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Livro revê história e
protagonismos de
Ouro Preto

Uma leitura 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. Produto de leituras, pesquisas
e vivências com a cidade e seu percurso histórico, o livro
revela e atualiza a pesquisa histórica sobre a peculiar e excepcional trajetória de Ouro Preto perante a História de Minas e do Brasil, 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.
Protagonista de fatos marcantes na História do Brasil,
na Colônia, no Império e na República, precursora do sentimento nativista nacional, Ouro Preto teve papel e influência
na Independência e na campanha republicana, sediou os
debates pela mudança da capital e, redescoberta pelo Movimento Modernista, que a viu como modelo de uma cultural de raízes brasileiras, inspirou a atuação das políticas de
proteção e preservação do patrimônio histórico e artístico
com o IPHAN. Sua tricentenária histórica é marcada por
períodos alternados de expansão e decadência e por ciclos
de espoliação econômica, do ouro ao minério de ferro, que
ainda hoje assinalam a História de Minas Gerais.
Cidade de mártires, como Tiradentes e os inconfidentes, e de poetas, como Tomas Antônio Gonzaga e Cláudio
Manoel da Costa, e também de artistas, como Aleijadinho
e toda uma escola de escultores, entalhadores e arquitetos,
Ouro Preto é “berço de civilização talvez a mais alta do continente americano no século”, no dizer de Afonso Arinos.
Destino turístico internacional, tombada IPHAN/1938) pela
exemplaridade de sua história e acervos patrimoniais e
artísticos, inscrita na lista do “Patrimônio Cultural da Humanidade” (UNESCO/1980), com seu conjunto urbano ainda
bastante preservado, exemplar da arquitetura luso-brasileira
setecentista, propicia vivências únicas por seu ambiente
colonial e atrai e encanta o olhar sensível dos visitantes.
Vivências que se ampliam com sua rica história e os protagonismos que a distinguem.
Em suas 320 páginas, com apresentação do historiador
Amílcar Viana Martins e muitas ilustrações, publicação da
Editora Graphar, com apoio do Ministério da Cultural e da
Cemig, o livro permite uma leitura ampla e atualizadora da
tricentenária cidade e sua inserção na formação mineira,
com uma síntese de revisões propiciadas pela evolução
recente da pesquisa histórica, ora valorizando aspectos da
História Social ora questionando figuras e interpretações
e versões que a historiografia mais antiga já consagrou. O
lançamento em Ouro Preto será sábado próximo, dia 15, no
Anexo do Museu da inconfidência, a partir das 19h.

Michel de Montaigne
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Índice do Ideb para o ensino
médio segue abaixo da meta
O Ministério da Educação
(MEC) divulgou no início do mês
os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) estabelecidos para 2017. A
meta foi cumprida apenas nos anos
iniciais do ensino fundamental. Já
nos anos finais do fundamental e
no ensino médio, os índices ficaram abaixo e neste último, avançou apenas 0,1 ponto, após ficar
estagnado por três divulgações
seguidas.
O Ideb é divulgado a cada dois
anos e é o principal indicador sobre
a qualidade do ensino no Brasil.
Nenhum estado brasileiro atingiu a
meta do Ideb no ensino médio, que
era 4,7. De acordo com os dados
divulgados pelo MEC, no sudeste
a média alcançou apenas 4,0. Entre os estados da região, o Espírito
Santo foi o que mais se aproximou
da meta, com 4,4. Em seguida está

São Paulo, com 4,2. Minas Gerais
e Rio de Janeiro apresentaram o
menor índice, de 3,9.
Nos anos iniciais do ensino
fundamental, do 1º ao 5º ano, em
uma escala de 0 a 10, o Ideb foi de
5,8, sendo que a meta era de 5,5.
Nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, a meta estabelecida era de 5,0 e o alcançado
foi de 4,7. A pontuação mais crítica foi a do ensino médio.
O Ideb é calculado a partir dos
dados sobre aprovação escolar,
obtidos no Censo Escolar realizado anualmente e as médias de desempenho nos exames aplicados
pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), com a Prova Brasil (para Idebs de escolas e municípios) e o Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb), no caso
dos Idebs dos estados e nacional.

Pedro Ferreira

Confira os índices da região
Na região, destaque para Itabirito que teve os melhores índices.
No ensino médio, a cidade ficou
próxima da meta, obtendo nota
4,4. Já para os primeiros anos do
ensino fundamental a meta foi ultrapassada, tendo nota 6,7 com a
meta de 6,4. Nos anos finais do
ensino fundamental, a meta de 5,3
foi atingida.
Em Ouro Preto e Mariana, o índice não foi diferente do nacional.
No ensino médio, onde a situação
é mais crítica, as metas foram 3,6
em Ouro Preto e 3,5 em Mariana.
Já nos primeiros anos do fundamental as duas cidades ultrapassaram a meta; Ouro Preto era de
6,0, obtendo 6,2. Mariana de 5,9 e
obteve 6,1. Por último, a meta dos
anos finais do fundamental: Ouro
Preto tinha meta de 5,1 e atingiu
4,4 e Mariana, de 4,7 obteve 4,2.

7 de Setembro
de Mariana foi
comemorado
com grande
participação no
distrito de Santa Rita Durão

PÁG. 12

Festival Internacional de Corais reúne
vozes do Brasil e do mundo em Itabirito
Encontro, que faz parte da programação do Aniversário da Cidade,
contará com a presença do músico Marcus Viana

Mais uma ação imperdível
em comemoração ao aniversário
de 95 anos de Itabirito – rumo ao
centenário, será realizada no dia
21 de setembro. Mais uma edição
do FIC, o Festival Internacional de
Corais, Bandas e Congados, acontece a partir das 20h, na Praça da
Estação.

Com o tema “Povos nativos”,
o Festival traz atrações como o
Encontro de Corais, Canarinhos
e Coral Novo Tom (Itabirito),
Grupo Vocal Asteca (México),
Grupo Indígena Pataxó, Meninas
Cantoras Vale Real (RS), Coral
Feminino Sons da Terra (RN),
Coral Unati (RJ), Coral Afro Thu-

lany (SP), Coral Saúde Vida (PA).
O encontro será encerrado com
chave de ouro com o show com o
músico Marcus Viana -Transfônica Orquestra e Coral de 200 vozes,
apresentando os clássicos temas
que serviram como trilha sonora
para diversas novelas da dramaturgia brasileira.

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

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO
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Agência de correios da Bauxita “não pode fechar”
Os vereadores Geraldo Mendes e Alysson Gugu apresentaram a Representação nº 134/2018, endereçado ao
Superintendente Estadual de Operações de Correios e Telégrafos do Estado de Minas Gerais, Sr. Juarez Pinheiro
Coelho Júnior, solicitando a permanência da Agência de
Correios no Bairro Bauxita.
Isso porque, segundo informações que chegaram à Câmara Municipal, no início de setembro, o Governo Federal pretende fechar mais de 500 agências de Correios país
afora, e a agência do Bairro Bauxita estaria nessa relação.
O vereador Geraldo Mendes ressaltou que “apesar do
serviço de Correios ser de responsabilidade do Governo
Federal, pessoas mal informadas ou mal intencionadas estavam dizendo nos bairros Bauxita e Saramenha, que se a
Agência de Correios fechasse, a culpa seria dos vereadores,
o que não é verdade!”
Para o vereador, “o fechamento das agências de Correios é mais uma ação desastrosa
do Governo Temer, que visa privatizar o serviço, mas que a Câmara Municipal está fazendo o que está ao seu alcance para reverter a situação, e que querer colocar a culpa pelo
fechamento da agência da Bauxita nos vereadores é irresponsabilidade e não contribui em
nada com o caso”. Enquanto os vereadores aguardam a resposta da Representação, eles
continuam buscando ajuda com outras autoridades estaduais e federais.
98,7 FM
O vereador Geraldo Mendes concluiu que “a agência de Correios da Bauxita é extremaNova onda, sintonize agora
A Rádio de Ouro Preto
mente importante para a cidade e principalmente para os bairros Saramenha e Bauxita, por
isso não podemos aceitar o seu fechamento”.
(31) 3551.4330

PROVÍNCIA
SOCIAL

(31)

3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

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

Madeireira

TAQUARAL
Material de
Construção

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

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

JEQUERI Material de
Construção e Acabamentos

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

Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges
3553-2698
3553-2699
(31) 98449-5823
(31)
(31)

3551-3744

(31)

emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

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

89,3 FM

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

Ouro Preto

(31)

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

3553-1241

(31)

3553-1711

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

Dra. Maria Aparecida Murta Miranda
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV-MG 16.310

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.

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

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

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.

