de Caratinga-MG, onde reside, nascido a 17/09/87,
filho de Paulo Cézar Rodrigues e Vânia
Maria Peixoto Rodrigues e ANA LUIZA ALVES DE CARVALHO, brasileira, solteira, engenheira eletricista, natural de Mariana-MG, nascida a 17/01/84,
residente neste subdistrito, filha de Luiz
Gonçalo Teixeira de Carvalho e Leila
Maria Alves de Carvalho;
JHONATAN HENRIQUE DO
CARMO, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Ouro Preto-MG, nascido
a 20/05/93, filho de Wander Luiz do
Carmo e Claudirene Aparecida Firmino
do Carmo e YARA LÚCIA BLANCO
FERREIRA, brasileira, solteira, comerciária, natural de Ouro Preto-MG,
nascida a 09/08/95, filha de Ricardo
José Ramon Blanco Ferreira e Maria
Lúcia da Silva Blanco Ferreira; Ambos
residentes neste subdistrito;
TARSYS FONSECA FRANÇA, brasileiro, solteiro, programador, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 12/04/88,
filho de Dary José França e Maria Helena Fonseca França e BÁRBARA

Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

PONCIANO DE SOUZA, brasileira,
solteira, engenheira civil, natural de
Ouro Preto-MG, nascida a 20/10/89,
filha de Fábio Vicente de Souza e Cássia
Maria Ponciano Gomes Souza; Ambos
residentes nesta cidade;
FLÁVIO LUZ SILVA DA CRUZ,
brasileiro, solteiro, garçon, natural de
Mariana-MG, nascido a 02/02/82, filho
de Waldomiro Silva da Cruz e Rosângela Maria da Conceição Cruz e RAFAELA NETO, brasileira, solteira, caixa
comercial, natural de Ouro Preto-MG,
nascida a 20/09/85, filha de Francisco de
Paula Neto e Maristela de Pádua Neto;
Ambos residentes neste subdistrito;
PEDRO FEREGUETTI, brasileiro,
solteiro, engenheiro civil, natural de
Vitória-ES, nascido a 25/10/87, filho
de Geraldo Antônio Fereguetti e Maria Lucinéia Dalamelina Fereguetti e
RAFAELA DE PAIVA GOMES,
brasileira, solteira, farmacêutica, natural de São Domingos do Prata-MG,
nascida a 31/03/89, filha de Domingos
Sávio Pereira Gomes e Neide Maria de
Paiva Gomes; 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, 4 de setembro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

0
89-753

84
(31) 9

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto
Venda de móveis em madeira de demolição,
janelas e esquadrias em madeira,
acabamentos em madeira.

(31)

3553-1241

(31)

3553-1711

R. Seis, nº390 - Bairro Vila Alegre
Cachoeira do Campo
www.rangelmg.com.br/rangel.marmores@yahoo.com.br
3553-2698
3553-2699
(31) 98449-5823
(31)
(31)

emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

Ouça a Rádio

FRANGO ASSADO
do Vaguinho
Frango Assado todos os
sábados e domingos

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

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

do

Virgílio

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

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos
R. Vigário Afonso,200 (ao lado da Dolci Pani)
Cachoeira do Campo - (31)98844-0915

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XIV
Não adiante chorar sobre o leite derramado, mas a luta contra a ignorância é válida em qualquer situação; e é isso que se
pretende com esses esclarecimentos sobre o que diz o Código
Eleitoral, como foi aplicado, de 1965 a 2006 e como se desvirtuou
de 2006 para cá. Se o eleitorado brasileiro fosse mais consciente,
soubesse o que a Lei lhe facultava nas eleições, talvez o país tivesse tomado outro rumo e não caído nas mãos de políticos mais
enganadores que seus antecessores e, consequentemente, a corrupção não tivesse extrapolado do pontual, localizada e individualizada para corrupção organizada, a ponto até de ser dirigida por
governador de estado.
Durante 41 anos, quase meio século, o voto nulo teve o poder
de anular eleição, mas o eleitor, mais ligado ao futebol, manipulado
como sempre, não estava e não está informado sobre seus direitos, razão pela qual sempre foi induzido à demonização do voto
nulo. Por isso, nem percebeu quando os políticos, já acordados
(nos dois sentidos), resolveram recorrer ao TSE e o fizeram por
meio do Recurso Especial nº 25.937/2006.
Caberia ao TSE refugar tal recurso, devolvendo a bomba para
que os políticos a desarmassem, já que fora armada por eles, mas
aquele Tribunal aquiesceu cair no ridículo, ao “inventar” chifre na
cabeça de cavalo, cinquenta anos depois de nascido! Somente no
Brasil, por meio de maracutaia político-jurídica, conceitua-se palavra, desprezando-se o dito por dicionários e o entendimento do
público em geral! Para o TSE e os políticos, de comum acordo, o
vocábulo “nulidade” passou a significar, tão somente, votos anulados pela Justiça Eleitoral. Além de agredir a Língua Portuguesa,
cujos dicionários conceituam o verbete nulidade como “qualidade
do que é nulo” (sem separar o nulo por si próprio e o anulado por
terceiros), a maracutaia criou um paradoxo, nem de longe percebido por quem quer que seja: qual a qualidade do voto nulo, por
espontaneidade ou erro do eleitor?
Assim como no texto do Código, não se explica que a anulação da eleição só se dará por força de votos anulados pela Justiça
Eleitoral, na interpretação marota do mesmo Código, ao dizer que
nulidade se refere tão somente aos votos anulados pela Justiça
Eleitoral, os votos nulos espontâneos, ou por erro, perderam a
qualidade de nulos; isso, porque, como já se disse, nulidade não
faz distinção entre uns e outros. Se, segundo a interpretação do
TSE, a nulidade está somente nos votos anulados, os demais votos são o quê? A conclusão óbvia é que os demais são todos válidos. E aí, como ficamos?
O Art.224 do Código Eleitoral continua a dizer: --- “Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições
presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do
município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as
demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.” --Mas, ao contrário de outras situações, neste país do bizarro,
aqui não vale o que está escrito; parece mas não é; é, mas não
é; isso não é o que se pensa; o errado é que está certo; e se está
certo, vai preso assim mesmo.
Essa incoerência e tibieza com as quais se mascarou a Lei, em
país menos venal, teria provocado, em toda a nação, uma reação
capaz de alijar seus mentores da vida pública. Aqui nada aconteceu e ainda contaram com parcerias, tempo e petulância para
limpar a internet dos rastros que teriam ficado, se a pilantragem
tivesse ficado restrita â nova “interpretação” da Lei. Em outros pontos do mundo, um povo sabe que a “responsabilidade de um país
não está nas mãos de uns poucos privilegiados”; pois não pode e
não deve estar, quando se diz, se quer, e se mantém um regime
democrático ou, pelo menos, se procura fazê-lo.
Aqui, elege-se qualquer um, o menos pior, de acordo com
orientação do próprio sistema, e se lamenta por quatro anos consecutivos, após o que se faz a troca por outro, quiçá, da mesma
laia. Fazem-se manifestações ruidosas, mas nada além desse carnaval fora de época, aproveitado, ao máximo, por forças contrárias
sob a pele de baderneiros, quiçá, bem pagos para deixar o pior
rastro. Se falta vontade política, em relação à solução de problemas, eternamente postergadas pelos governos, em contrapartida
faltam consciência, força e coragem cívicas aos cidadãos, para assumir parte da responsabilidade, deixada nas mãos de uns poucos
privilegiados e irresponsáveis.
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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Vigilância em Saúde de Ouro Preto
recebe novo
veículo para
combate e
prevenção
de doenças

A Prefeitura de Ouro Preto
recebeu do Ministério da Saúde
uma caminhonete Mitsubishi, modelo L200 Triton. O prefeito Júlio
Pimenta explica que o veículo “é
próprio para circular em locais de
difícil acesso, e vai reforçar o atendimento aos distritos, e também às
localidades mais distantes”. Com
cabine dupla e motor a diesel, a
caminhonete já está sendo utilizada na campanha de vacinação
contra a raiva. De acordo com o
diretor de Vigilância em Saúde Ricardo Martins Fortes, o veículo vai
contribuir também para reduzir os
custos e agilizar as ações do setor.

Ouro Preto
celebra 196
anos da
Independência
do Brasil
Nesta sexta-feira,
7 de setembro, comemoram-se 196 anos
da independência do
Brasil do Reino português. Para celebrar
a data, o município
prepara uma grande
celebração na Praça
Tiradentes, com início
às 9 horas.
Como nos anos
anteriores, alunos
e professores de 11
escolas municipais,
cinco estaduais, uma
particular e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apae ) participarão
do desfile cívico, entoados pelas fanfarras
das escolas Juventina
Drumond, Isaura Mendes, Horácio Andrade
e da própria Apae. Por
sua vez, a Sociedade
Musical Senhor Bom
Jesus de Matosinhos
será a responsável pela execução dos hinos
durante o hasteamento das bandeiras.
Haverá também
apresentações da Polícia Militar de Minas
Gerais, Guarda Civil
Municipal, Corpo de
Bombeiros, Agentes
Penitenciários, Grupo
de escoteiros, Instituto Trampolim e dos
integrantes do Proerd
e Projea.
Ao fim, as fanfarras farão apresentações individuais com
coreografias e homenagens aos seus
fundadores. Toda a
comunidade está convidada a participar!

Ane Souz

PANORAMA

M

úsica e poesia em um espetáculo que brinda a arte e a cultura de
Minas Gerais. Assim pode ser definido o novo projeto da Orquestra
Ouro Preto. No domingo, 09 de setembro, às 11h, a formação orquestral
mineira grava, ao vivo, em CD e DVD, o espetáculo "Quem Perguntou
Por Mim: Orquestra Ouro Preto e Fernando Brant". A gravação, que terá
a participação da cantora Leopoldina, será no Grande Teatro do Sesc Palladium, às 11h. O concerto é a sétima apresentação da Série Domingos
Clássicos 2018, que celebra a residência da Orquestra Ouro Preto no Sesc
Palladium, por meio da parceria com o Sesc em Minas. Com regência e
direção musical do maestro Rodrigo Toffolo, produção executiva e direção de cena de Paulo Rogério Lage, o espetáculo une a musicalidade da
Orquestra Ouro Preto à palavra de um dos maiores poetas e compositores
mineiros: Fernando Brant. Os convites podem ser adquiridos na bilheteria
do Sesc Palladium e no ingressorapido.com.br por R$ 20,00 (inteira) e R$
10,00 (meia). Os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo
têm 60% de desconto e pagam R$ 8,00.