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

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XV

Tudo o que se disse até agora a favor do voto nulo pode se
resumir numa posição política, dentro do regime democrático: é
uma opção, uma opção entre aprovação e reprovação. Não considerar o voto nulo como expressão da vontade do eleitor, deixar
de aceitar seu NÃO, impondo-lhe, ainda que dissimuladamente, a
obrigação de votar em algum candidato, viola o direito de opção,
entre o SIM e NÃO.
Insinuar, induzir ou levar o eleitor, por qualquer meio, a escolher um entre os candidatos apresentados é interferência no que
cabe a ele decidir. Então são duas violações: a primeira, quanto ao
direito de anular, a segunda, quanto ao direito de ter sua vontade
considerada na apuração.
Temos, então, um paradoxo que não é próprio da democracia,
porém nela enxertado sob a máscara da segurança democrática,
para cumprir a função de garantir a predominância da vontade partidária, por sua vez usurpadora da vontade do povo, da sociedade
como um todo.
O voto, em princípio, deveria ser na democracia, pela democracia e para a democracia, que implica em SIM, ou NÃO, de
acordo com a vontade de cada eleitor, mas o sistema não a tem
(a democracia) como fim e, sim, como meio de sustentação das
estruturas partidárias. Tal como se pratica, o voto é dado a partidos
por intermédio dos políticos a eles filiados, que chamam a si a função de decidir políticas, programas, diretrizes, tudo em detrimento
do que possa constituir os anseios da sociedade, da nação. Se
democracia há, ela está restrita ao âmbito partidário onde, independentemente da diversidade de partidos e posições ideológicas,
todos se irmanam em prol dos próprios interesses. É só se lembrar
das ocasiões em que votam algo diretamente ligado aos seus interesses, seus subsídios (erroneamente chamados salários), por
exemplo; votam, de preferência, nas chamadas “horas mortas”,
sem qualquer discussão. É por isso que o sistema não aceita o
voto nulo (vide urna eletrônica) e sempre deu combate por meio da
rede de ensino, por meio da mídia e pelos próprios mais interessados, os políticos. A democracia que se pratica é fechada, ainda
que com ligeiras variações, Estados Unidos, por exemplo, mas em
qualquer parte do mundo, está limitada pelos partidos políticos,
que não abrem mão do poder que têm dentro de cada sistema, em
vigor, em diferentes países ditos democráticos. Em suma quem
manda são os partidos, embora digam que o sistema democrático
é governo do povo, pelo povo e para o povo; pura conversa fiada!
Em qualquer sistema, dito democrático, em vigor vive-se uma ditadura partidária. É a verdade, nua e crua, que poucos têm a coragem de admitir, de dizer e, muito menos, de questionar!
Entorpecidos pela propaganda, ao longo dos séculos de funcionamento do sistema, no mundo, louvamo-lo por nos garantir,
a livre iniciativa, a liberdade de expressão e uma série de outras
vantagens, entre as quais o tão decantado pluripartidarismo, outra
enganação. Mas, democracia não se limita a tão somente isso. A
democracia, acima de tudo o mais, implica no direito de cada cidadão participar, ativamente, da política, candidatando-se a cargos
eletivos e à altura de sua competência.
Tente alguém candidatar-se a vereador, o menor cargo eletivo
dentro da hierarquia administrativa do estado brasileiro. A suprema
condição a ele imposta é a filiação partidária. Se não filiado a um
dos partidos, pode esquecer, não há como exercer tal direito político, sem entrar na “panelinha” partidária! Se a vontade (não o ideal)
for grande, ele ou ela se filia a uma das agremiações, mesmo sem
concordar com o respectivo estatuto e linha ideológica. Assim como o eleitor, de acordo com o sistema, “deve votar” em alguém,
ainda que no “menos pior”, o pretenso candidato tem de se filiar a
partido, também ainda que o “menos pior”.
Como, então, classificar isso democracia? Só mesmo por hipocrisia política! A diferença entre o poder político, no pluripartidarismo e no unipartidarismo (partido único), é que neste último, o
poder tende a se perpetuar nas mãos daquele partido, podendo,
ou não, trocar os agentes políticos, à conveniência da política local.
No pluripartidarismo há possibilidade de revezamento periódico
dos partidos no poder, variando-se então o modo de conduzir a
administração pública, de acordo com a “filosofia” do partido vencedor nas eleições. Em ambos os sistemas, a sociedade é dividida. No sistema unipartidário, é dividida em duas correntes: os filiados ao partido dominante e os não filiados. Os filiados gozam de
alguns privilégios, incluindo-se aí a subida na hierarquia do partido,
de acordo com os serviços prestados ao mesmo. Aos não filiados
cabe tão somente seguir, à risca, as normas ditadas, porque fora
do partido não há concessão.
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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Setembro Amarelo e a importância
da prevenção ao suicídio

O Setembro Amarelo é uma
campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o
objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas
formas de prevenção.
A campanha teve origem em
2015 e foi estimulada pelo Centro de Valorização da Vida (CVV)
Conselho Federal de Medicina
(CFM) e a Associação Brasileira
de Psicologia (ABP). O dia 10 de
setembro é considerado o dia mundial oficial da campanha que abre
discussão sobre o tema.
Em Ouro Preto, para garantir
a inclusão da data no Calendário
Oficial de Eventos do Município,
os vereadores de Ouro Preto aprovaram uma lei em abril. A vereadora Regina Braga, autora da lei,
ressalta que a iniciativa é de grande
importância para discutir o tema.
“O projeto pede que a gestão municipal, em parcerias com ONGs,
instituições e até mesmo a Câmara,
promova atividades socioeducacionais nas escolas e em diversos
locais, para falar sobre o suicídio.
Esse é um assunto doído e sofrido,
mas que precisa ser falado, tratado
com cuidado e responsabilidade.
Precisamos trabalhar a prevenção
aqui em Ouro Preto, pois os índices

de suicídio e até mesmo as tentativas são alarmantes”.
Uma unidade do CVV foi inaugurada em Ouro Preto no início
deste e ano, e desde julho passou a
atender gratuitamente por telefone.
Através do número 188, voluntários se dedicam a escutar pessoas
que estejam passando por dificuldades. O serviço funciona 24 horas,
todos os dias da semana.
O Núcleo de Apoio à Vida de
Ouro Preto (NAVIOP) é mantenedora do CVV no município e está
em funcionamento no Prédio da
Estação, com atendimentos presenciais de quarta a domingo, das
8h às 11h.

Santa Casa de Ouro Preto
entra na prevenção
Participando da campanha, a
Santa Casa de Ouro Preto preparou
uma programação para orientar os
funcionários e público externo como forma de comemorar a vida. No
dia 25, profissionais da área da saúde irão esclarecer temas como depressão. “Vamos nos lembrar que
empatia pelo outro, sempre será a
melhor opção. Depressão e suicídio
podem ser evitados: fale, escute, se
importe! Precisa de ajuda? Procure
um amigo ou um profissional. Contra o suicídio, Amar é sempre o primeiro passo!”, ressaltou a instituição na divulgação da programação.

Atentado contra Bolsonaro acirra
debate sobre segurança pública
O atentado contra o candidato
a presidente Jair Bolsonaro (PSL)
esfaqueado durante campanha em
Juiz de Fora, na quinta-feira (6)
aprofundou discussões sobre a estabilidade e a segurança pública no
Brasil.
Em entrevista à BBC News de
São Paulo, Mark Langevin, diretor
do programa de estudos brasileiros
da Universidade George Washington (EUA) disse que já era notável
"um padrão de escalada da violência desde o ataque a tiros contra a
caravana de Lula (no Paraná em
março) e com o assassinato da vereadora carioca, Marielle Franco e
Anderson Gomes, seu motorista,
ambos mortos em março".
O fato fez a Polícia Federal
aumentar a segurança aos candidatos presidenciáveis. O governo
federal decidiu aumentar o efetivo

de agentes que reforçam as campanhas presidenciais. A justificativa oficial é a “elevação do nível de
alerta provocado por evento crítico
no decorrer de campanha”, segundo nota da PF.
Atentado em Belo Horizonte
No último final de semana
de agosto, familiares e amigos
do candidato a deputado estadual
Alencar da Silveira Júnior (PDT)
sofreram um atentado durante uma
festa que acontecia na residência
do político. Mas, diferente do que
muitos pensavam, o atentado não
teve cunho político, mas pessoal,
de acordo com as declarações da
Polícia Civil, que investiga o caso. Segundo a polícia, o suspeito,
de 28 anos, morava no prédio ao
lado do de Alencar e estaria incomodado com o som, quando teria
atirado contra os presentes na fes-

Atentado contra família de Alencar
não teve motivação política

ta, usando uma pistola automática
carregada de balas de chumbinho.
Um sobrinho do deputado teve
que passar por cirurgia, mas já se
encontra fora de perigo.
O deputado não estava na residência no momento do ocorrido.
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PANORAMA
Allan Almeida

Geraldo de Sales,
conhecido como
Sr. Geraldo do Lar,
presidente do Lar
São Vicente de Paulo
faleceu aos 72 anos
de idade na madrugada da quarta-feira
(12), vítima de um
ataque cardíaco. Sr.
Geraldo foi um dos
fundadores do Lar e
presidente do asilo.
O corpo foi sepultado
na quinta-feira (13),
no cemitério da Igreja
de Bom Jesus
de Matosinhos, em
Ouro Preto

E

stão abertas as inscrições para mestrado em Educação na Ufop. São
48 vagas ofertadas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação
para 2019 que já incluem as ações afirmativas, como as cotas raciais, para
indígenas, para pessoas com deficiência e, também, servidores técnicos-administrativos da Ufop. As vagas são distribuídas por linhas de pesquisa,
sendo elas: 1) Formação de Professores, Instituições e História da Educação (17 vagas); 2) Desigualdades, Diversidades, Diferenças e Práticas
Educativas Inclusivas (17 vagas); 3) Práticas Educativas, Metodologias de
Ensino e Tecnologias da Educação (14 vagas). As inscrições vão até o dia
19 de setembro. Informações e o edital em: www.ufop.br

A

Sociedade Musical União Social, de Cachoeira do Campo, comemorou no último fim de semana seus 154 anos de atividades ininterruptas. As festividades incluíram uma apresentação no Shopping Jardins
na sexta-feira (07), participação nas solenidades em honra a N. Senhora
de Nazaré no sábado (08) e tradicional Alvorada Festiva encerrada com
farto e animado café da manhã, oferecido pelo empresário Marco Aurélio
(Bandeirantes Grill) no domingo (09). Durante as comemorações, ocorreu
ainda a estreia da nova camisa do uniforme de "nossa banda", a qual faz
referência ao icônico pavilhão consolidado no ano de 1979, nas cores azul
e branco, tradicionalmente representativas da "União Social". A diretoria
agradece a todos os músicos, demais associados e colaboradores e reforça
a importância da participação de todos para que a história da entidade possa ser continuamente engrandecida e perpetuada.

Tradição e Patrimônio são representados na
Festa de Cavalhadas e São Gonçalo em OP
Uma das principais manifestações culturais da cidade de Ouro
Preto é a Cavalhada de Amarantina. A festa em honra a São Gonçalo (São Gonçalo do Amarante)
tem como identidade do distrito as
Cavalhadas, que mantém vivos os
costumes e as tradições.
As Cavalhadas de Mouros e
Cristãos é uma tradição de origem
portuguesa e está presente em diversas regiões do Brasil. Em Amarantina, a Cavalhada é Patrimônio
Cultural Imaterial, com registro em
2011, e demonstra a sua força por
se passar de geração em geração
das famílias amarantinenses, mantida nas três categorias das cavalhadas: adulto, jovem e mirim.
Com mais de 260 anos de história, tempo contado a partir da
inauguração da Igreja de São Gonçalo, em 1758, os jogos de cavalarias acontecem desde o Brasil Colônia, de acordo com o historiador,
Natalino Madalena Filho, e as habilidades em cavalgar estão ligados
à sociedade nobre cavalheiresca.
Nas cavalhadas, há uma encenação
de lutas entres cristãos e mouros,
representando os antigos combates
na Idade Média.
Durante as Cavalhadas, o principal campo do distrito torna-se
uma grande arena para receber a
encenação dos embates entre os
exércitos Cristão e Mouro que representam um conflito que ficou
conhecido como: "A Batalha de
Carlos Magno e os 12 pares da
França". Os exércitos são separados pelas cores azul e vermelho,
onde o exército Cristão usa a cor
azul e o Mouro, a cor vermelha.
Na arena, a batalha ocorre entre
os dois exércitos que se enfrentam
pelas corridas do oito de dois e oito
de quatro, com lanças e espadas. A
peça é composta por quatro tempos: invasão, diplomacia, guerra e
confraternização.
A festa de São Gonçalo e Cavalhadas de Amarantina acontece

A

Campanha Setembro Verde
é uma iniciativa de luta pela
inclusão social da pessoa com deficiência. Em todo país são desenvolvidas atividades para informa
e conscientizar a população sobre
as formas de dar suporte ao desenvolvimento e inclusão social
da pessoa com deficiência. Ouro
Preto participa da mobilização e
no sábado (15), a Associação Comunitária dos Deficientes de Ouro
Preto (Acodop), promove diversas
atividades na Praça Tiradentes a
partir das 9h às12h.

N
Dia 19 de setembro comemora-se o dia Nacional do Teatro, por isso
a Auto Escola Sinal Verde parabeniza o Comediante e Produtor ouropretano, Leandro Borba, que a 5 anos trabalha em prol da popularização do teatro adulto e infantil em Ouro Preto. Mais de 10 mil ouro-pretanos entre crianças e adultos já prestigiaram os espetáculos
produzidos pelo Comediante. Parabéns Leandro Borba, a Auto Escola Sinal Verde se orgulha desse apoio à cultura de nossa cidade.
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entre os dias 13 e 17 de setembro,
no distrito de Amarantina. O evento
é realizado pelos Festeiros da Festa
de São Gonçalo e pela Associação
dos Cavaleiros “Mestre Nico” de
São Gonçalo, com apoio da Prefeitura de Ouro Preto, por meio das
secretarias de Turismo, Indústria e
Comércio e Cultura e Patrimônio.
A festa é uma realização cultural
e religiosa do distrito de Amarantina
e que conta com a participação dos
cavaleiros e da igreja na organização e estrutura do evento. Segundo o Presidente da Associação dos
Cavaleiros Mestre Nico e também
cavaleiro, Lúcio Flávio Coelho dos
Santos, a região aguarda um público
de 5 mil pessoas durante os cinco
dias de festa. “A região de Amarantina é privilegiada por ter uma tradição como essa, que está identificada
em poucos lugares do Brasil, e em
Ouro Preto, a cavalhada é tombada
como patrimônio imaterial. Estamos
trabalhando para dar uma boa estrutura ao evento e recepcionar bem a
comunidade participante e aos visitantes, e esperamos que todos sejam
bem acolhidos.”, destaca Lúcio Flávio, que leva o legado da família na
cavalhada.
Curiosidades sobre
as cavalhadas
As cavalhadas são encenações
de guerras que ocorreram na Idade

Média, nesta história, a batalha se
inicia quando a tropa cristã invade
o território Mouro e sequestram a
princesa Floripes, filha do Almirante Balão. Para salvar a princesa,
é feita uma conciliação entre as
tropas. A Princesa Floripes se casa com o soldado cristão, Gui de
Borgonha, e esta união permite a
comunhão entre as tropas, dando
origem a um único exército.
O Arquivo Público Municipal
guarda documentos que informam
que, no final do século XIX, na
década de 1890, as cavalhadas estiveram praticamente extintas, por
vários anos seguidos, por falta de
cavaleiros, em todo o município,
incluindo a sede. Na sede, as cavalhadas aconteciam juntamente
com as corridas de touros, na atual
Praia do Circo ou antiga Praia dos
Curros (currais). E, de acordo com
os registros escritos, coube ao historiador e presidente da Câmara, Diogo de Vasconcelos, a iniciativa de
promover e estimular a retomada
da festa, calcada no conhecimento
presente na memória de velhos cavaleiros que ainda viviam, na época
do período de silêncio. Entretanto,
as cavalhadas, em mais de 100
anos, continuam sendo festejadas
com pompa e brilho ininterruptamente, até os dias de hoje no distrito de Amarantina.

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

o dia 15 de setembro, a partir das 12h, estarão reunidos no Solar do Rosário, Rua Getúlio Vargas, Nº 270, Rosário, os alunos formandos da 4ª série 1968, da Escola Tomás Antônio Gonzaga, alunos da Professora Dona
Geralda Carlos de Oliveira Gomes. O objetivo será uma comemoração da turma pelos 50 anos de formados, além
disso, é uma oportunidade que terão de homenagear e agradecer a Professora Dona Geralda, hoje com 98 nos, que
durante quatro anos passou lições importantes para a vida de todos os alunos. Geralda Carlos de Oliveira Gomes,
nascida em 26 de dezembro de 1919, em Ouro Preto. Estudou na Escola Normal Oficial de Ouro Preto e formou-se
como Professora em 1937. Escolheu esse ofício por acreditar que o conhecimento abre portas. Após formar, encontrou grande dificuldade em encontrar emprego, então trabalhou como costureira por 10 anos. Começou a lecionar em
1946, em Santo Antônio do Salto, na Terceira Escola Singular. Voltou para a área urbana em 1951, para se casar com
o Barbeiro José Cesário Gomes, e teve três filhos Antônio, Alexandre e Álvaro. Em 1958, foi nomeada, em 4º lugar,
pelo Governador de Minas Gerais para lecionar na Escola Tomás Antônio Gonzaga, em Saramenha, onde permaneceu durante 28 anos, até se aposentar. Recebeu duas medalhas de honra ao mérito pelos serviços prestados e em 2015
recebeu do Governador do Estado de Minas Gerais a Medalha da Inconfidência, por ser a professora mais idosa de
Ouro Preto. Para os alunos da 4ª série de 1968, Dona Geralda Carlos de Oliveira Gomes fez uma grande diferença
em suas vidas. Durante quatro anos do primário ela inovou com seu profissionalismo e competência.

Superótica

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

OURO
PRETO

Carrapatos pelas praças
e áreas públicas
O vereador Chiquinho de Assis (PV) levou para a Câmara de Ouro Preto essa semana um pedido de informações à Secretaria de Saúde sobre os
procedimentos adotados com relação ao combate a carrapatos na cidade. O
vereador inclusive elencou doenças que estão diretamente ligadas a picada
do artrópode. Ele também pediu informações sobre os registros dessas doenças em Ouro Preto e chamou a atenção dos proprietários de cavalos e outros
animais que os deixam soltos sem o devido cuidado pela cidade.
“Nesses momentos em que as temperaturas elevam, conseguimos observar maior predominância de carrapatos e nos têm chegado várias reclamações sobre o grande número de carrapatos no município, que as pessoas
estão relacionando com a quantidade de animais soltos nas ruas da cidade.
Portanto, e uma das perguntas para o setor de vigilância em saúde é com
relação as enfermidades causadas e/ou transmitidas pela picada de carrapato.
Às vezes os carrapatos podem transmitir bactérias, vírus e outras doenças
além da febre maculosa, que é a mais lembrada pela população e que não é a
única. Existem mais de 10 males que podem vir das picadas dos carrapatos.
Com relação a febre maculosa já temos notícias de caso da doença adquirida, por picada, dentro do Parque do Itacolomi, que é aberto à visitação.
Sabemos da presença de carrapatos nas nossas praças, em parquinhos e outros locais da cidade. E aí, encontramos também a falta de responsabilidade
dos proprietários de animais de grande porte, principalmente, que largam
os bichos de qualquer forma, por aí. Lembramos que existe legislação pra
esses casos e ela precisa ser encarada de forma mais severa. Da mesma forma e para tranquilizar, pedimos informações do poder público com relação
aos dados e se existe previsão para realização de medidas de combate aos
carrapatos”.

- feira, 14 de setembro/2018
O LIBERAL Ed.1307 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net
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Vereadores buscam permanência da
agência dos Correios na Bauxita
O fechamento da agência dos
Correios do bairro Bauxita foi um
dos temas discutidos durante a reunião ordinária da Câmara Municipal
de Ouro Preto dessa terça-feira (11).
A representação de nº134/2018,
de autoria dos vereadores Alysson
Gugu (PPS) e Geraldo Mendes
(PCdoB), solicitou ao superintende
estadual de Operações de Correios e
Telégrafos do Estado de Minas Gerais, Juarez Pinheiro Coelho Júnior,
a permanência dessa unidade da empresa em Ouro Preto. A previsão é
que a agência encerre as atividades
no dia 1º de outubro.
Alysson Gugu explicou que a
agência é importante para a Bauxita, pois recebe comerciantes e toda
a comunidade de Ouro Preto e dos
distritos, não apenas do bairro. “Ela
também alivia a demanda da agência do Centro, uma vez que a mesma
não consegue suportar a alta demanda. Então, o objetivo é unir forças
para que omunicípio não perca essa
agência”, disse.
Para o presidente do Legislativo, Wander Albuquerque (PDT),
“a Bauxita é um bairro imenso na
cidade, que contempla a Universidade Federal de Ouro Preto [Ufop],
escolas, o Instituto Federal de Minas
Gerais [IFMG] e comércios. Assim,
entendemos que esse serviço não
pode sair do bairro. Já entramos em
contato com o deputado estadual
Toninho Pinheiro (PP-MG), que
tem ajudado muito a cidade de Ouro
Preto, para marcarmos uma reunião,
em caráter de urgência em Brasília,
para tratar desse assunto”.
O documento também foi assinado pelos vereadores Wander

Albuquerque (PDT), Vander Leitoa
(PV) e Vantuir Silva (SD). Os edis
ouro-pretanos aguardam a resposta à
representação e ressaltaram que continuarão buscando a permanência da
agência dos correios na Bauxita.
Jimi 2018 é debatido
durante reunião
O vereador Marquinho do Esporte (SD) apresentou o requerimento nº272/2018, encaminhado à
Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer, pedindo informações sobre
o motivo pelo qual o município não
sediou o evento dos Jogos do Interior de Minas Gerais (Jimi) 2018.
“Ouro Preto era sede do Jimi,
sendo que o evento aconteceria em
julho, mas, devido à greve dos caminhoneiros, foi cancelado e passado
para outra data. Agora, faltando uma
semana para a competição acontecer, soltaram uma nota da Secretaria
de Esportes e Lazer cancelando o
Jimi aqui no município. Os esportistas de Ouro Preto competiriam em

várias modalidades, se prepararam o
ano inteiro para participar e depois
receberam essa informação. A mudança fez com que várias modalidades não participassem pelo fato de o
evento ser em outra cidade, e aqueles que foram participar estavam em
uma situação bem precária. Também
tem a questão dos hotéis, pousadas e
todo o comércio do nosso município
que perdeu com a não realização do
evento”, ressaltou Marquinho.
Durante a reunião ordinária,
foram aprovadas três indicações;
quatro representações; oito requerimentos; um projeto de lei ordinária
em primeira discussão; um projeto
de lei complementar e um projeto de
lei ordinária em segunda discussão.
As reuniões da Câmara de Vereadores acontecem às terças, às 16h, e às
quintas, às 9h. São abertas ao público e transmitidas ao vivo pelo site
e fanpage da Câmara no facebook,
além da TV local, sites e rádios parceiras.