O

coletivo Anticorpos: Investigações em dança foi aprovado no Colóquio Internacional Intimidade e Performance, e também, no Festival
noc noc Guimarães, ambos em Portugal. O coletivo atua na cidade de Ouro
Preto desde 2012 realizando oficinas, eventos, espetáculos e intervenções
urbanas. Para poder participar do intercâmbio cultural, o Coletivo precisa
de ajuda no transporte , alimentação e hospedagem. Por isso, promovem
no dia 14 de setembro, sexta, às 20h na Casa da Ópera, o Espetáculo,
ZOÉ-Restos de uma Vida Nua. Além do espetáculo, o Coletivo promove
também a vakinha online, para doação de qualquer valor. O endereço é:
vakinha.com.br/vaquinha/leva-nos-pra-europa. Os ingressos podem ser
adicionados por R$ 5,00 (meia) e R$ 10,00 (inteira).

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Liberdade e
independência do Brasil
OS BRASILEIROS comemoram, hoje, 07 de Setembro, o Dia
da Pátria, tal a sua importância histórica. O Brasil viveu fases relevantes desde a sua descoberta, no ano de 1500, por Pedro Álvares
Cabral. A vinda da família real para o novo Continente, domiciliada
na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, aqui ancorou em face das ameaças Napoleônicas às terras portuguesas na Europa.
Com a proteção marítima da Inglaterra, as galeras lusitanas enfrentaram as águas do Atlântico, trazendo os membros da primeira
realeza, representado por D João VI, acompanhada por grande
caravana oficial.
VÁRIAS iniciativas deste soberano marcaram sua passagem
real pelo Brasil. Entre elas a criação do Museu Nacional no Rio
de Janeiro com a Biblioteca Nacional, que arderam em chamas,
sendo totalmente destruídos, com inestimável perda para o Brasil
e para a história da Cultura Nacional. Infelizmente o trágico fato
ocorrido em 02.08.2018 mexeu com os sentimentos culturais, educacionais e pessoais de todos que valorizam as pesquisas mais
importantes no campo das letras e da paleontologia.
Após o Brasil ter servido a Portugal, pátria mãe, como Colônia
por 322 anos, a partir de 7 de Setembro de 1822, Dom Pedro I
declarou a sua Independência, às margens do riacho Ipiranga, rodeado por uma pequena, mas destemida comitiva, tornando-se o
primeiro Imperador do Brasil. A elite agrária, acredito, deu a maior
força ao seu jovem Comandante real para a realização deste ato
decisivo, oficial, corajoso de expressão e bravura. Desta data para
frente todas as ordens emanadas de Portugal deveriam ser “aprovadas” para entrar em vigor no Brasil. Nascia o Brasil como Nação
livre e independente para o mundo de então. De 1822 até 2018 já
foram percorridos 196 anos. Daqui a quatro anos haverá a comemoração do bicentenário da Independência. Certamente ocorrerá
com notáveis festejos.
EM SUMA: Quero encerrar estas lembranças patrióticas especiais com algumas frases de dois de nossos hinos oficiais, que
enaltecem nosso espírito como brasileiros autênticos. São eles:
1) Hino da Independência, de autoria do próprio imperador D.
Pedro I através do refrão: “Brava gente brasileira / longe vai temor
servil / ou ficar a Pátria livre / ou morrer pelo Brasil. – Já podeis, da
Pátria filhos, / ver contente a mãe gentil. / Já raiou a liberdade / no
horizonte do Brasil.”
2) Hino Nacional Brasileiro: “Ouviram, do Ipiranga, as margens plácidas / de um povo heroico o brado retumbante. / E o sol
da liberdade, / em raios fúlgidos / brilhou no céu da Pátria, nesse
instante.”

Salve, 07 de Setembro de 2018!
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Engenheiros e prefeitura buscam
solução para gargalo na
autorização de obras em Ouro Preto

Um grande grupo de engenheiros ouropretanos, liderados
pela representação do CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) estiveram em reunião com o prefeito Júlio Pimenta, na sede da prefeitura de Ouro
Preto, durante a tarde do dia 29 de
agosto. O assunto foi a dificuldade
na aprovação, pela prefeitura, de
obras assinadas por engenheiros
da cidade. A morosidade no processo, segundo os engenheiros,
cria um gargalo nas construções
de Ouro Preto, contribuindo para
aprofundar uma crise econômica
que já é grave.
Para o engenheiro Targino
Guido, que representa o CREA
Inspetoria de Ouro Preto, que engloba também Itabirito e Mariana,
o problema de Ouro Preto reflete
uma questão nacional, desde a
criação do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) quando da
separação de representações das
áreas de engenharia e arquitetura.
Para Targino, parte do problema
é uma tentativa de criação de reserva de mercado. “Ouro Preto foi
criada por engenheiros, e a capacidade destes de validar uma obra
não é diferente da de um arquiteto.
Exigir um custo adicional do empreendedor, determinando que haja a assinatura de um arquiteto, vai
contra a legislação. A legislação da
cidade de Ouro Preto ampara os

Projeto institui 19 de setembro
como Dia Municipal da Educação
Os vereadores ouro-pretanos
aprovaram a criação do Dia Municipal da Educação em Ouro Preto,
a ser celebrado em 19 de setembro,
data em que nasceu o educador
Paulo Freire. O projeto de lei ordinária nº127/2018, de autoria do vereador Geraldo Mendes (PCdoB),
foi aprovado em única discussão e
redação final durante a 50ª reunião
ordinária da Câmara Municipal de
Ouro Preto, realizada nessa terça-feira (4).
Segundo Mendes, “é um ato
pra valorizar a nossa educação e
o grande educador Paulo Freire.
Em 2012, o Congresso Federal o
homenageou tornando-o Patrono
da Educação Brasileira. É um dos
autores mais lidos no mundo e é

referência de grande educador do
Brasil. Então, nada melhor do que
poder homenageá-lo também em
Ouro Preto no dia de seu aniversário”.
Paulo Freire nasceu em 19 de
setembro de 1921 em Recife, sendo
uma referência mundial como educador, pedagogo e filósofo. Ele faleceu em 1997. Agora, o projeto de
lei segue para ser sancionado pelo
prefeito Júlio Pimenta. Além disso,
no dia 19 de setembro, também será realizada uma audiência pública
para discutir ações ligadas à educação no município. A reunião será às
18h, no Plenário do Legislativo, e
aberta a toda a população.
Setembro Amarelo
Neste mês, também é cele-
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brado nacionalmente o chamado
Setembro Amarelo, que visa a
conscientização sobre a importância da prevenção ao suicídio.
Para garantir a inclusão da data
no Calendário Oficial de Eventos
do Município de Ouro Preto, foi
criada a lei nº1085, de 26 de abril
de 2018.
A autora da lei, vereadora
Regina Braga (PSDB), explica
sobre a proposta: “Ainda há um
tabu muito grande com esse tema. É um assunto doído e sofrido, mas que a gente precisa falar a
respeito. Os índices de suicídios e
de tentativas de suicídio são enormes em Ouro Preto. É um assunto que a gente tem que tratar com
cuidado e responsabilidade”.

engenheiros”.
Sobre o caso de projetos em
área de tombamentos, para Targino, Ouro Preto é um caso especial.
“Aqui é um caso sui generis, onde
se exigiu parecer de arquitetos para obras na área de tombamento, a
partir de 2005. Em outras cidades
isso não ocorre. Felizmente, após
parecer recente da promotoria local, em julho deste ano, a limitação foi encerrada, e a prefeitura de
Ouro Preto optou por acatar esse
entendimento. Além disso, essa
questão de conflitos de atribuições
ainda não possui resolução legal
no país. Hoje, Ouro Preto possui
alguns projetos aguardando aprovação há mais de 7 anos, somando, possivelmente, quase 2000
projetos”.
Segundos os engenheiros presentes na reunião, a morosidade na
aprovação incentiva a clandestinidade nas construções. “Em Ouro
Preto, um loteamento demora pelo menos o dobro do tempo para
aprovação. Comparativamente, se
em outras cidades gastam-se três
anos, em Ouro Preto podem-se
levar seis. Estamos todos sujeitos
à mesma legislação, qual o moti-

vo do tratamento diferenciado?”,
questionaram. Ainda foram apresentadas, pelos engenheiros presentes, denúncias formais contra
um número de servidores da prefeitura. A prefeitura se comprometeu a averiguar os casos, e tomar
medidas caso realmente haja cerceamento da profissão.
O prefeito Júlio Pimenta reconheceu as dificuldades, e apresentou as soluções da prefeitura
durante a reunião. “Vamos circular
um comunicado interno, informando que, após a decisão da promotoria, não há razão para rejeitar
qualquer projeto assinado por um
engenheiro. A intenção é informatizar o setor de aprovações,
buscando a uniformidade de critérios, abandonando subjetividades.
Também é intenção que os projetos tenham pareceres mais céleres,
respeitando etapas, não exigindo
pareceres fora da ordem lógica,
como vinha ocorrendo”.
A maioria dos engenheiros
receberam otimistas as soluções
apresentadas, e estipularam novo
encontro ainda este ano, para acessar resultados das ações implementadas pela prefeitura.