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

Dia D da Prefeitura Itinerante na Barra será neste domingo
“Vai trazer muitas melhorias para o nosso ambiente.
Em relação aos alunos, por
exemplo, eles irão se sentir
muito mais motivados. A Prefeitura Itinerante está no bairro
e os alunos fazem parte dessa
comunidade, então o benefício
é para todos”. Foi assim que
Rosângela Sônia Guimarães,
dirQetora da Escola Municipal Monsenhor João Castilho
Barbosa, recebeu a equipe da
Prefeitura Itinerante na Barra.
Finalizando o sétimo bairro

atendido, a coordenação do
projeto realiza neste domingo,
15, o dia D, aproximando diversas ações da administração
à comunidade. As atividades
terão início às 9 horas, ao lado
da Feira de Hortifruti da Barra.
Durante as últimas duas
semanas, a Prefeitura Itinerante trabalhou na manutenção
no Terminal de Integração
Zé de Duca, intervenção na
Praça Cesário Alvim (Praça
da Estação), poda de árvores,
pintura da mureta na Rua dos

Inconfidentes, manutenção
da iluminação pública, dentre
outros serviços. Foi realizada
também uma reforma na Escola Municipal Monsenhor João
Castilho Barbosa e, como nos
demais bairros por onde passou, implantada uma academia
ao ar livre.
O projeto segue agora para
os bairros Saramenha de Cima,
Tavares e Maria Soares, com
serviços gerais e manutenção
da Escola Municipal René
Gianetti.

Ane Souz

feira, 14 de setembro/2018
O LIBERAL Ed.1307 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Câmara de Itabirito presta as tradicionais
homenagens de 7 de Setembro

O LIBERAL: CNPJ 26.101.279/0001-93
Tiragem: 11 mil exemplares

“Não conheço todos os homenageados pessoalmente, mas como
é tradição na Câmara de Itabirito,
tenho certeza de que a maioria é
merecedora do reconhecimento”,
disse o prefeito de Itabirito, Alex
Salvador (PSD) na noite de sexta-feira (7) durante a tradicional Solenidade de 7 de Setembro na Casa
Legislativa de Itabirito. Por meio da
qual, os vereadores homenageiam
cidadãos que prestam serviços relevantes à sociedade.
A solenidade é uma das festividades do Aniversário de Itabirito,
que é comemorado no mesmo Dia
da Independência do Brasil.
Na oportunidade, foi anunciado
que existe a intenção da cidade em
erguer uma nova sede para o Tribunal de Justiça e uma nova sede para
a Câmara de Vereadores. Isso até
a cidade completar seus 100 anos.
Atualmente, Itabirito está com 95
anos. Ainda foi anunciado, para os
próximos meses, a criação do CAC
(Centro de Atendimento ao Cidadão): obra da Câmara de Itabirito.
O CAC receberá o nome de
Francisco Alves de Souza, o saudoso vereador Ceará. No CAC, haverá emissão de carteiras de identidade, bem como computadores
gratuitos, com internet, disponíveis
para moradores de Itabirito.
A seguir, os homenageados, a
categoria da homenagem, e o vereador que fez a indicação:
Delegado Rodrigo Macedo
Bustamante por indicação do
vereador Renê Butekus (PSDB)
- responsável, como delegado da
Policia Civil de Minas Gerais, pela
condução do inquérito da catástrofe
da Mariana, o rompimento da barragem de Fundão.
Odilon de Lima por indicação do presidente Rodrigo do
Porco (PSD) – Homenageado com
Diploma de Honra ao Mérito, Odilon é ambientalista e proprietário da
Fazenda Aurora, em Acuruí, distrito de Itabirito. Ele é colaborador
do Projeto Manuelzão (de revitalização do Rio das Velhas), projeto
desenvolvido pela UFMG.
Empresário Múcio Gurgel
por indicação de Toninho da Associação (MDB) – Múcio recebeu
o Diploma de Mérito Comercial.
Proprietário da Uniguincho, ele
sempre “buscou a ascensão e a di-

versificação na prestação dos serviços oferecidos por suas empresas”,
informou a Casa Legislativa.
Lanchonete Irmãos Aguiar
por indicação de Rose da Saúde
(PHS) – Foi talvez o momento
mais emocionante da solenidade.
Sem discursar, a vereadora entregou o Diploma de Mérito Comercial para o empresário Anísio
Aguiar. Aguiar, um dos sócios e
irmão de Anísio, morreu vítima de
um infarto recentemente.
Cléa Braga Alves por indicação do vereador Arnaldo (MDB)
– Cléa recebeu o Diploma de Mérito Educacional. Ela é psicopedagoga e desde 2013 coordena o Projeto
Pacto Nacional pela Alfabetização
da Idade Certa (PNAIC).
Genézio Busato por indicação do vereador Rocha do PT
– Genézio recebeu o Diploma de
Mérito Empresarial. O empresário,
dono da Busato, que presta serviços
para a Vale, iria atuar por alguns
dias em Itabirito, mas percebeu o
potencial da cidade e resolveu ficar.
Ângela Mairink de Souza
por indicação do vereador Dr.
Edson (PRB) – A advogada Ângela recebeu o Título de Cidadania
Honorária. Ela idealizou e criou
condições para a implantação da
primeira Delegacia de Mulher da
Família de Uberaba (MG). Como
ela é candidata à deputada, Ângela
mandou representante para buscar
seu diploma em obediência à Lei
Eleitoral.
Bar do Chifrão por indicação
do vereador Geraldo Mendanha
(PSD) – Um dos mais tradicionais
estabelecimentos comercial da chamada Zona Rural de Itabirito, o Bar
do Chifrão (no Córrego do Bação)
recebeu o Diploma de Mérito Comercial.
Adesita por indicação do
vereador Max Fortes (PSB) – A
Adesita (Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito) recebeu o Diploma de Honra
ao Mérito, por meio de seu gerente
executivo Denis Donato. A agência
se tornou uma referência na cidade
e região na fomentação da geração
de emprego e renda e na ajuda a
empresas (consagradas ou em início das atividades).
Bruno Tasca Cabral por indicação da Mesa Diretora – A

Condecorados reunidos durante a solenidade

mais alta condecoração de Itabirito, a Medalha Francisco Homem
Dey Rey, foi entregue ao delegado
Bruno Tasca, que é professor da
PUC de Direito Penal e professor
da Faculdade de Direito Dom Elder
Câmara. Bruno também é coordenador da Academia de Polícia Civil
de Minas Gerais e é de tradicional
família em Itabirito, filho do juiz
aposentado Juarez Cabral.
Umberto de Almeida Bizzo
por indicação de Ricardo Oliveira (PPS) – O título de Cidadão Honorário foi entregue ao promotor
Umberto. Umberto é um promotor
atuante e responsável pela investigação de crimes contra o patrimônio público de Itabirito.
Rosana Gurgel por indicação
do vereador Leo do Social (PRP)
– A veterinária Rosana é uma guerreira em defesa da causa animal.
Ela recebeu o Diploma de Homenagem Especial.
Pastor José Geraldo dos Santos por indicação de Átila Tila do
Social (PMN) – O pastor, formado
em Teologia, é presidente da Assembleia de Deus de Nova Lima.
Edna Maria Assunção por
indicação de Zé Maria (MDB)
– Edna foi diretora da Escola Estadual Intendente Câmara e da Escola
Municipal Natália Donada Melillo.
Ela, que recebeu a medalha Ana
Amélia Carneiro de Mendonça, é
formada em Letras e é nascida em
Itabirito.

Mesa diretora, Dr. Juarez Cabral e delegado Bruno

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

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

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Talento e competência
TALENTO e competência, conhecimento, sabedoria, são
dons que uma pessoa administra em sua atividade profissional. As
profissões são as mais variadas possíveis, sabendo-se que cada
uma delas pode se subdividir em várias modalidades.
Por isto, e, havendo necessidade do conhecimento exato dos
quesitos profissionais, em toda sua variedade e amplitude, é que
surgiu a figura do Headhunter ou do consultor para identificar e
descobrir os melhores profissionais disponíveis no mercado de
trabalho. É o chamado caçador de talentos, ou seja, aquele que
se dedica a localizar profissionais que tenham o perfil ideal para
aquela função cuja vaga deve ser preenchida por candidato competente. Seu trabalho é muito semelhante ao de um hábil detetive.
POR QUE digo isto? Porque este ano, no mês de Janeiro,
no dia 05, estava eu internado no Hospital Madre Teresa para ser
operado preventivamente de Acidente Vascular Cerebral – AVC
– fato este descoberto pelo competente médico que atende em
Itabirito, chamado Dr. Marco Antônio Marques Félix, perspicaz
clínico dedicado à Geriatria, cuja consulta minuciosa, competente
e realista, sem deixar de ser delicado, sincero, sorridente e sem
pressa para atender seu cliente. Digo isto porque fui salvo por seu
imediato prognóstico e diagnóstico. Sei que o Geriatra estuda as
doenças relacionadas à velhice e procura melhorar a qualidade de
vida dos idosos, mas intuir a existência de um AVC (imediatamente) não é comum para um Geriatra. Mas, com ele foi! Ele recorreu,
imediatamente, neste caso grave, a outro especialista para fazer
os exames necessários. Examinada a “carótida” foi constatada a
interrupção do fluxo sanguíneo gerando-se a chamada veia entupida, na linguagem comum, pelo especialista Dr. Paulo Leão Andrade. Assim, fui salvo pelo “gongo”, como se diz vulgarmente.
Médicos deste naipe – e são muitos – colocam sempre a
Medicina em alto conceito, sobretudo agora, com o aumento da
expectativa de vida dos brasileiros. Poderia ele ser também especializado – além de geriatria – na gerontologia. Enfim, dedico-lhe o
juramento de Hipócrates, adaptado e atualizado na Declaração de
Genebra da Associação Médica Mundial (1948), em agradecimento pela minha vida que foi salva por um triz:
“Eu, solenemente, juro consagrar minha vida a serviço da
Humanidade. Darei como reconhecimento a meus mestres, meu
respeito e minha gratidão. Praticarei a minha profissão com consciência e dignidade. A saúde dos meus pacientes será a minha
primeira preocupação. Respeitarei os segredos a mim confiados.
Manterei, a todo custo, no máximo possível, a honra e a tradição
da profissão médica. Meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei que concepções religiosas, nacionais, raciais, partidárias ou
sociais intervenham entre meu dever e meus pacientes. Manterei o mais alto respeito pela vida humana, desde sua concepção.
Mesmo sob ameaça, não usarei meu conhecimento médico em
princípios contrários às leis da natureza. Faço estas promessas,
solene e livremente, pela minha própria honra.”
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Desfile Cívico de 7 de Setembro celebra
o aniversário de 95 anos de ITABIRITO

Um ano de atividades do
Departamento de Fiscalização
e Educação de Trânsito
O mês de setembro é especial para o Departamento de Fiscalização e
Educação de Trânsito de Itabirito (Defet), pois neste mês completa um ano de
atividades. O trabalho desenvolvido pelo Defet tem como objetivo, detectar e
antecipar problemas e buscar soluções para o transporte público da cidade.O
trabalho é realizado por quatro fiscais que fazem o levantamento das necessidades da população por meio de coleta e análise de dados, além da atenção a
reclamações e sugestões dos usuários, que, na sequência, são conduzidos às
empresas responsáveis pela prestação do serviço. Os principais problemas sanados neste período foram referentes a atrasos, ampliação de rotas, condições
de limpeza, conforto, segurança e manutenção dos veículos.
Dentre outros resultados positivos alcançados neste período, podemos destacar a criação da linha
Meu Sítio; ampliação da linha Portões e São José, e ainda em testes a
linha Gutierrez.
Educação de Trânsito
Além do trabalho de fiscalização, o departamento desenvolve
ações para a Educação de Trânsito
por meio de palestras e campanhas
mensais conscientizando a população em busca de uma melhor convivência entre pedestres e condutores. Em um ano de atividade, mais
de 2,7 mil pessoas entre alunos,
professores, pais, empresas e clubes de serviço foram comtempladas com as palestras que trazem informações importantes referentes à segurança no trânsito.“Despertar e conscientizar todos os atores do trânsito em busca de cooperação, cortesia respeito e responsabilidade: esta é nossa missão”, afirma Anísio Bueno, diretor do departamento.
Para comemorar o aniversário, o Defet promoverá o 2º Prêmio Setran de Educação de Trânsito, por meio de concurso
entre os alunos da Escola Municipal Ana Amélia de Queiroz, premiando os 15 melhores trabalhos sobre o tema “Nós
Somos o Trânsito”, que é o mote da campanha anual.Para o Guarda Municipal e palestrante, Heidrian Luiz Ferreira,
é muito importante passar esse tipo de informação para que a população esteja cada dia mais por dentro das leis. “A
educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. As palestras de educação para o trânsito têm esse objetivo”.
Outra novidade criada pelo departamento é o SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão, onde são registradas as
reclamações e sugestões pelo telefone 3563-1625.

A população itabiritense levantou cedo para prestigiar o desfile
cívico de 7 de setembro e comemorar os 95 anos de emancipação
política de Itabirito. Na cerimônia
que contou com a incorporação da
bandeira, revista à tropa pelas autoridades da cidade e hasteamento
das bandeiras do Brasil, de Minas
Gerais e de Itabirito, o público pode acompanhar um momento de
muito civismo.
Após os protocolos, começaram os desfiles que retrataram neste ano os 95 anos da cidade, rumo
ao seu centenário. Passaram pela
avenida diversas escolas, entidades sociais, clubes de serviços e
corporações musicais, mostrando
um pouco dos trabalhos desenvolvidos e contando a história de seus
patronos, que participaram ativamente da construção dos 95 anos
de Itabirito.
Durante o desfile, foram lembrados nomes como os de Laura
Queiroz, Natália Donada Melillo,
Guilherme Hallais França, Manoel Salvador de Oliveira, Irmãs
Imaculada e Iluminata, José Ferreira Bastos, Irany Silva Salvador
de Oliveira, entre outras personalidades que deixaram suas contribuições para a educação e a história de Itabirito.
Em seu discurso, o Prefeito
Alex Salvador enalteceu e parabenizou Itabirito pelo seu aniversário. “Nós temos muitos motivos para comemorar e, isso, só é
possível graças à equipe fantástica
que trabalha com a gente. A cidade está ficando cada vez mais independente dos governos federal e
estadual para podermos trilhar os
caminhos que a gente sempre quis.
Viva Itabirito e a Independência
do Brasil”.
Rumo ao Centenário
Itabirito comemorou os seus
95 anos no último dia 7 e terá um
setembro repleto de atividades
para as comemorações de aniversário. Ainda neste mês, teremos
o Festival de Teatro, Festival de
Turismo, Mostra “Telê em Casa”,
Festival Internacional de Corais,
Bandas e Congados, Festival Gastronômico do Pastel de Angu, entre outras atrações.
Todas as informações podem
ser conferidas no site itabirito.
mg.gov.br ou nas redes sociais da
Prefeitura de Itabirito.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Direito de Resposta: “Em resposta à coluna
Notas da Pedra, publicada na edição nº 1306
do jornal O LIBERAL, sobre a poluição do
Rio Itabirito, o Saae atesta que todas as áreas
citadas em nota estão contempladas no cronograma do projeto Córrego Limpo, que já retirou mais de 100 milhões de litros de esgoto/
mês dos córregos Carioca, Criminoso e São José. Nos córregos
Carioca e São José, as obras já resultaram em reaparecimento de
alevinos (filhotes de peixes) consequência do tratamento melhorado da água, uma vez que quanto mais limpo o córrego, maior a
oxigenação gerada dentro dele, facilitando assim o surgimento e a
permanência de peixes. O Saae reitera que a coleta e tratamento de
esgoto estão em primeiro plano para a autarquia e dizer o contrário
demonstra um desconhecimento pleno do comprometimento do
município com o saneamento”.
Garota estudante: Desfile de beleza e elegância de nossas destacadas estudantes acontece no próximo domingo a partir das 16h
no Restaurante 4 Estações Grill. O concurso conta com a presença
de Marcelo Rosado e várias outras atrações para coroar esta tarde/
noite de gala. Wilson promoções e equipe coordena mais este concurso de beleza.
Por onde anda? O tenente Darcy Aparecido, que prestou grandes
serviços à segurança do município, atuando como chefe da guarda
municipal. Sempre ético, responsável e comprometido com o bem
estar do nosso cidadão, Darcy Aparecido é gente de destaque na
região dos Inconfidentes.
Balaio de bambas: Dia 14/09 a partir das 20h o sambista itabiritense Pirulito da Vila e Banda dá o recado musical ao lado do
Grupo Tradição e Magnatas do Samba; local: Distrital – BH.
Sabedoria oriental: Não leve sua idade em consideração, não se
julgue pelos anos que viveu, cure-se com exercícios no calor e frio,
respire os aromas das árvores e da relva, coma arroz, beba chá e esconda a carne nos legumes, mantenha quente seus rins e sua cabeça
fria, sorria mais, esqueça os maus momentos, você estará seguro
se for gentil, será gentil se estiver calmo, e estará calmo se estiver
saudável. Ame as pessoas e fique atento aos que não amam.
Itabirense: Agita o sábado a partir das 16h com o segundo encontro de apaixonados pela boa música. É João Bosco Lima fazendo
acontecer, animando plateias com seu repertório eclético. Ele apresenta também em conjunto com a Banda M Paz. Entrada 1kg de
alimento não perecível. Prestigie!
Candidatos: As eleições se aproximam e Itabirito mostra a cara
através das candidaturas de conterrâneos como: Rose da saúde - federal, Leo do Social - estadual, Alencar da Silveira - estadual e Ricardo Oliveira - estadual. Todos com propostas que valorizam nosso
meio político e defendem os interesses citadinos e da própria região.
Comemorando: As escolas estaduais Raul Soares e professor
Tibúrcio continua comemorando os resultados dos números do
(IDEB) Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico onde foram
destacadas como as melhores escolas de Itabirito. As vencedoras,
através de seus diretores e professores estabelecem ainda parâmetros para consolidar e ampliar estes índices. Parabéns!
Para Refletir: A ciência e a tecnologia revolucionaram nossas vidas, mas a memória, tradição e o mito moldam nossas respostas.
(Arthur Schlesinger)
Em destaque: O vereador
Ricardo Oliveira entregou o
Título de Cidadão Honorário Itabiritense ao Promotor
de Justiça Dr. Umberto de
Almeida Bizzo, na Sessão
Solene realizada no plenário
da Câmara Municipal, (07/09).
Na oportunidade, o autor do
projeto, destacou o belíssimo
e competente trabalho em Itabirito, sobretudo, na defesa do
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa dos nossos
agentes políticos. Dr. Umberto
é casado e formou-se em
Direito na UFJF. É especialista
em Direito Civil e em Direito
Processual Civil, Mestre em
José Antônio Braga
Direito e Filosofia, e Doutor em Direito pela UFMG.
Promotor de Justiça desde
2000, já trabalhou em diversas
comarcas de Minas. Atualmente é titular na 2ª Procuradoria
de Justiça em Itabirito e faz
parte da equipe que coordenou
a Operação Pedra Vermelha,
investigação que apura fraudes
em licitações na Prefeitura de
Itabirito. Esta homenagem não
representa apenas um reconhecimento do vereador, mas de
toda população Itabiritense que
defende a honestidade e o zelo
Capela de São Sebastião
com o poder público.
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Itabirito no Jimi: 2º lugar na etapa
metropolitana, handebol feminino avança
Cidade terá representante na segunda etapa feminina de handebol pela primeira vez
A equipe feminina de handebol
de Itabirito fez bonito e conquistou
o segundo lugar na etapa metropolitana dos Jogos do Interior de
Minas (Jimi), disputada entre os
dias 6 e 9 de setembro, na cidade
de Ponte Nova. Com duas vitórias,
um empate e uma derrota em quatro jogos, a equipe itabiritense garantiu classificação para a segunda
etapa, que também será realizada
em Ponte Nova, entre os dias 10 e
16 de outubro.
Handebol feminino
Etapa metropolitana
Itabirito 13x26 Vespasiano; Itabirito 21x16 Santa Luzia; Itabirito
32x9 Conceição do Mato Dentro;
Itabirito 15x15 Ouro Preto.

História de Itabirito retratada pelo grafite
Arte retratou cidadãos que fazem parte dos 95 anos da cidade
A história de Itabirito agora
está eternizada nas fachadas da
cidade. Por meio de mãos talentosas, cidadãos que contam a história do município nas mais diversas
vertentes foram ilustrados em diversos pontos da cidade. O grafite
ajudou a desenhar mais uma página da história dos 95 anos de Itabirito - rumo ao centenário.
A iniciativa faz parte de um
projeto da Prefeitura de Itabirito,
por meio da Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo. "Esse
projeto é uma das ações do Programa Municipal de Incentivo à
Leitura da Biblioteca Pública, que
tem várias atividades previstas, e
também integra o projeto Itabirito
rumo ao centenário. Nesta primeira leva de murais achamos importante homenagear a Irmã Rezende
e o Lúcio por serem pessoas de
relevância, uma na área da saúde
e outra no esporte. A iniciativa
continua em outros murais. Esses
murais são presentes para a população de Itabirito, colocando todos
em contato com a história e com o
grafite, expressão artística que está
em destaque nos centros urbanos",
ressaltou o diretor de Cultura, José
Carlos Oliveira.
Artista destaca desafio
com o projeto
Para Sérgio Ilídio Vespasiano, um dos artistas responsáveis
pelo trabalho na cidade, poder
participar desta ação foi realmente marcante. "Para mim, foi
um verdadeiro desafio, pois foi o
painel mais alto que já fiz. É super importante ter o grafite como
uma arte capaz de eternizar a história da cidade em um momento
tão emblemático como este. Nós,
artistas, sabemos o valor do grafite, embora para muitos ainda seja
uma arte marginalizada. Acho que
o mais importante é isso: quebrar
as barreiras e utilizar o grafite como uma ferramenta capaz de documentar histórias, como é o caso
de Itabirito. Me sinto honrado por
fazer parte deste momento".
Itabiritenses em prol
da história local
Dalva da Piedade Alcântara,
moradora do bairro Santo Antônio
há 40 anos, ofereceu o muro da sua
casa como tela para o grafite. "Eu
achei o resultado final maravilho-

so! Ficou muito perfeito! Espero
que as pessoas se conscientizem e
conservem o trabalho e que tenha
mais ações como essas colorindo
a cidade".
Homenagem emociona
multicampeão
Retratado em um dos painéis,
o ciclista Lucio Otávio Soares,
tricampeão brasileiro de maratona, destacou a emoção. "Foi com
muita alegria que recebi essa homenagem. É muito gratificante

quando somos reconhecidos por
um trabalho de quase dez anos de
muita dedicação ao esporte. O que
me motiva a continuar no esporte,
com certeza, é o legado que deixo
para as futuras gerações da nossa
cidade. Quantos casos já ouvi ou a
própria pessoa me contou que o filho começou no esporte por minha
causa. Isso me deixa muito feliz
e com a certeza de que contribuí
para o crescimento do esporte na
cidade".