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

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Geraldo
Gomes

COLUNA DO
EVANGÉLICO

gegomes2@yahoo.com.br

Único Salvador
Muitas Coisas aconteceram naquele dia em que Jesus foi preso no Jardim de Getsêmani. Momentos antes da prisão Ele havia
se reunido com seus doze apóstolos em um aposento chamado
cenáculo, em Jerusalém, onde participaram da última ceia. Como
relatam os evangelhos, era véspera de um grande sábado. Possivelmente estariam os judeus comemorando o ano sabático ou
o ano do jubileu. Como exemplo de humildade, Jesus, antes da
ceia, lavou os pés dos discípulos, e, sabendo haver chegado à
reta final de seu ministério terreno passou a fazer um resumo de
todo seu ensinamento dizendo: “Quem crê em mim, crê, não em
mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que
me enviou, Eu e o Pai somos um e ninguém vem ao Pai senão por
mim. Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida. Eu vim como luz para
o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo porque eu não vim para julgar o mundo, vim
para salvá-lo. Quem rejeita as minhas palavras tem quem o julgue:
a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia.
Eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou
tem prescrito o que devo dizer, o que anunciar, o que ensinar. Eu
sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas portanto que
eu falo, como o Pai me tem dito assim falo” (Jo 12:44-50).
Aprende-se muito sobre Jesus dando atenção às suas palavras neste contexto que precedeu à última ceia. Ele é o Salvador
único e suficiente. Humilde, amoroso e desprendido. Desprendido
ao ponto de entregar a sua própria vida para a salvação do homem. Ele informou que não veio para julgar mas para salvar. É
o único salvador que desceu do céu, que veio da parte do Pai,
portanto o único verdadeiro redentor do homem perdido. Todos
passarão por um julgamento divino, mas Deus, tendo amado profundamente o homem e conhecendo sua condição de pecador
providenciou a vinda de seu Filho Jesus Cristo como meio de
recuperação da humanidade. Deus odeia o pecado mas ama o
pecador. O objetivo de Deus ao enviar Jesus Cristo a este mundo
foi resgatar todas as pessoas para a vida eterna. Jesus dá vários
testemunhos sobre vida eterna em seus ensinamentos. Não só
dela dá testemunhos como a coloca à disposição de todo aquele
que dela queira desfrutar. A vida eterna é promessa de Deus para
todo aquele que reconhecendo-se pecador, arrepende-se de seus
pecados, e coloca a sua confiança única e exclusivamente no sacrifício de Cristo na cruz do calvário. O sangue de Jesus derramado na cruz do calvário é o único meio de salvação do homem.
Jesus derramou seu sangue ali para pagar os pecados de todos.
Basta crer nisto que a Bíblia diz e observar os ensinamentos de
Cristo, seguindo-os, para ser salvo para a vida eterna.
Amar a Cristo e respeitar os seus ensinamentos e a sua doutrina é fazer a vontade daquele que O enviou. É estar de acordo
com a vontade de Deus. Jesus não faz acepção de pessoas. A
salvação que Ele oferece é de graça e está à disposição de todo
aquele que crer no seu nome e crer que Ele é o Filho de Deus.
Ele sempre está pronto para perdoar aquele que para Ele se volta
arrependido. Jesus é o Salvador amoroso em quem vale a pena
confiar. Experimente o amor de Cristo em sua vida. Com certeza
você não se arrependerá.
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Competição de carrinho de
rolimã é sucesso em Glaura
O distrito de Glaura, em Cachoeira do Campo sediou a primeira competição de Carrinho de
Rolimã da região. O evento aconteceu na manhã do domingo (2) e
reuniu um público animado que
acompanhou os competidores pela estrada asfaltada de acesso entre Alto do Beleza, Cachoeira do
Campo, e Glaura.
Promovido pelo Café de Glaura, que será inaugurado em breve,
o evento reuniu competidores de
diversas idades no concurso de
construção e pilotagem de carrinhos de rolimãs.
A competição contou três duplas vencedoras: Felipe José Marinho e Jairo Antunes; Sebastião
Adão de Barros e Marlene de Oliveira; Juliano Antunes Gomes e
Jussara Fátima Aparecida; em 1º,
2º e 3º respectivamente.
Para premiação foram considerados grau de sofisticação;
criatividade no projeto do carrinho; melhor descida e equipe mais
animada. Todos os competidores
receberam o ”Diploma de Motorista Cachorro Magro 2018”. As
equipes campeãs receberam troféu
e um lanche no Café de Glaura
com direito a acompanhantes, assim que for inaugurado.
A organização já planeja o
próximo encontro e a previsão é
de que aconteça em setembro de
2019, com possível descida de car-

rinhos de rolimã pelo asfalto, vindo
desde o Alto da Serra de Capanema até a Pousada Monte Verde, ao
lado do Rio das Velhas (9.6 km).
“Estamos vendo a possibilidade de
uma segunda descida, em estrada
de terra, para carrinhos com rodas
grandes – carrinhos de guia, como
são conhecidos. A intenção é que
o caminho percorrido seja desde a
Cachoeira Braz Gomes, no alto da
Serra de Capanema até o Rio das
Velhas (11 KM)”, destaca o organizador, Rodolfo Koeppel.
O evento ainda contou com
doação de cinco mesas de madeira
de centro giratória para a Escola
Benedito Xavier, que serão rifadas
no dia 30 de setembro. A doação
foi feita pela ONG Trilhas de Cultura Minas Gerais.

PANORAMA

A

mineradora Vale está com inscrições abertas para estágio
até o dia 21 de setembro. O Programa de Estágio da Vale
oferece 18 vagas para os municípios de Mariana e Ouro Preto, de um total de 263 em Minas Gerais. As inscrições podem
ser feitas pelo site www.vale.com/oportunidades. Podem se
candidatar ao Programa alunos de nível superior nas áreas de
Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Ciências
Contábeis e Ciências da Computação. Também há oportunidades para estudantes de curso técnico em mais de 20 cursos,
como Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Mineração e
Segurança do Trabalho. Os selecionados iniciarão o estágio a
partir de janeiro de 2019 e receberão bolsa-auxílio mensal de
até 1.375,00, assistência médica e seguro de vida. Nas unidades
onde a empresa não oferece transporte e restaurante, os estagiários receberão vale-transporte e vale-refeição. A carga horária
do estágio varia entre quatro e seis horas, dependendo das atividades a serem desenvolvidas.

A

Casa dos Contos convida para a abertura da exposição "Além da
Palavra 2", de Carlos Barroso e Jairo Fará. Os artistas buscam no
dia-a-dia um potencial poético e artístico, com interface entre a poesia, as
artes plásticas e a cultura de massa. Por meio do experimentalismo e da
resistência cultural, procuram deixar claro que a literatura pode romper
fronteiras. A abertura da exposição
acontece no dia 11 de setembro, às
19h. Mais informações no telefone: 3551 1444.

Vereadores aprovam o Projeto de
Lei “Dia Municipal da Educação”
A Câmara de Vereadores de Ouro Preto aprovou o Projeto de Lei nº
127/2018, proposto pelo vereador Geraldo Mendes que instituiu o dia 19
de setembro como o “Dia Municipal da Educação”.
Segundo o vereador Geraldo Mendes “no dia 19 de setembro comemora-se o aniversário do grande educador Paulo Freire, que é reconhecido
internacionalmente, sendo um dos mais dos mais importantes nomes da
Pedagogia e das Ciências Humanas”.
A obra-prima do educador Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido,
1968) é a terceira mais citada em toda a literatura das ciências humanas.
Também foi agraciado com títulos conferidos pela comunidade internacional, como o prêmio da Unesco de Educação para a Paz, em 1986. Em
2012, Paulo Freire foi declarado “Patrono da Educação Brasileira”.
Para Geraldo Mendes “sempre é bom homenagear Paulo Freire, e no
dia 19 de setembro realizaremos uma Audiência Pública, na Câmara Municipal de Ouro Preto, para discutirmos sobre a educação municipal de
Ouro Preto e falarmos desse grande pensador brasileiro”.
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a tarde do domingo (2) a
Santa Casa de Ouro Preto
viabilizou a transferência de um
recém-nascido de 28 semanas para o Hospital Odilon Behrens, por
meio de transporte aéreo realizado pelo helicóptero do Corpo de
Bombeiros. A criança nasceu prematuramente na noite de sábado
e por conta de sua prematuridade,
necessitava de cuidados intensivos
em unidade neonatal. Todas as
medidas iniciais de atendimento
ao bebê e a mãe foram tomadas
com sucesso no hospital, mas a
continuidade do tratamento do
bebê necessitava de uma unidade
especializada. A Unidade Neonatal da Santa Casa já tem credenciamento junto ao Estado, porém sua
criação depende de trâmites burocráticos alheios ao hospital. Esta
unidade será fundamental para o
atendimento de casos como este,
não só advindos de Ouro Preto,
mas também de toda a microrregião dos Inconfidentes.
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Câmara de Ouro Preto busca soluções
para deslizamentos na Serra do Veloso