R. Dr. Guilherme, 37 - Centro - (31) 3563.1039 - ITABIRITO
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Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato para Prestação de Construção de
Muro em Gabião. Referência: Processo
Licitatório nº044/2017, na modalidade de
Pregão Presencial nº006/2017, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada 3T Logística e Equipamentos LTDA,
Objeto: Prestação de serviço de construção
de muro em gabião para contenção de talude e apoio da adutora de água bruta do
Córrego do Bação, no Município de Itabirito/MG, com fornecimento de materiais
e mão-de-obra, conforme especificação
da Proposta Comercial/Planilha de Especificações e Preços (Anexo I) e demais
Anexo do Edital. Valor Total do Aditivo:
R$27.520,50 (Vinte sete mil quinhentos
vinte reais e cinquenta centavos). Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
fica Aditado até 31/12/2018. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária: Const.
de Adutoras, Sub-Adutoras e Redes de Dist.
de Água. 17 512 1703 3.004 44.90.51.00
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 31/08/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Prestação de
Serviço de Locação de Pequenos Equipamentos. Referência: Pregão Presencial
nº006/2018, S.R.P. 002/2018, Processo
Licitatório nº015/2018, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratadas: Loc Mil Máquinas e Andaimes LTDA – Objeto prestação de serviços por parte da Contratada
de serviço de locação de pequenos equipamentos para obras de Saneamento do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG, pelo período de vigência
do contrato, ou até completar a quantidade
licitada, o que ocorrer primeiro - Vigência:
Fica contratada até 31/12/2018 Dotação
Orçamentária: Operações e Manut. em
Abast. de Água nas Sedes Urbanas 17 512
1701 4.001 33.90.39.00, por um valor total
de R$8.200,00 (oito mil e duzentos reais),
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura: 27/08/2018. 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
nº095/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº057/2018 Objeto: contratação
de empresa para fabricação e fornecimento
de reservatório metálico tipo taça, com capacidade de 50.000 (cinquenta mil) litros de
água potável a ser instalado na localidade de
Macedo, distrito de são Gonçalo do Bação,
no município de Itabirito/MG, conforme
especificações do anexo I, edital, do pregão
presencial. A Comissão de Licitação julgou
por DESERTA, sem concorrentes interessados em participar Itabirito/MG, 31/08/2018
– Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 060/2018 - 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°102/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº060/2018, Objeto:
contratação de empresa para fabricação e
fornecimento de reservatório metálico tipo
taça, com capacidade de 50.000 (cinquenta
mil) litros de água potável a ser instalado
na localidade de Macedo, distrito de são
Gonçalo do Bação, no município de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo
I, no dia 27/09/2018 às 09h00min, na sala
de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio
Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG
– CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.
gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 061/2018 - 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° 103/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº061/2018,
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de macro medidor
de vazão ultrassónico e flangeado para
atender de forma eficaz a demanda do sistema de abastecimento de água/esgoto do
SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, no dia 28/09/2018 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 062/2018 - 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° 104/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº062/2018
S.R.P. 010/2018, Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de
materiais de pintura conforme as especifi-

cações inseridas na tabela de “produtos e
materiais”, para o Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito MG, no dia
01/10/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Processo nº099/2018 - DESPACHO –
Reconheço a Dispensa de Licitação nº
025/2018, para aquisição de caixa de papelão para armazenamento a serem utilizados no sistema de envase de água tratada
da ETA - Estação de Tratamento de Água.
SAAE de Itabirito – MG, pelo valor total
de R$3.435,00 (três mil quatrocentos trinta cinco reais), de acordo com o Processo
nº. 099/2018 em epigrafe e nos termos do
Artigo 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e
suas posteriores alterações. Contratado:
Klapex Embalagens LTDA – Itabirito, 30
de Agosto de 2018. Engº. Wagner Jose Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE de
Itabirito-MG.
RATIFICO O reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação no processo, nos termos do Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93
com suas posteriores alterações. Itabirito, 30
de Agosto 2018. Engº. Wagner José Silva
Melillo – Diretor Presidente do SAAE.
Processo nº100/2018 - Despacho – Reconheço a Dispensa de Licitação nº
026/2018, para aquisição de copos descartáveis e selos de alumínio (tampas) para armazenamento a serem utilizados no sistema
de envase de água tratada da ETA - Estação
de Tratamento de Água. SAAE de Itabirito – MG, pelo valor total de R$11.967,20
(onze mil novecentos sessenta sete reais e
vinte centavos), de acordo com o Processo
nº. 100/2018 em epigrafe e nos termos do
Artigo 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e
suas posteriores alterações. Contratados:
Bemis do Brasil Ind. e Com. de Embalagens e Allupack Ind. e Com. de Laminados
LTDA– Itabirito, 31 de Agosto de 2018.
Engº. Wagner Jose Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE de Itabirito-MG.
Ratifico O reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação no processo, nos termos
do Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93
com suas posteriores alterações. Itabirito,
31 de Agosto 2018. Engº. Wagner José Silva Melillo – Diretor Presidente do SAAE.
Processo nº101/2018 - Despacho –
Reconheço a Dispensa de Licitação
nº027/2018, para aquisição de dispositivo
de compressão que serão utilizados nas
operações de corte e supressão de água,
conforme demanda do SAAE de Itabirito.
SAAE de Itabirito – MG, pelo valor total
de R$7.014,50 (sete mil e quatorze reais
e cinquenta centavos), de acordo com o
Processo nº. 101/2018 em epigrafe e nos
termos do Artigo 24, Inciso II da Lei nº.
8.666/93 e suas posteriores alterações.
Contratados: Youcare Ind. e Com. de
Equip. de Medição e Monit. EIRELI - EPP
– Itabirito, 05 de Setembro de 2018. Engº.
Wagner Jose Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE de Itabirito-MG.
Ratifico O reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação no processo, nos termos
do Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 com
suas posteriores alterações. Itabirito, 05 de
Setembro 2018. Engº Wagner José Silva
Melillo – Diretor Presidente do SAAE.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG - Edital - Concorrência Pública nº
009/2018 - PL 191/2018 – Contratação de
pessoa jurídica para reforma do Ginásio
Poliesportivo Pedro Cardoso, situado na rua
Laura Margarida de Queiroz, s/nº, Nossa
Senhora de Fátima, Itabirito/MG, incluindo
mão de obra e materiais, atendendo à SEMEL. Tipo: Menor Preço Global. A abertura será dia 16/10/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 097/2018 PL 172/2018 – RP 054/2018 – Registro
de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços
de confecção de crachás personalizados

smartcardcontactless e fornecimento de
cartões com tecnologia de leitura por
proximidade smartcardcontactless, com
protetor e cordão para atender à demanda
da Prefeitura Municipal de Itabirito.Tipo:
Menor Preço Global. A abertura será dia
28/09/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 106/2018 PL 194/2018 – RP 057/2018 – Registro de
preços para event ual e futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de mobiliário urbano para atendimento
do Departamento de Limpeza Urbana, da
SEMURB. Tipo: Menor Preço por item. A
abertura será dia 26/09/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 110/2018
- PL 198/2018 – Contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em todo
sistema de circuito fechado de TV (CFTV) do Parque Ecológico de Itabirito.
Tipo: Menor Preço por item. A abertura
será dia 27/09/2018 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.
– Julgamento de Recurso – Pregão
Presencial 083/2018 - PL 152/2018 – RP
046/2018. A pregoeira comunica o julgamento do recurso interposto pelas empresas LM Farma Indústria e Comércio Ltda.
e Sameh Soluções Hospitalares Ltda.,
onde julgou improcedente o recurso interposto pela licitante LM Farma Indústria
e Comércio Ltda. e julgou procedente o
recurso interposto pela licitante Sameh
Soluções Hospitalares Ltda. no sentido
de reformar a decisão que declarou classificada a licitante Difarmig Ltda para o
item 07. O Secretário Municipal de Saúde
e o Prefeito Municipal ratificaram a decisão da pregoeira. A íntegra da decisão
encontra-se disponível no Departamento
de Licitações e Contratos.
Retificação: Publicação Jornal “O LIBERAL”, Edição 1306, de 06/09/2018 Página 9 – Onde se lê: - PP 095/2018 - PL
170/2018 – Vencedora: Transcol Material
de Construção Indústria e Comércio Ltda.
Valor Total: R$ 106.451,69. Deve-se ler:
Vencedora: Transcol Material de Construção Indústria e Comércio Ltda. Valor
Total: R$ 106.381,11.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Nova Sessão - Pregão Presencial
083/2018 - PL 152/2018 – RP 046/2018.
A Pregoeira comunica data para nova sessão para abertura do envelope de habilitação do 2º classificado para o item 07. A
nova sessão acontecerá no dia 17/09/2018
às 13 horas, na Prefeitura Municipal de
Itabirito, situada à Avenida Queiroz Junior, nº 635, Centro, Itabirito/MG.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Aviso de Suspensão – Concorrência
Pública 004/2018 - PL 106/2018 – RP
032/2018. O Município de Itabirito comunica a suspensão sine die do processo
em epígrafe. A íntegra da errata encontra-se disponível no Depto de Licitações
e Contratos e poderá ser solicitada pelo
e-mail: licitacao@pmi.mg.gov.br ou pelo
telefone (31) 3561-4086 ou no site http://
www.itabirito.mg.gov.br/
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de Contrato 514/2018 – Pregão
Presencial 102/2017 – PL 188/2017 – RP
059/2017. Objeto Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de material e
equipamento de resgate, em atendimento a
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Contratada: Alphalab Produtos para Saúde Eireli-ME – CNP:19.188.782/0001-07.
Valor: R$8.675,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de Contrato 516/2018 – Pregão
Presencial 059/2018 – PL 107/2018 – RP
033/2018. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica, para fornecimento de pneus novos e câmaras de ar novas, devidamente
certificados pelo INMETRO, para uso nos
veículos leves, semi pesados e pesados da
frota Municipal Contratada: JRS Pneus
Ltda – CNPJ: 07.620.907/0002-83. Valor:
R$54.110,00. Vigência: 31/12/2018.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Contrato 517/2018 – Pregão Presencial 041/2018 – PL 074/2018
– RP 025/2018. Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de
motocicleta equipada com sinalizador e
capacetes para os integrantes da guarda
municipal em atendimento a secretaria municipal de segurança e trânsito,.
Contratada: Carmo Motos Ltda – CNPJ:
03.815.963/0001-31. Valor: R$17.800,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de Contratos 2018 – Pregão
Presencial 085/2018 – PL 154/2018 – RP
048/2018. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de materiais e
equipamentos esportivos para atender a
demanda esportiva da SEMEL. Contrato
518/2018 – Contratada: Adilene Anastácia
Francisco- ME – CNPJ: 22.619.793/000164. Valor: R$ 2.770,00. Contrato 519/2018
- Contratada: RCA Comercial Ltda-ME
- CNP: 11.263.197/0001-78. Valor: R$
2.845,60. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de Contratos - Pregão Presencial 098/2018 – PL 173/2018. Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de consumo, equipamentos e serviços para atender a Vigilância
em Saúde Ambiental. Contrato 522/2018
– Contratada: ECM Comercial e Serviço
Eireli – CNPJ: 07.680.470/0001-92. Valor:
R$ 13.699,00. Contrato 523/2018 – Contratada- Thiago Augusto de Oliveira Santos - MEI – CNPJ: 30.725.507/0001-73.
Valor: R$ 4.533,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Contrato 528/2018 - Pregão Presencial 038/2018 – PL 066/2018
– RP 022/2018. Objeto: contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de
equipamentos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as unidades da
prefeitura municipal de Itabirito. Contratada: MPA Empreendimentos Eireli – ME
– CNPJ: 24.478.341/0001-35. Valor: R$
21.052,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Contrato 529/2018 – Pregão Presencial 085/2017 – PL 158/2017
– RP 050/2017. Objeto: Contratação
de pessoa jurídica para prestar serviços
de locação, manutenção e operação de
maquinas e equipamentos, em apoio aos
trabalhos executados pela SEMURB
da Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG. Contratada: Transcol Transporte
E Comércio Irmãos Oliveira Ltda –
CNPJ: 20.066.379/0001-40. Valor: R$
45.760,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Contrato 530/2018 – Pregão Presencial 094/2018 – PL 169/2018.
Objeto: 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. Contratada:
Mega Computadores e Periféricos Ltda - CNPJ: 02.190.680/0001-89. Valor:
R$32.880,00. Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de Contrato 531/2018 – Pregão
Presencial 078/2018 – PL 146/2018. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviço visando a confecção
de capas de colchões e macas, forração
de cadeiras/poltronas (de acompanhantes,
de rodas e de consultórios) para fins de
manter e conservar os bens e moveis das
unidades de saúde de Itabirito, atendendo
as necessidades da SEMSA. Contratada:
JB Estofados e Acessórios Ltda. – CNPJ:
11.058.037/0001-97. Valor: R$ 22.284,10.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Contrato 535/2018 – Pregão Presencial 058/2018 – PL 105/2018
– RP 031/2018. Objeto: contratação de
pessoa jurídica especializa na prestação
de serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação, endosso, reembolso,
cancelamento e fornecimento de passagens aéreas domésticas, em território

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – Apostilamento 050/2018 ao Contrato nº 503/2014 Pregão Presencial 158/2014 PL 238/2014.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de nutrição e alimentação, para a operacionalização (produção),
transporte e entrega de refeições prontas e servidas em balcão aquecido e refrigerado e marmitex, em alumínio, com 3 divisórias,
destinados aos servidores da Prefeitura Municipal de Itabirito, Contratada: - ME - inscrita no CNPJ sob o nº 08.064.408/0001-39.
Fundamento Legal: Art. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.
Item

Descrição

Valor Atual

Índice IGPM

Valor Reajustado

Impacto Financeiro (09/18 a 12/18)

2

Marmitex

R$ 10,315

4,48%

R$ 10,777

R$ 12.474,00

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – Apostilamento 051/2018 ao Contrato 578/2014, referente ao PP 186/2014, PL
281/2014 cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de urbanização, manutenção e limpeza urbana
em vias públicas, em diversos logradouros no município de Itabirito. Contratada: Itabirito Edificações e Serviços LTDA - ME, CNPJ
sob o nº 10.502.996/0001-97. Diante do reajuste concedido para os itens, gerando um impacto financeiro no valor de R$26.257,83.
Fundamento Legal: Art. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.
Itens
1 – Serviço de

Capina

2 – Serviço de capina manual

Preço
Atual

Percentual
Reajuste p/ IPCA

Valor do reajuste
mensal

Preço
Reajustado

Impacto Financeiro
(Ago/18 a Dez/18)

R$ 0,80

4,19%

R$ 0,03

R$ 0,83

R$ 3.348,07

R$ 0,41

4,19%

R$ 0,02

R$ 0,43

R$ 22.909,76
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nacional, e hospedagem com translado
aeroporto/hotel e hotel/aeroporto, para
atender a SEMAD. Contratda: SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli ME
– CNPJ: 14.278.276/0001-40. Valor: R$
40.000,00. Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de Contrato 536/2018 – Pregão
Presencial 099/2018 – PL 178/2018. Ob-

jeto Contratação de pessoa jurídica para
aquisição de réplicas de alimentos para
serem usadas nas atividades individuais
e coletivas realizadas pelas nutricionistas do NASF, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde.Contratada: Ana
Cristina Meyer Pires Resende Máxima
Virtual. CNPJ:11.021.593/0001-99. Valor: R$ 5.395,80. Vigência: 31/12/2018.

Matrículas Abertas
Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(31)3561.7814
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
Itaprecon, por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente – CODEMA, torna
público que solicitou através do Processo n° 6861/2018, Licença
Ambiental Simplificado para a atividade de B-01-06-6 – Fabricação
de peças, ornatos e estruturas de cimento ou de gesso na Rua Joaquim José da Silva, nº 105, Bairro Vila Gonçalo em Itabirito/MG.

Camisaria

BARRETO
Roupas - Calçados Cama e Mesa

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

Festival de Turismo faz parte
da comemoração de Itabirito

Durante o aniversário de 95 anos de emancipação política
de Itabirito, a Prefeitura preparou uma programação variada
durante todo o mês de setembro. Entre elas, está o Festival de
Turismo de 20 a 30 deste mês. Atrações como Mostra Telê
Santana, Feira Gastronômica do Pastel de Angu como Salvaguarda do Mirodo de Fazer da iguaria, reconhecida como bem
imaterial do município, exposições com temáticas religiosas,
encontro de hotelaria, dos conselhos municipais de cultural,
turismo e de patrimônio histórico, workshops e uma edição
noturna das Caminhadas na Natureza fazem parte da programação. A programação completa pode ser conferida nas redes
sociais oficiais da Prefeitura de Itabirito e as inscrições antecipadas podem ser realizadas no Centro de Referência e Informações Turísticas (Crit), na Praça da Estação ou pelo telefone
(31) 3561-7847.
Feira Gastronômica do Pastel de Angu
A tradicional Feira Gastronômica do Pastel de Angu, inserida dentro da programação do Festival de Turismo, será
realizada no dia 22 de setembro, na Praça da Estação. Entre as
atrações estão a apresentação do Atelier de Artes Integradas,
com “Auto do Boi”, 17h, Happy Feet Jazz Band às 19h e Banda Jazz’n Coffee às 22h. O grupo de teatro belorizontino Galpão também se apresenta na noite, às 20h30, com o espetáculo
“De tempo somos”. A entrada é franca para todas as atrações.

feira, 14 de setembro/2018
O LIBERAL Ed.1307 - Sexta-MARIANA
www.jornaloliberal.net

PANORAMA

A

partir de agora, o cidadão marianense com dívidas municipais poderá
parcelar em até 36 vezes o seu débito. Além disso, o contribuinte também poderá ter o pagamento de sua dívida facilitado caso decida pagá-la
à vista ou em até 6 parcelas. A mudança se deu devido à aprovação dos
vereadores no Projeto do Executivo, que prevê mudança no Código Tributário Municipal. O Projeto foi aprovado na reunião da segunda-feira (10),
quando também foi aprovado o requerimento solicitando a transferência
do Projeto Rua da Cultura e do Lazer, realizado pela prefeitura, para a
Praça da Sé, a pedido de comerciantes da Rua Direita.
Alessandra Alves

O SAAE Mariana realizou uma intervenção para fornecimento de
água na parte norte da cidade, beneficiando os bairros Colina,
Nossa Senhora Aparecida, Dandara, Vila Aparecida, Estrela do Sul
e parte dos bairros Morada do Sol e Barro Preto, além de Rosário,
Fonte da Saudade e Marília de Dirceu. Foi construído um segundo
barramento na captação em Cristal. As mudanças começaram a
chegar para a população no dia 10 de setembro. As intervenções
visam diminuir os impactos causados no abastecimento durante
o período de estiagem. Toda a intervenção foi realizada pelo SAAE
com mão de obra própria.
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BNDES aprova recursos para reforma
e restauro da Igreja São Francisco
Mais uma notícia boa para
os marianenses. Na manhã desta
quinta-feira, 06, recebemos a confirmação de que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) aprovou os
recursos destinados as obras de
reforma e restauro da Igreja São
Francisco de Assis e a Casa do
Conde de Assumar, além da instalação do Museu de Mariana.
O Termo de Parceria entre o
município, a Arquidiocese de Mariana e o Instituto Pedra, de São
Paulo, foi assinado no final do
mês passado pelo prefeito Duarte
Júnior, o Arcebispo Dom Airton
José dos Santos e o presidente do
Instituto, Luiz Fernando de Almeida, sendo este um documento importante para a aprovação da destinação dos recursos pelo banco.
“Desde que assumi a gestão havia
feito o compromisso de fazer todo o possível para reabrir um dos
mais belos patrimônios históricos
que temos em nossa cidade. Fico
feliz pela diretoria do BNDES ter
aprovado a liberação desse recurso e pela parceria, pois se tem uma
coisa que valorizamos e queremos
manter a integridade, é o nosso
patrimônio histórico e cultural”,
afirmou Duarte.
Segundo o secretário de Cultura, Efraim Rocha, os recursos para
tais investimentos acontecerão via
lei de Incentivo Fiscal e recurso
não reembolsável do BNDES.
“Em decorrência do convênio com

Felipe Cunha

Felipe Cunha

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, recursos da ordem de R$ 14 milhões serão destinados a reforma e restauro
desses dois patrimônios e a instalação do Museu, de modo que o
Instituto Pedra será o responsável

pela administração dos recursos”,
destacou.
A expectativa é de que as contratações para os obras se iniciem
ainda este ano, com um prazo de
dois anos, aproximadamente, para
a conclusão delas.