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

Heliporto, Trevo e
Estacionamento ao
lado da Santa Casa

O Vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou essa semana ações de
infraestrutura para o ordenamento do trânsito no acesso à Santa Casa de
Ouro Preto e a possibilidade de efetivação de um heliporto que atenda o
hospital nesse local.
De acordo com o vereador a forma como o acesso vem sendo utilizado
para estacionamento é preocupante devido proximidade com a rodovia e
tem causado transtornos, o investimento de um heliporto nesse local, segundo Chiquinho, será de extrema importância para agilizar o atendimento de urgência e a locomoção com outros centros de urgência de saúde.
“Temos próximo ao Hospital uma área hoje usada como estacionamento, mas não recebe uma ordenação com relação ao trânsito. Está próxima à BR-356 e merece um olhar mais cuidadoso por parte da prefeitura,
pois é uma ótima área para ser um heliporto, que ofereceria maior dinamismo para a gestão da Santa Casa, ao permitir que ações de urgência e
em parcerias com outros hospitais do estado, sejam cada vez mais frequentes. Esse heliporto é um ponto estratégico no município para que tenhamos celeridade tanto do ponto de vista de salvar vidas das pessoas que
aqui estão, como inclusive agilizar, por exemplo, o transporte dos órgãos
de doadores falecidos aqui, que podem ser destinados à várias partes de
Minas Gerais e até do país.
Percebemos que a carência de heliporto, sobretudo quando se usa o
Campus da UFOP, gera um enorme transtorno no deslocamento até o hospital, principalmente em horários de pico. Então é hora de termos sabedoria, dinamismo e uma visão pioneira para podermos fazer a ordenação
do trânsito, criando uma espécie de trevo nesse setor e ao mesmo tempo,
oportunizar um local reservado exclusivamente ao heliporto. Uma ação
que pode acontecer em parceria com a Polícia Militar e a Ourotran onde
teremos celeridade no sentido de ofertarmos mais essa possibilidade ao
serviço de urgência do município”.
O LIBERAL: CNPJ 26.101.279/0001-93
Tiragem: 11 mil exemplares
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A Comissão de Participação
Popular e Defesa do Consumidor
da Câmara Municipal de Ouro Preto realizou, nessa quarta-feira (29),
na Capela do São Cristóvão, audiência pública para debater sobre
os deslizamentos na Serra do Veloso e ações para elaboração do Plano
Municipal de Redução de Riscos. A
Serra do Veloso fica localizada no
bairro São Cristóvão, que é conhecido popularmente como “Veloso”.
A reunião foi motivada pelo
requerimento de nº71/18, de autoria do vereador Chiquinho de Assis
(PV). Para ele, foi “uma audiência
muito importante, com uma série
de apontamentos e encaminhamentos, inclusive solicitando o município que assine o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o
Ministério Público e que seja criado o planejamento de prevenção
contra essas tragédias”. Trata-se
de uma estrutura de exploração do
ouro, sendo uma área de antiga mineração, formando uma área de risco. “As pessoas não tiveram culpa
ao longo desses anos, culpa foi de
governantes que não conseguiram
pensar políticas sérias de habitação
na nossa cidade”, acrescentou.
Regina Braga (PSDB) afirmou que “foi uma audiência bastante produtiva, em que tivemos
representantes de várias entidades
importantes do nosso município.
Quero parabenizar a comunidade
do bairro São Cristóvão por iniciar
esse debate fundamental. O problema é sério e abrange toda a serra de
Ouro Preto. Precisamos partir para
uma solução definitiva. Então, contamos com a sociedade civil, com o
Poder Público Municipal, o Ministério Público e a Câmara Municipal
de Ouro Preto, cada um fazendo o
seu papel, para tentarmos resolver
essa triste realidade dos deslizamentos de terra na nossa querida
Ouro Preto”.
Representando a Defesa Civil
de Ouro Preto, o geólogo Charles
Murta ressaltou que “entendemos
que o nosso serviço de socorro à
comunidade só vai ser efetivo a
partir do momento em que a própria população tiver o senso de
autoproteção. Esperamos que esse
debate se repita nas demais áreas de
Ouro Preto que estão inseridas dentro das áreas de riscos e também para que possamos criar em cada uma
dessas comunidades os Nupdecs
(Núcleo de Defesa Civil da Sociedade)”. Ele ainda ressaltou que, de

acordo com o levantamento feito
em 2016, em Ouro Preto (incluindo
os distritos) existem aproximadamente 6.500 pessoas inseridas nos
setores de alto risco e que precisam
ter uma instrução adequada sobre
como agir em momentos iminentes
de riscos geológicos.
O coordenador da Associação
de Moradores do Bairro São Cristóvão, Sérgio Neves (Xuxu), explicou que “é importante a Câmara
estar atenta a essa questão, porque
o povo realmente está preocupado
com a situação. Esperamos que
esses encaminhamentos saiam
do papel. Vamos acompanhar para cobrar e exigir que eles sejam
cumpridos. Esperamos que o Poder
Público, o Legislativo e o Judiciário deem andamento e façam o que
precisa ser feito para que o povo
tenha segurança”.
Os encaminhamentos a serem
apresentados ao Executivo são: a
iniciação do Programa Municipal
de Arquitetura e Engenharia Pública; a criação doNupdecs; realização
de audiências públicas em outras
partes das serras de Ouro Preto; o
aumento do número de fiscais na
Secretaria de Meio Ambiente por
meio de concurso ou outros ins-

trumentos; ampliação da coleta de
resíduos no entorno da serra; isenção de Tarifa Básica Operacional
(TBO) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) às famílias
atingidas no último deslizamento
na rua Perita; criação do setor de
PlanejamentoUrbano Municipal e
revisão do Plano Diretor Municipal
(com ênfase na redução de riscos
geológicos – desocupação e realocação de imóveis); realização da
limpeza da encosta; reconstrução
do trecho do aqueduto que foi destruído; entre outros.
Também participaram da reunião os representantes: do Semae,
Luciano Gomes; da Secretaria de
Governo, o advogado Dalton Lopes; da Secretaria de Meio Ambiente, Edenir Ubaldo (Teteco); além do
morador do bairro São Cristóvão,
Eduardo Evangelista (Du Veloso);
do presidente da Força Associativa dos Moradores de Ouro Preto
(Famop), Marcelo Assunção; do
sargento do Corpo de Bombeiros,
Deméritos Vasconcelos; e do guardamunicipal Santos. A Comissão
de Participação Popular e Defesa
do Consumidor realizará uma reunião, na próxima terça-feira (4),
para adequar e discutir as deliberações em formato
de proposição.
Dúvidas
relacionadas
à Defesa Civil:
O cidadão
que deseja ter
esclarecimentos
sobre áreas de
riscos de Ouro
Preto, o que fazer
em casos de riscos geológicos,
entre outros temas relacionados
à Defesa Civil,
pode entrar em
contato com o
órgão, por meio
dos telefones 199
ou 3559-3121.

- feira, 6 de setembro/2018
O LIBERAL Ed.1306 - quintaITABIRITO
www.jornaloliberal.net

7

Elson
Cruz

NOTAS
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cogumelo2005@yahoo.com.br

Águas poluídas: Célio dos Santos, destacado
ambientalista do nosso município, esclarece
as razões da poluição do Rio Itabirito. Dejetos
de esgotos são jogados no córrego criminoso.
Nas duas margens do Rio, debaixo das pontes da Rua Dr. Guilherme, Córrego da Carioca, Emídio Quites e Pe. Adelmo. Do Bairro
Vila Gonçalo deságua frente ao ISAP e para finalizar em Usina
Esperança contando ainda com lançamento de esgotos clandestino.
No momento é colocada em segundo plano a coleta e tratamento de
esgoto em nossa cidade, afirma o ex-vereador e integrante da Associação dos técnicos industriais de Itabirito, criada na década de 70.
Cinco anos: o Disk Cerveja do Bairro Bela Vista completa 5 anos
sob a coordenação de Moisés Adriano Teixeira, que agrega qualidade oferecendo todos os tipos de bebidas, carvão e carne para
você comemorar com os amigos. Nossos parabéns ao Moisés e
equipe de trabalho por usar a criatividade e elevar o conceito do
nosso parque comercial.
Por onde anda? José Bernardo de Paula, que comemorou mais um
aniversário no último dia 4 ao lado da esposa Rosana e dos filhos
Mariane e Gabriel. José Bernardo exerceu os cargos de secretário
de planejamento do município de Itabirito e secretário de saúde de
Ouro Preto. Sempre de bem com a vida e exercendo sua liderança
na busca do bem comum, ele trabalha hoje no cargo de gerente de
um importante estabelecimento comercial da cidade. José Bernardo de Paula é gente de expressão na Região dos Inconfidentes.
Perda: indignados, lamentamos a perda do acervo de ciência, cultura e história do Museu Nacional, o maior da América Latina e
com reconhecimento mundial. Queimamos, dentre outros, o primeiro jornal impresso no mundo, em 1601. Queimamos a primeira
edição dos Lusíadas de 1752. Queimamos o trono do Rei Andandozan do reino africano de Daomé do século XVIII. Também o documento de assinatura da Lei Áurea e ainda os murais de Pompéia.
Calor BRO: tudo indica que o frio foi embora com o mês de
agosto. Agora é preparar para o calor BRO de setembro, outubro,
novembro e dezembro, período em que nossos clubes ficam superlotados e nossas cachoeiras mais frequentadas.
Escolas: as Escolas Estaduais Professor Tibúrcio e Dr Raul Soares
obtiveram os melhores desempenhos do ensino fundamental em
nossa cidade, alcançando a nota 7,1 e com destaque também para
a taxa de aprovação do IDEB (Índice de Desenvolvimento Escolar
do Brasil).
Para refletir: A cultura forma sábios; a educação, homens. (Louis
Bonald)
João Glória: Nos
anos de 1935,
havia no local
denominado de
Sapecado (hoje
Cardoso) em
Itabirito, uma
fundição e usinagem de peças em
broze do Sr. João
Glória, que se
tornou especialista em produção
de sinos para
igrejas. João
Glória era natural
de São Gonçalo
do Amarante
(1879) mas veio
ainda rapaz para
Itabirito, onde
criou a sua fundição. Segundo a história, um
representante do Vaticano
em visita ao Brasil, ao ouvir
o badalar dos sinos do
João Glória, ficou encantado, e encomendou alguns
exemplares que foram para
a Europa. Recentemente o
Cantor, jornalista e radialista
Thelmo Lins encontrou em
Capivari, distrito da cidade
do Serro, um sino com o
nome de nossa cidade e
também se encantou. João
Glória, com sua pequena
fundição, divulgou o nome
de Itabirito para grande
parte do mundo. Hoje em
Itabirito, a antiga rua do
Cascalho, no Santa Efigênia, ao lado da E.E. Intendente Câmara, leva o nome
de João Glória.

Arquivo Ivacy Simões

- feira, 6 de setembro/2018
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Mostra “Telê em Casa” reconta a história
de Itabirito e do país por meio do futebol
Atleta de Itabirito fez história no futebol brasileiro

A Prefeitura de Itabirito, por
meio da Secretaria de Patrimônio
Cultural e Turismo, valoriza e relembra um importante período da
história da cidade e do país por
meio da Mostra “Telê em Casa”,
que será realizada de 21 a 30 de setembro, na Casa de Cultura Maestro Dungas.
A exposição faz parte das comemorações de aniversário de 95

anos de emancipação política de
Itabirito - rumo ao centenário. A
ação promete levar seus visitantes
ao mundo futebolístico por meio
da figura ilustre de Telê Santana,
filho de Itabirito. A Mostra é gratuita e está aberta à visitação das
12h às 18h.
Telê Santana
De Itabirito para o mundo,

Telê Santana liderou equipes que
fizeram história. Como jogador,
se tornou ídolo. Como treinador,
conquistou vários títulos e o coração de diversas torcidas antes
de chegar à seleção brasileira. A
Mostra contará grandes momentos
de meio século de história do futebol por meio do acervo pessoal do
atleta, como fotografias, camisas
originais.

Base Nacional Comum Curricular convoca
professores de Itabirito para estudo

Atenção professores da rede de ensino municipal, estadual e privada!
A Prefeitura de Itabirito, por
meio da Secretaria de Educação
convoca todas as escolas a selecionarem, até o dia 14 de setembro, representantes por disciplina
e segmento para compor a equipe
que irá realizar o estudo da Base
Nacional Comum Curricular.
O encontro, que acontece de
7h30 às 16h, na Escola Municipal
Manoel Salvador de Oliveira, tem
como objetivo estabelecer conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os
estudantes desenvolvam ao longo
da escolaridade básica. O encontro
será pautado por área, dividindo as
equipes por disciplina e segmento
escolar para que as propostas sejam mais assertivas.
As escolas devem enviar os
nomes dos representantes eleitos
e uma cópia da identidade para
o e-mail do Centro Municipal de

Atendimento Educacional Especializado de Itabirito (Cmaee):
cmaee@pmi.mg.gov.br.
Base
Orientada pelos princípios traçados pelas Diretrizes Curricula-

res Nacionais da Educação Básica,
a Base soma-se aos propósitos que
direcionam a educação brasileira
para a formação humana integral e
para a construção de uma sociedade democrática e inclusiva.

Campanha de vacinação contra Poliomielite
e Sarampo é prorrogada em Itabirito
Sem atingir a meta ideal, diversas cidades prorrogaram a
Campanha Nacional de Vacinação
contra o sarampo e a poliomelite
até o dia 14 de setembro. Itabirito
é uma delas. Já Ouro Preto e Mariana conseguiram superar a meta
indicada pelo Ministério da Saúde,
que é de 95%, antes do término da
campanha. A Secretaria Municipal
de Saúde de Ouro Preto informou
que, mesmo já tendo cumprida a

meta, continuará fornecendo as
vacinas nos postos de saúde.
Até a data de encerramento
da campanha, dia 31 de agosto, a
média nacional de vacinação era
de 85%, e apenas seis estados conseguiram cumprir a meta proposta: Espírito Santo, Santa Catarina,
Pernambuco, Rondônia, Amapá e
Sergipe.
Com os números muito abaixo
do desejável, várias cidades tiveram de abrir os postos de saúde,

no último sábado (1).
Em Itabirito, por exemplo, a
campanha de vacinação contra a
Poliomielite e Sarampo foi prorrogada até dia 14, quando também
acontece a multivacinação, destinada para que crianças atualizem o
cartão, caso não tenham recebido
alguma imunização no período
correto. Todas as criança, de um a
cinco anos, devem receber a vacina contra o sarampo e a poliomelite.

- feira, 6 de setembro/2018
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Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato de Locação em Sistema de Automação. Referência: Pregão Presencial nº
056/2016, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito - MG. Contratada: HR
Comércio e Serviços Ltda. Objeto: Locação dos equipamentos, com fornecimento
de mão de obra de instalação do conjunto
de equipamentos, materiais, softwares e
elaboração de projeto executivo para operacionalização da ampliação do sistema
de telemetria, telecomando e telessupervisão (S3T) para o SAAE Itabirito – MG.
Valor Mensal de R$24.108,00 (vinte e
quatro mil cento e oito reais). Valor Total:
R$72.324,00 (Setenta e dois mil trezentos
e vinte e quatro reais). Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica aditado, até 31/12/2018.
Dotação Orçamentária: 17 512 1703 4.006
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/08/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato de manutenção em Sistema de Automação. Referência: Pregão Presencial nº
056/2016, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito - MG. Contratada:
HR Comércio e Serviços Ltda. Objeto:
Manutenção dos equipamentos, com fornecimento de mão de obra de instalação
do conjunto de equipamentos, materiais,
softwares e elaboração de projeto executivo para operacionalização da ampliação
do sistema de telemetria, telecomando e
telessupervisão (S3T) para o SAAE Itabirito – MG, Valor Mensal de R$4.781,01
(quatro mil setecentos e oitenta e um reais
e um centavo). Valor Total: R$14.343,03
(Quatorze mil trezentos e quarenta e três
reais e três centavos). Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica aditado, até 31/12/2018.
Dotação Orçamentária: 17 122 1703 4.006
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/08/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Prestação de
Serviço de Treinamento nas áreas de Direção e Manuseio de Produto Químico.
Referência:Dispensa de licitação nº 024/
2018, Processo Licitatório nº 096/2018
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito - MG. Contratada: Qualidade em
Segurança e Consultoria LTDA. - QUALISEG Objeto: Prestação de serviços de
treinamento nas áreas de direção defensiva, manuseio de produto químico para
operadores da ETA, ETE e UTA e treinamento da brigada de incêndio. Valor total:
R$8.120,00 (oito mil cento e vinte reais).
Forma de pagamento: mensal com 05 (cinco) dias úteis após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica contratada
até 31/12/2018. Dotação Orçamentária:
4012-33.90.39.34.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura:
20/08/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABIRITO

EDITAL. Concorrência Pública nº
007/2018 - PL 149/2018 – Contratação de
pessoa jurídica para segunda etapa da reforma do imóvel situado na Rodovia União
Industrial, km 75, Itabirito/MG (antigo Curtume Santa Luzia), incluindo mão de obra
e materiais, atendendo à SEMDE. Tipo:
Menor Preço Global. Forma de execução:
Execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário. A abertura será dia
10/10/2018 às 13:00 hs.
EDITAL. Pregão Presencial nº 102/2018
- PL 189/2018 – RP 055/2018 – Registro
de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento e
instalação de esquadrias de alumínio com
tela de mosqueteiro em fibra de vidro para
unidades de alimentação das escolas da
rede municipal atendendo SEMED. Tipo:
Menor Preço por Item. A abertura será dia
19/09/2018 às 13:00 hs.
EDITAL. Pregão Presencial nº 105/2018 PL 193/2018 – RP 056/2018 – Registro de
preços para eventual e futura contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de
lanches atendendo SEMSA. Tipo: Menor
Preço. A abertura será dia 20/09/2018 às
13:00 hs. O edital poderá ser retirado pelo
Site www.itabirito.mg.gov.br, no Depto de
Licitações; E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.
br. A reunião de abertura do processo acontecerá na sala de reuniões da PMI, localizada na Av. Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/
MG. Tel.: (31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG ERRATA–Pregão Presencial 080/2018
– Processo Licitatório 148/2018. O Município de Itabirito comunica a existência
de errata do processo em epígrafe. A data
de reabertura do certame fica alterada para 19/09/2018 às 13:00 horas.A íntegra da
errata encontra-se disponível no Depto de
Licitações; Site: www.itabirito.mg.gov.br;
E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.brou Tel.:
(31) 3561 4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Convocação Apresentação Amostras –
Pregão Presencial 082/2018 – PL151/2018
– RP045/2018 – A Pregoeira convoca as
seguintes licitantes para apresentação de
amostras para os seguintes itens: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietéticas e
Materiais Hospitalares Ltda. - EPP – CNPJ:
22.218.845/0001-90 – Item 03 e Multifarma
Comercial Ltda. – CNPJ: 21.681.325/000157 – Item 05. As amostras deverão ser
apresentadas no prazo de até 72 (setenta e
duas) horas, contados da publicação, junto à
Secretaria Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– RESULTADO - Pregão Presencial
095/2018 - PL 170/2018 – Contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de materiais hidráulicos a fim de atender a demanda
de manutenção da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços. Vencedora: Bal Comércio
e Serviços Ltda. CNPJ: 11.317.774/000167. Itens: 09, 10, 12, 13, 14, 28, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
46, 47, 48, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116 e
117. Valor Total: R$ 46.471,25. Vencedora:
Transcol Material de Construção Indústria
e Comércio Ltda. CNPJ: 16.711.459/000133. Itens: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,