Benefício do aluguel social passará por reavaliação

A

Associação HamTai esteve em São Paulo, no último fim de semana
participando do Open Chin Woo de Artes Marciais Chinesa, campeonato com grande participação de atletas de vários estados Brasileiros,
Argentina, Paraguai e Colômbia. 11 atletas da HamTai competiram e conquistaram nove medalhas sendo: sete de ouro, duas de prata um troféu e
uma placa de homenagem pela representação da escola. A HamTai agradece aos atletas, familiares e amigos que contribuíram para que esta participação se tornasse possível. “Um agradecimento também à Prefeitura de
Mariana, na pessoa do Prefeito Duarte, que juntamente da Secretaria de
Desportos e Conselho Municipal de Esportes ofereceu o importante apoio
para nossa participação neste evento”, enfatizou a direção.

A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, está
realizando uma reavaliação das pessoas assistidas com o aluguel social. Após cadastros e análises é fornecido o benefício ao usuário para que sua família possa viver em condições dignas e
adequadas.
Hoje o município atende cerca de 310 famílias oferecendo esse suporte e de acordo com o
secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Juliano Barbosa, o programa fará toda uma
reavaliação das pessoas assistidas.
A intenção, segundo Juliano, é reafirmar a necessidade de quem buscou o auxílio. Comprovando a situação de vulnerabilidade, o usuário permanece com o recebimento e, caso a situação seja
contrária, a lista de espera entra em trabalho, passando assim o benefício adiante.
Ainda de acordo com o secretário a ação, que iniciou no mês de agosto, será finalizada ainda este
ano. “Queremos reafirmar o nosso compromisso com a parcela da população que precisa do nosso
apoio e do nosso serviço, e essa é uma ação necessária. Queremos e vamos dar suporte a todos os
que necessitam para viver dignamente e tudo será feito dentro das análises e observâncias das leis
municipais”, ressalta. Após análise documental, os técnicos responsáveis pelo setor realizarão as
vistas para a comprovação e, posteriormente, revalidação ou exclusão dos cadastrados.

DizEnrola une moradores do bairro Santo Antônio
A 6ª edição do projeto DizEnrola foi um sucesso no Santo Antônio.
No último sábado, 8, a comunidade
acompanhou de perto apresentações culturais, com muita música

e dança. Aproveitando a ocasião,
representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social levantaram
demandas do bairro para as ações
do Mãos Solidárias, uma vez que a

região receberá a próxima edição do
Programa, ainda este ano.
Outra atração foi o youtuber
Yuri Henrique, mais conhecido como Yurituber. O antigo morador do
Santo Antônio elogiou a iniciativa
da Prefeitura. “O evento mostra o
carinho que o município tem com
o nosso bairro. Infelizmente as pessoas têm uma visão ruim daqui,

mas, acredito que realizando atividades como essa, essa imagem vai
mudar”, disse.
Para os moradores, o DizEnrola é uma alternativa para estreitar
os laços entre o poder público e a
população do bairro Santo Antônio,
como afirma Elisamar Martins. "O
Programa une a comunidade para
pensar uma proposta de futuro. É

bonito ver todos juntos discutindo
sobre o que podemos fazer para
melhorar", disse. Também presente
no evento, a moradora, Lea Wanderlea, sentiu o fortalecimento da
união entre moradores. "Através
de atividades como essa, os jovens
podem mostrar seus talentos. Além
de trazer um grande momento de
união para todo mundo", afirmou.
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Conselho Municipal de Educação toma posse em Mariana
Mais um importante passo
para a valorização da educação
municipal em Mariana foi dado
na última quarta-feira, 5. Foi dada
posse ao Conselho Municipal de
Educação (CME). Ao todo vinte
e seis titulares e o mesmo número
de suplentes foram empossados
para o mandato de três anos com
possibilidade de uma recondução
pelo mesmo período. Os eleitos
representam diversos órgãos governamentais, além de representantes da sociedade civil.
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, foi representado pelo
secretário de governo, Edernon
Marcos, que fez questão de ressaltar a importância da gestão
pública compartilhada. “Não há
possibilidade de governar, de
administrar, qualquer instituição
pública sem a participação da
comunidade, sobretudo da socie-

Aurélio de Freitas

dade civil organizada. A educação
é a construção da autonomia. E o
papel do conselho dentro da gestão das escolas é fundamental para a construção dessa autonomia”,
ponderou o secretário.
Entre as principais funções
do CME estão: participação na

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

elaboração e implantação do
Plano Municipal de Educação,
definição das políticas de ação do
poder público para a educação,
manifestar e/ou deliberar sobre
medidas que visem à melhoria da
qualidade da educação municipal,
entre outros.
A secretária de educação,
Aline de Oliveira, comemorou a
implantação do CME. “Lutamos
muito, junto a todos os interessados, na implantação do conselho.
Buscamos, sempre, ferramentas
de promoção de uma educação
inclusiva, com a participação das
autoridades e sociedade civil”,
ressaltou Aline.
Durante a cerimônia foi anunciada a primeira reunião do conselho, que acontecerá na próxima
quarta-feira, 12, às 18h, no Centro

Aurélio de Freitas

de Convenções, quando serão
eleitos o presidente e o vice-presidente do CME. Na oportunidade, também, ficou definido o primeiro compromisso público do
conselho, que será a participação
no Encontro Mineiro de Conse-

lheiros de Educação, promovido
pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG),
na sede da entidade, no dia 24 de
setembro, com o tema: “Na ponta
do lápis. A escola na formação. O
Tribunal na fiscalização”.

O BERRO DO
BODE ZÉ

No reverso da medalha
a cantiga é outra
Todo mundo é inocente até que se prove o contrário ou ninguém é culpado até que se prove o contrário. É princípio de direito
como salvaguarda do cidadão perante a Lei. Por sua vez, a Constituição Federal diz em seu artigo 5º, inciso LVII: "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". Tudo bem para que a todos sejam garantidos
os direitos de defesa e que a punição seja decretada e aplicada
somente após esgotamento de todos os recursos aplicáveis. No
âmbito jurídico, sob procedimentos e protocolos específicos da
área, justificam-se os cuidados para que justiça se faça de forma
equânime em todas as situações. Há que se cumprir o ritual da
Justiça! Mas, não estaria havendo exagero cá fora, ao tratar criminoso, apanhado, identificado e preso em flagrante, como mero
“suspeito” sem ter seu nome revelado ao público? Se ele tem
direitos e é tratado como “imputado”, no âmbito jurídico, enquanto
não há sentença final, a sociedade tem o direito de saber quem
violou a Lei, quem deixou de se comportar como cidadão. Esse
direito é para a segurança da própria sociedade. Se os cidadãos
de bem já estavam trancafiados atrás de grades de suas residências, por medo dos bandidos, antes possivelmente conhecidos,
agora estão a tirar-lhes o direito de saber quem são eles. Tudo
isso com base no princípio acima, “ninguém é culpado até que se
prove o contrário”. E a sociedade cidadã, trabalhadora, cumpridora dos seus deveres, nem percebe que ao reverso da medalha
não se aplica o mesmo princípio. Diante de órgãos oficiais e empresas públicas todo cidadão(ã) é falsário, fraudador, mentiroso,
até que se prove o contrário. Sua palavra não basta e não tem
fé, enquanto não provada com documentos, autenticados, firmas
reconhecidas e o diabo a quatro, além da prova de residência.
Se a pessoa não for a titular da conta/prova de residência, talvez
tenha que figurar como sem-teto! E ainda há setores que estão
a cobrar dos cidadãos a troca da carteira de identidade, alegando estar vencida depois de dez anos de sua emissão. Quem faz
tal exigência se supõe acima da Lei, pois a cédula de identidade
não tem tempo de validade; é válida enquanto intacta, legível, até
quando for substituída por outro documento do gênero. Livrai-nos, Deus, da burocracia e burocratas do quinto dos infernos!

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO
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Desfile Cívico em Santa Rita Durão
reúne centenas de pessoas
Cerca de 500 pessoas participaram do desfile cívico no distrito
de Santa Rita Durão na última sexta-feira, em alusão à Independência
do Brasil. O evento que, neste ano,
teve como tema “O Brasil Que Queremos”, aconteceu na praça da Igreja
Matriz e fez parte da programação da
festa da padroeira da comunidade,
Nossa Senhora de Nazaré.
O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, acompanhou toda apresentação e aproveitou o momento para
cumprir com um compromisso firmado com os moradores do distrito.
“Essa, sem dúvidas, é uma tarde marcada por momentos incríveis. Quero
parabenizar todos os envolvidos pela
iniciativa! E venho aqui também para
entregar ao distrito um micro-ônibus
que será usado para atender os alunos
da Escola Sinhô Machado”, afirmou.
Promovido pela Secretaria de
Educação, o desfile contou ainda
com a Guarda Municipal e a Fanfarra
de Santa Rita Durão. Para a secretária
de Educação, Aline Oliveira, o evento
é importante por exercer o resgate da
cidadania e cultivá-la entre os alunos.
“No momento que o país atravessa,
nós educadores precisamos sempre
incentivar os alunos a cultivarem o
amor pelo Brasil”, disse.
O desfile foi composto por alunos das escolas Sinhô Machado e
Dom Benevides que, divididos em
pelotões, se apresentaram com alegorias e frases de efeito relativas ao
tema.
Festa – A comunidade de Santa Rita Durão esteve em festa entre
os dias 3 e 9 deste mês. Para comemorar o aniversário da padroeira do
distrito, Nossa Senhora de Nazaré, a
Prefeitura realizou uma programação
especial com shows e atrações culturais para região. A edição deste ano
contou com apresentações de artistas
locais, mas o grande destaque ficou
com o show de Rod Nunes, que lotou
a praça da Igreja Matriz.

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

SAMU em Cachoeira do Campo completa um ano de existência
ferença. “Antes, a unidade móvel
deslocava-se da Sede para atender no distrito, e sabemos que,
em alguns casos, minutos são de
grande importância nos primeiros
socorros”. Tico parabenizou toda
a equipe do SAMU, lembrando
que aqueles os quais atuam nas
funções envolvidas desse valioso
serviço “já salvaram e continua-

rão salvando muitas vidas”.
Leandro Leonardo de Assis
Moreira, coordenador de urgência
e emergência, conta que a equipe
da base descentralizada em Cachoeira do Campo, no período
janeiro a agosto de 2018, realizou
318 atendimentos, sendo 20 casos
de acidentes com carros, 22 com
motocicletas, 10 atropelamentos,

10 casos de quedas e 292 casos
clínicos de urgência. O coordenador aproveitou para pedir à população que somente acione o Samu
nos casos realmente necessários,
para evitar o deslocamento da
equipe em casos simples, deixando, nesses momentos, de atender
aos casos graves. Para acionar o
SAMU, ligue 192.
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Inaugurada no dia 9 de setembro de 2017, a base descentralizada do SAMU em Cachoeira
do Campo completou um ano de
serviços prestados na região. Para
o vice prefeito Tico Miranda, a
melhoria no atendimento e a redução do tempo de resposta para
aqueles que necessitam são fatores importantes que fizeram a di-

Base do SAMU em Cachoeira do Campo fica na Praça Benedito Xavier, s/n, Centro