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

82, 83, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
108, 109, 110, 111, 115, 118, 119, 120, 121,
122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139.
Valor Total: R$ 106.451,69. A pregoeira
declarou os itens 01, 02 e 123 frustrados. O
Secretário Municipal de Obras e Serviços
ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – Pregão Presencial 094/2018
– PL169/2018 – Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos do tipo nobreak, compreendendo serviço de mão-de-obra com fornecimento de peças para 19 (dezenove) nobreaks da Prefeitura Municipal de Itabirito,
instalados na sede e outras unidades operacionais dentro do município, atendendo
a Secretaria Municipal de Administração.
Vencedor: Mega Computadores e Periféricos Ltda. CNPJ: 02.190.680/0001-89.
Valor total: R$17.880,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – Pregão Presencial 098/2018
– PL173/2018 – Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de consumo, equipamentos e serviços para atender
a Vigilância em Saúde Ambiental, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Vencedor: ECM Comercial e Serviços Eireli. CNPJ: 07.680.470/0001-92. Itens 01,
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 e 18. Valor Total: R$13.699,00.
Vencedor: Thiago Augusto de Oliveira
Santos. CNPJ: 30.725.507/0001-73. Itens:
19 e 20. Valor Total: R$4.533,00. Vencedor: Total Tech Distribuidora Ltda. EPP.
CNPJ: 19.703.490/0001-10. Itens: 03 e 21.
Valor total: R$3.805,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – Pregão Presencial 084/2018
- PL 153/2018 – RP 047/2018 – Registro
de preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de produtos para saúde classificados como
dispositivos invasivos, sutura e termômetro
para atendimento a pacientes nas Unidades
de Saúde, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde. Vencedor: Distrilaf
– Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ: 04.889.013/0001-14. Item: 13. Valor
Total: R$ 3.088,80. Vencedor: Hospitalar
Souza Lins Ltda. CNPJ: 05.018.402/000137. Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 29, 38, 39, 40,
41, 42,43, 44, 45, 49, 50, 51, 52 e 53. Valor Total: R$ 204.242,36. Vencedor: Lam
Brasil Equipamentos Médicos Eireli-ME.
CNPJ: 29.084.765/0001-39. Item: 20. Valor Total: R$ 50.000,00. Vencedor: Nutriminas Comércio de Nutrições Dietéticas
e Materiais Hospitalares Ltda-EPP. CNPJ:
22.218.845/0001-90. Itens: 22, 23, 24, 25,
26 e 31. Valor Total: R$ 185.867,36. Vencedor: Procir Produtos para Saúde Ltda.
CNPJ: 19.188.783/0001-07. Itens: 12, 30,
32 e 33. Valor Total: R$ 72.181,92. Vencedor: Tethi Comércio de Artigos Médicos e
Ortopédicos Eireli-ME. CNPJ: 26.262.9810001-39. Item: 54. Valor Total: R$ 2.528,00.
A pregoeira declarou os itens 27, 28, 34, 35,
36, 37, 46, 47 e 48 desertos e os itens 06,
09, 11 frustrados. O Secretário Municipal
de Saúde ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 1º Aditivo nº 100/2018 ao
Contrato 287/2018 – PP 067/2017 - PL
121/2017 - RP 040/2017. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de placas de sinalização viária e
suporte tubular para atender a Divisão de
Trânsito da SETRAN. Contratada: H&R
Sinalizações Viárias Ltda. ME - CNPJ:
18.658.204/0001-80. Vigência: 30 dias.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 1º Aditivo nº 102/2018 ao
Contrato 344/2018 – Pregão Presencial
057/2018 - PL 103/2018 - RP 030/2018.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica
especializada em prestação de serviços
de locação, montagem e desmontagem
de sonorização, iluminação, painel de
led, palco e tablado, para atender a demanda de eventos artísticos culturais e
outros. Central Técnica Tape Som Ltda
- ME, CNPJ: 68.537.604/0001-05. Valor:
R$35.340,00 (Supressão de 7,7680574%
do valor do contrato).
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Contrato 502/2018 – Pregão Presencial
070/2018 - PL 137/2018 – RP 040/2018.
Objeto: contratação de pessoa jurídica para confecção de camisas em atendimento
a SETRAN. Contratada: Comercial C e C
Eireli - ME, CNPJ: 23.539.504/0001-80.
Valor: R$ 5.520,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extratos de Contratos - Pregão Presencial 079/2018 – PL 147/2018 – RP
043/2018. Objeto: Registro de preço para
futura e eventual contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de equipamentos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos
para atender as unidades da Prefeitura
Municipal de Itabirito. Contrato 503/2018
- Contratada: Adilene Anastácia Francisco
– ME- CNPJ: 22.619.793/0001-64. Valor:
R$18.750,00. Contrato 504/ 2018 - Contratada: Moura Empreendimentos Comerciais
Ltda – CNPJ: 23.204.495/0001-76. Valor:
R$15.344,00. Vigência: 31/12/2018.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato de Contrato 506/2018 – Pregão
Presencial 076/2018 - PL 144/2018 – RP
042/2018. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica especializada em promoção de
eventos, produção e agenciamento de atrações artísticas e/ou culturais, locais, regionais e outros, na sede e distritos, promovidos ou apoiados pela Prefeitura Municipal
de Itabirito através da Secretaria Municipal
de Patrimônio Cultural e Turismo. Contratada: Guardiservice Assessoria Empresarial
Eireli – CNPJ: 07.027.523/0001-70. Valor:
R$ 9.960,00. Vigência: 31/10/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extratos de Contratos – Pregão Presencial 100/2017 - PL 184/2017 – RP
057/2017. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de materiais
pré moldados. Contratada: Minas Blocos
e Pré-Moldados Indústria e Comércio Ltda – CNP: 23.626.011/0001-87. Contrato
507/2018. Valor: R$110.000,00(SEMAD).
Contrato 508/2018. Valor: R$153.450,00.
(SEMAM). Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de Contrato 510/2018 – Pregão
Presencial 039/2018 - PL 069/2018 – RP
023/2018. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de confecção de banner para divulgação dos eventos
esportivos realizados pela SEMEL. Contratada: EFE Editora Gráfica Ltda ME - CNPJ:
22.819.503/0001-26. Valor: R$1.695,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de Contrato 511/2018 – Pregão
Presencial 157/2017 - PL 272/2017 – RP
086/2017. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios e serviço de buffet para atender
a demanda de eventos artísticos, culturais e
turísticos, promovidos pela Prefeitura Municipal de Itabirito, através da SEMCULT.
Contratada: Mania de Filé Bar e Restaurante Ltda – CNPJ: 18.175.986/0001-04. Valor:
R$49.800,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de Contrato 512/2018 – Pregão
Presencial 057/2018 - PL 103/2018 – RP
030/2018. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica especializada em prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de sonorização, iluminação, painel de
led, palco e tablado, para atender a demanda
de eventos artísticos culturais e outros, na
sede e distritos, promovidos ou apoiados
pela Prefeitura Municipal de Itabirito através da SEMCULT. Contratada: Central
Técnica Tape Som Ltda - ME, CNPJ:
68.537.604/0001-05. Valor: R$198.140,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de Contrato 520/2018 – Pregão
Presencial 133/2017 - PL 235/2017 – RP
073/2017. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica especializada em prestação de serviços de Brigadistas/Socorristas para trabalhos de prevenção e combate a incêndios,
controle de pânico e primeiros socorros, em
cumprimento à IT 12 (Instrução Técnica) e
em cumprimento à IT 33 (Instrução Técnica) do Corpo de Bombeiros Militar –MG
– CBMMG, incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e mão de obra necessária à realização do serviço, atendendo
a demanda de eventos artísticos culturais
e outros na sede e distritos promovidos ou
apoiados pela Prefeitura Municipal de Itabirito através da SEMCULT. Contratada:
G.S.V. Locação eE Serviço Eireli – ME,
CNPJ: 10.685.902/0001-62. Valor: R$
5.280,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito - SEMAD/RH - Edital de Processo Seletivo
Público Simplificado nº 001/2018 - Convocação dos Candidatos. O Prefeito de
Itabirito-MG, no uso de suas atribuições
legais, informa que em observância ao
Princípio da Publicidade, divulga a Lista
da Quinta Convocação do Edital 001/2018,
referente ao Processo Seletivo Simplificado
de Provas para contratação de pessoal por
prazo determinado. O detalhamento da lista
se encontra no site oficial da Prefeitura Municipal de Itabirito www.itabirito.mg.gov.br
e impressa no Quadro Oficial, mais informações (31)3561-3227.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Contrato 521/2018 – Pregão Presencial 098/2017 - PL 182/2017
- RP 056/2017. Objeto: contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviço de plantio de plantas ornamentais,
preparação do solo e fornecimento dos
insumos necessários, bem como fornecimento das mesmas, para atendimento
das demandas junto à SEMURB. Contratada: Verde Perto Jardinagem Ltda –
EPP – CNPJ: 07.931.556/0001-40. Valor:
R$118.537,62.Vigência: 31/12/2018.
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lunos da Escola Municipal Manoel Salvador de Oliveira, de Itabirito, prestaram homenagem cívica pela Independência brasileira, concomitante ao aniversário da cidade de Itabirito, e a histórica
figura, que nomeia a escola, Manoel Salvador de Oliveira. Com a
presença do Secretário de Turismo Ubiraney Figueiredo, de Educação, Ana Góis, do Jurídico, João Batista Gonçalves, além da Guarda
Municipal e Corpo de Bombeiros, a fanfarra da escola ressoou no
Bairro São José, contando ainda com bela apresentação musical dos
alunos do 5º ano da escola, capitaneados pela diretora Cristiane. Parabéns aos alunos e professores!

A 4ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo trouxe cinco medalhas para Itabirito. O município também subiu ao pódio pelo maior
número de medalhistas no Campeonato Brasileiro de Hapkido 2018.
Os dois últimos finais de semana
foram de muita competição e vitóPromoção:
ria para os esportistas de Itabirito.
Tinta Glasurit com
No último domingo (2), aconteceu
preços especiais
a 4ª Etapa do Campeonato Mineiro
até 31/julho
de Taekwondo, com a participação
de cinco competidores da cidade.
A competição de Taekwondo foi
realizada na cidade de Caeté, e o
grupo conquistou quatro medalhas
de ouro e uma de prata. Já no dia 26
de agosto, o município foi o grande
destaque do Campeonato Brasileiro de Hapkido 2018, realizado no
Colocando cor em
Mineirinho, onde os representantes
SUA VIDA
de Itabirito foram alunos da Academia Sport Defense, junto aos atendidos pelo Projeto Sol Nascente de
Hapkido nas escolas municipais R. Dr. Eurico Rodrigues,106
ITABIRITO
Cemi e Laura Queiroz.

3561-2182
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Desfile cívico com o tema
“Diversidade e Respeito”

Eliene Santos

A diversidade nos enriquece e o respeito nos une. Pensando nisso, a Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Educação, em parcerias com outras secretarias, promoveu, neste
sábado, 1º de setembro, o desfile cívico em alusão ao Dia da
Independência do Brasil com o tema “Diversidade e Respeito”.
O evento reuniu cerca de 800 alunos da rede municipal, estadual e privada de Mariana.
“Estou simplesmente encantado com o que essas crianças
trouxeram para as ruas. Elas apresentaram um pouco do que
temos nesse Brasil que é tão grande, rico e diverso, e mostraram que a única coisa que precisamos para viver em harmonia
é o respeito pelas diferenças. Parabenizo os profissionais envolvidos pelo belíssimo trabalho, pela organização impecável e,
principalmente, pela mensagem repassada nessa praça”, destacou o prefeito Duarte Júnior que prestigiou o evento ao lado
de secretários e do seu vice, Newton Godoy.
Cada escola escolheu um subtema que se relacionasse ao
tema definido para o desfile desse ano. Teve escola que falou
sobre o respeito ao idoso, respeito ao homem do campo, sobre
a valorização da cultura jovem, a imigração no país, a diversidade culinária, preservação do patrimônio público e outros. A
Escola Municipal Dante Luiz dos Santos, da Barroca, por exemplo, trouxe para o desfile uma antiga manifestação cultura e religiosa, que é o congado. “Pensamos em abordar sobre uma
manifestação que é conhecida em todo o Brasil e que temos
bem pertinho da gente, que é o congado. Na Barroca temos o
Congado de Nossa Senhora do Rosário. A gente acredita que
momentos como esse é uma oportunidade de valorizarmos a
nossa riqueza cultural”, destacou a aluna Emily Gabriela.
Já o Centro de Educação Municipal Padre Avelar (CEMPA),
falou sobre a diversidade étnica. “Sabemos que o Brasil é um
país com grande diversidade étnica e que é necessário uma reflexão sobre os direitos de todos os povos. Quisemos mostrar
que a nossa diversidade étnica exige igualdade social nas leis
para refletir na escola, no mercado de trabalho e na vida, de um
modo geral”, explicou o diretor Helerson Freitas.
Além das escolas o evento também contou com a presença
da Guarda Municipal e das fanfarras de Santa Rita, Ouro Preto e
Itabirito, da Comunidade da Figueira e da APAE e do Grupo de
Escoteiros de Mariana.
Eliene Santos

10

Encontro Internacional de Palhaços
prepara programação especial para
comemorar seus 10 anos
Muito riso, muita diversão e
mais de 100 palhaços de diversos
países prometem animar a 10ª edição do Circovolante – Encontro
Internacional de Palhaços. O evento acontece desde o dia 5 até 9 de
setembro, em Mariana, primeira
Capital de Minas, com muitas novidades e programação gratuita.
Segundo um dos diretores e
idealizadores do Encontro, o palhaço Xisto Siman, a programação
deste ano vai incluir palcos nas praças da Sé, Gomes Freire e Minas
Gerais, na rua Frei Durão, além de
asilos, hospitais e distritos de Mariana. “O público cresceu muito
e queremos um melhor aproveitamento dos espetáculos. Vamos
realizar mais atividades simultâneas, assim as pessoas se dividem
e conseguem ter uma experiência
melhor”, explica.
O 10º Encontro Internacional
de Palhaços é realizado pelo Circovolante e Circo Para Todos, com
apoio da Prefeitura de Mariana e da
Câmara de Vereadores. “Eventos
como este, que trazem inúmeros
benefícios para a cidade e para a
população, terão sempre o nosso apoio. Queremos ver a cidade
movimentada, comércios e hotéis
lotados, e, mais que isso, queremos
ver o sorriso estampado no rosto de
crianças e adultos”, ressaltou o prefeito Duarte Júnior.
Homenageado - Nesta edição,
como de costume, o palhaço Baiaco será o homenageado. Nascido
de família circense, Celso Magno
Hofacker Rossatto, aprendeu as
artes da acrobacia, trapézio, malabares, equilibrismo e, claro, do riso,
com o bisavô, Benedito Simões.
Baiaco subiu, pela primeira vez, no
picadeiro aos 7 anos, como contorcionista e palhaço. Desde então, o
artista trabalhou nos circos Cacique, Universo, Charles Barry, Sarrasani, Beto Carrero, entre outros,
além de ser dublê de acrobacias de
Dedé e Renato Aragão.
PROGRAMAÇÃO:
Dia 6 de setembro (quinta-feira):
14h – Turma do Biribinha; Local: Passagem de Mariana. 19h30
– Palhaço Baiaco e convidados;

Samuel Consentino

Local: Praça dos Ferroviários. 21h
– Cabaré com Beto Chameguinho,
Guga Morales e Coletivo NOPOK;
Local: Praça dos Ferroviários. 22h
– Show com Érica Curtis; Local:
Praça dos Ferroviários.
Dia 7 de setembro (sexta-feira):
12h às 16h – Maquiagem em
homenagem ao palhaço Baiaco para as crianças; Local: Praça Gomes
Freire. 12h às 15 – Rádio Coreto;
Local: Praça Gomes Freire. 13h
– Coral Tom Maior; Local: Praça
Gomes Freire. 15h - Cortejo “Samba no Pé de Moleque” – 10 anos de
Encontro; Local: Praça Minas Gerais. 17h – Cabaré Gamarra; Local:
Praça da Sé. 18h30 – Mauro Bruzza; Local: Praça Gomes Freire. 20h
– Martin Martinez; Local: Praça da
Sé. 21h – Cabaré com Beto Chamguinho, François Boville, Maku
Fanchulini e Umberto Rosichetti;
Local: Praça da Sé. 22h30 – Show
com Los Gregórios; Local: Praça
Gomes Freire.
Dia 8 de setembro (sábado):
12h – Oficina de bolha de sabão com Tiago Corva; Local: Praça
Gomes Freire. 14h – Família Clou;
Local: Praça Gomes Freire.
15h – Cabaré com Cia Circunstância, Cia Namakaca, Palhaço
Churumelo e Palhaço Gracinha;
Local: Praça Gomes Freire. 16h –
Chacovachi; Local: Praça Minas
Gerais. 16h30 – Mauro Bruzza;
Local: Praça Gomes Freire. 17h30
– Grupo Trampolim; Local: Praça
da Sé. 18h30 – Grupo de Percus-

são Bença Valentim; Local: Praça
da Sé. 19h30 - Cia Pé de Chinelo;
Local: Praça Gomes Freire. 20h30
- Maku Fanchulini; Local: Praça da
Sé. 21h30 - Cabaré com Chacovachi, Cia Namakaca, François Bouille e Guga Morales; Local: Praça
da Sé. 22h - JJ Marçal e DJ Lana
ShowME; Local: Praça Gomes
Freire.
Dia 9 de setembro (domingo):
11h30 - Oficina de Bambolê
com Liz Monteiro; Local: Praça
Gomes Freire. 13h - Zé Pereira da
Chácara;
Local: Praça Gomes Freire.
14h - Cabaré com Flash Boys
Crew, Entre no Ritmo, Liz Monteiro, Palhaça Purpurina e Palhaço Vinagre; Local: Praça Gomes Freire.
15h - Los Circo Los; Local: Praça
Gomes Freire. 15h - Cia Suno; Local: Praça da Sé. 16h - Atawallpa
Coello; Local: Praça Minas Gerais.
17h - Cabaré com Guga Morales,
La Carta Circo Teatro, Trupe da
Gente – OCA e Umberto Rosichetti; Local: Praça Gomes Freire. 17h Cia Namakaca; Local: Praça da Sé.
18h - Mauro Cosenza; Local: Praça
Gomes Freire. 18h - Coletivo NOPOK; Local: Praça da Sé. 19h30 Beto Chameguinho; Local: Praça
da Sé. 20h30 - Show com Giselle
Couto; Local: Praça Gomes Freire.
23h - Festa de encerramento
com DJ Mauro Cosenza e DJ Pátrida; Local: Bar Quintal (Av. Nossa
Senhora do Carmo, 735, Vila do
Carmo).

PANORAMA

N
Eliene Santos

o sábado (1/9) as comunidades de Bento Rodrigues, Camargos e Ponte do Gama participaram do simulado de emergência
realizado pelas Defesas Civis Estadual e de Mariana, com o apoio
da Samarco. O simulado integra o
Plano de Ações Emergenciais de
Barragens de Mineração (PAEBM) da empresa e tem o objetivo
de treinar as comunidades e os
agentes públicos municipais sobre
como proceder em uma situação
de emergência. O exercício, que
teve início às 8h, contou com a
presença de cerca de 170 pessoas,
entre moradores, organizadores
e representantes de outras empresas que acompanharam o exercício. Participaram, também, representantes da
Guarda Municipal de Mariana, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Diretoria de Prevenção e Emergência Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e da
Fundação Renova. Durante o mês de setembro, também serão realizados simulados em Barra Longa (18/09) e nos
distritos de Paracatu de Cima, Paracatu de Baixo, Pedras, Borba, Campinas, Barreto e Gesteira (22/09).
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Prefeito abre oficialmente Programa
de Educação em Tempo Integral
Prefeito realiza entrega
das obras na Igreja de
Santa Rita Durão
Eliene Santos

Eliene Santos

O Programa de Educação em
Tempo Integral está oficialmente
de volta a Mariana. Nesta segunda-feira, 3, o prefeito Duarte Júnior recebeu oficialmente os cerca
de vinte e cinco monitores que fazem parte do programa. Hoje, terça-feira, 4, as atividades começam
em 10 escolas, beneficiando, inicialmente, 340 crianças e jovens,
do 1º ao 9º ano.
Duarte Júnior fez questão de
destacar o comprometimento dos
monitores que participaram de um
curso ao longo dos últimos dias,
onde se prepararam para o início
das atividades. “Os monitores se
empenharam e mostraram comprometimento com esse projeto que
merece tanto carinho. Trabalhamos
muito para a volta do Tempo Integral e ele veio para ficar”, ressalta o
chefe do executivo.
A iniciativa é uma parceria da
prefeitura com a Fundação Renova. As escolas que receberão as
atividades nesta primeira fase são:
E.M. Wilson Pimenta Ferreira,
E.M. Bento Rodrigues, E.M. Dante
Luíz dos Santos, E.M. de Campinas, E.M. Paracatu de Baixo, E.M.
de Mainart, E.M. Serra do Carmo,
E.M. Joaquim Emílio Baptista e

Aurélio de Freitas

E.M. Cônego Paulo Diláscio.
A secretária de educação, Aline
de Oliveira, reforçou a importância
dos monitores na vida dos alunos.
“Precisamos de monitores que sejam espelhos para a construção de
uma escola ainda melhor. Vamos
pensar, sempre, em nossas crianças
e na colaboração do crescimento
deles como cidadãos”, pondera
Aline.
O programa - O Tempo Integral
será ampliado à medida que questões burocráticas sejam resolvidas,
tais como a finalização de reformas

das escolas municipais. O programa oferece diversas atividades para
os alunos no período em que eles
não estejam nas salas de aulas nas
atividades da grade comum curricular. Entre as práticas estão: esporte e lazer, artesanato, teatro, dança,
estudos orientados, educação patrimonial e conhecimentos ambientais. Tudo pensando em promover
a socialização dos alunos fazendo
com que eles permaneçam maior
tempo no ambiente escolar.
Para mais informações, entre
em contato pelo 3557-9035.

Secretaria de Defesa Social realiza
simulação prática nos distritos
No último sábado, 1, a Secretaria de Defesa Social, com
o apoio da empresa Samarco, e
instâncias de resgate, como Corpo de Bombeiros Militar e Civil,
Polícia Militar, Guarda Municipal realizaram o simulado de
prática de situação de risco. Na
atividade, as equipes foram divididas e encaminhadas para
os distritos de Ponte do Gama,
Camargos e Bento Rodrigues.
Às 10h, as sirenes localizadas
em cada um dos distritos foram
acionadas e as equipes percorreram as rotas de fuga até o ponto
de encontro junto aos moradores.
O secretário de Defesa Social, Braz Azevedo, ressaltou o
resultado positivo da ação, tanto
em termos de organização dos
órgãos participantes quanto da
população. “A partir das ações de
hoje, faremos uma checagem do
desenvolvimento das atividades
de acordo com a opinião dos moradores dos distritos para que os
próximos simulados sejam ainda
melhores. É muito importante o
envolvimento da comunidade,
pois além de encontrarmos um
método mais ágil para salvamen-

Na noite da última sexta-feira, 31, a comunidade de
Santa Rita Durão iniciou as comemorações ao dia da padroeira, Nossa Senhora de Nazaré. Para isso, o Arcebispo
de Mariana, Dom Airton José dos Santos, esteve presente
e realizou a celebração de abertura, que marcou também
os 300 anos da Paroquia Nossa Senhora de Nazaré.
Na oportunidade, o prefeito de Mariana, Duarte Júnior,
esteve presente para realizar a entrega das obras de reforma do telhado, torres e cimalhas e pintura externa da
igreja à comunidade. “No ano passado, havíamos feito um
compromisso com a comunidade, em uma conversa que tivemos com o padre Armando, e cumprimos. Fico extremamente satisfeito em poder contribuir na preservação do rico
patrimônio histórico e artístico de Santa Rita Durão. Reafirmo meu compromisso em zelar pelo o que Mariana tem de
mais valioso, que é o seu patrimônio”, ressalta o prefeito.
As obras foram realizadas com recursos próprios do
município e do FUMPAC (Fundo Municipal de Preservação
do Patrimônio Cultural), deliberado pelo COMPAT (Conselho Municipal do Patrimônio Cultural), com ajuda da Paróquia e da comunidade, que custearam as tintas para a
pintura externa.
Primeiro lugar no ICMS – A valorização e respeito pelo
patrimônio de Mariana é uma das justificativas para o Município tenha alcançado o primeiro lugar no ICMS Cultural 2018.
A cidade liderou o ranking da preservação do patrimônio histórico e cultural em meio a 788 municípios com 66,28 pontos.
Mariana se mantém numa trajetória ascendente no
ranking do ICMS Cultural desde 2004 e ainda hoje, com a
atual administração, realiza
uma série de medidas em
defesa do patrimônio histórico, entre elas as reformas
de monumentos e incentivo as tradições e grupos
culturais.
A expectativa é de que
o primeiro lugar renda
mais de R$ 1 milhão para
ser investido nas políticas
públicas da preservação do
patrimônio histórico cultural
Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão
de Mariana.

Débora Madeira

to, a comunidade também aprende como agir em um momento
de risco”, completa o Secretário.
Moradora há 47 anos do
distrito de Ponte do Gama, Clara Maria da Silva, participou da
simulação e elogiou as ações de
proteção realizadas pela Defesa
Social no distrito. "As palestras
que eles vêm fazer aqui com a
gente são muito importantes,
porque não tínhamos noção dos
riscos que uma barragem oferece e não tínhamos ideia de como

agir. Agora, sabemos que, quando a sirene tocar, devemos sair
de casa e ir para o ponto de encontro, que é um local seguro”,
ressalta Clara.
Ao todo participaram cerca
de 170 pessoas, entre moradores,
organizadores e outras empresas
que acompanharam a atividade.
O próximo simulado acontece
no dia 22 de setembro, nos distritos de Paracatu de Cima, Paracatu de Baixo, Borbas, Pedras e
Campinas.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Há que saber o
momento de adoecer
Da crise, que quebrou empresas, acabou com empregos, derrubou salários, dando origem a outros males, entre os quais o setor
saúde, talvez o com maior impacto negativo para a população. Não
que os serviços públicos de saúde, estivessem em mar de rosas,
em período anterior; não, a saúde pública já era o setor que menos
satisfazia ao contribuinte. Com a crise, o que era lastimável ficou
pior! O denunciado pelos meios de comunicação constitui apenas
uma amostra da situação real, percebida tão somente pelos mais
frágeis, economicamente, que sofrem nas filas, ou sofrem a angústia na espera de uma consulta, ou de exame, ou ainda pela falta de
dinheiro para a compra de medicamentos. A Constituição Federal
determina: --- “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” --- Tudo muito bonitinho e animador, mas que
serve apenas para a contagem de pontos junto aos organismos internacionais, porque para o cidadão brasileiro, não passam de palavras, nada mais do que palavras. Para ser assistido e contar com
serviços, de fato, nos momentos de necessidade, há que ter condições de custear um plano de saúde. Paradoxalmente, em situação
de risco e a depender dos serviços públicos, o paciente deve ser,
outra vez, paciente e ter saúde para vencer angústia e ansiedade,
até chegar sua vez... se chegar! Cidadão estava a trabalhar quando, chamado ao telefone, foi-lhe informado ter chegado sua vez de
efetuar uma ultrassonografia. Quase nem mais se lembrava, mas
o exame já havia sido feito. Consultados os registros pessoais relativo à saúde, constatou-se terem se passado um ano e três meses,
desde o pedido médico. Este é apenas um caso, dos menores,
dos que não chegam a afetar a vida ou eliminá-la, mas serve para
avaliar, minimamente, o sofrimento dos que contam com poucos
recursos, ou nenhum, no tratamento de uma dor de barriga.
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Mariana recebe maior reboteiro
da história do Basquete
No último domingo, 2, aconteceu na Arena Mariana o primeiro
curso de arbitragem de basquete.
A iniciativa da Federação Mineira
e também da associação da cidade,
da mesma modalidade, teve o total
apoio da administração municipal.
Um destaque presente no evento
foi o Gerson Victalino, pivô que
disputou três vezes os jogos olímpicos e fez parte de umas das melhores gerações do basquete brasileiro.
Ministrado pela árbitra Karla
Diniz, o curso formou 10 inscritos.
Todos foram aprovados na prova
teórica. Quanto a prática, passará
por análise e será enviada a associação assim que saírem os resultados. “Fui convidada pela Federação
para dar essas aulas e me sinto lisonjeada. É muito importante essa
profissionalização e todos os envolvidos se dedicaram ao máximo e o
fruto será um trabalho muito bacana”, afirma Karla.
Outro participante e idealizador do curso, o gerente da Federa-

Esporte e arte no aniversário de Itabirito

Eventos fazem parte da programação de 95 anos da cidade - rumo ao centenário

No mês em que Itabirito completa 95 anos de emancipação política, atividades não faltam para todo o tipo de público.
Para aqueles que curtem adrenalina, a Secretaria de Esportes e Lazer preparou uma edição especial do Trail Run, no dia
16 de setembro, em São Gonçalo do Monte, Caquende e Estância Real, a partir das 8h. Ao todo, a prova conta com 24 km
de percurso, dependendo da modalidade. Outra atração que acontece no mesmo dia é o “Arte no Parque”. Realizada pela
Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo, a ação vem trazer muita música boa em um agradável encontro no anfiteatro
do Parque Ecológico, às 10h. Nesta edição, a música fica por conta de Felipe Menezes e Maurício Silva.

Raissa Alvarenga

ção Mineira de Basquete, Wilson
Quintela, pontuou a importância e
afirma que mais parcerias serão formadas para elevar a modalidade em
Mariana. “Temos que vislumbrar
novos caminhos. Minas é um celeiro de árbitros reconhecidos internacionalmente e isso já é um fator
muito importante. Esperamos trazer mais eventos para a cidade, como um festival de basquete mirim,
que hoje é nossa menina dos olhos,
bem como amistosos”, afirma.
A presença do astro do basquete, Gerson Victalino, motivou ainda
mais o domingo. Atleta olímpico,
teve vitórias consagradas em cima
de grandes atletas internacionais

nos campeonatos que participou.
“É um prazer enorme fazer parte
dessas ações que promovem o basquete. Mariana é um grande centro
de Minas e podemos alavancar o
esporte ainda mais nessa região”,
disse Gerson.
A Prefeitura de Mariana apoiou
o curso através da Secretaria de Deporto e de acordo com a subsecretária de eventos esportivos, Priscila
Tukoff, a iniciativa abrirá portas para
cidade com novas parcerias que estão por vir. “Queríamos mais inscrições, mas foi muito satisfatório. Sabemos que o basquete não é muito
popular na cidade e vamos trabalhar
para mudar esse cenário”, disse.

