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Novo acordo prioriza contratação de
fornecedores e mão de obra local em Mariana
Um Termo de Acordo que prioriza a contratação de mão de obra e de
Fornecedores de empresas de Mariana para executar as atividades de reparação dos danos provocados pelo
rompimento da barragem de Fundão
foi assinado na segunda-feira (13).
O novo termo aperfeiçoa os critérios e diretrizes no processo de contratação das empresas locais de Mariana. “O acordo aprimora uma prática já existente na Fundação Renova
que é privilegiar a contratação de
empresas das regiões atingidas pelo
rompimento. O acordo ainda prevê
desenvolver ações para capacitação
de mão de obra e de empreendedores
e fornecedores locais”, explica a Diretora de Planejamento e Gestão da
Fundação Renova, Cynthia Hobbs.
Com o novo termo, a Fundação
Renova compromete-se a exigir nos
editais e nos processos de concor-

rências e licitações a contratação de
70% de mão de obra local no município de Mariana. Atualmente, dos
180 contratos ativos para Mariana,
88 foram firmados com empresas
locais, que concentram 71,2% dos
R$ 358 milhões destinados a esses
acordos. Foram mobilizadas mais de
2.500 pessoas em contratos com a
Fundação Renova. Em 2018, foram
arrecadados R$ 4,3 milhões em Imposto sobre Serviços para os cofres
de Mariana.
O acordo foi assinado com a
Câmara de Vereadores de Mariana,
Sindicato Metabase, Instituto de
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI), Associação Dos
Prestadores de Serviços e Locadores
de Equipamentos de Mariana (Ampla) e da Associação Comercial e Industrial e Agropecuária de Mariana
(Aciam).
Pedro Ferreira

Farus 1990. O único
carro que foi fabricado em Belo Horizonte de 1978 até 1990.
Esse foi o último que
saiu da fábrica. Este
e mais outros estarão
no 6º Encontro de
Carros Antigos de
Cachoeira do Campo!

PÁG. 6

Homenagem ao artista Zizi
Sapateiro em Mariana PÁG. 11

De cara nova: 14ª Semana de
Desenvolvimento Econômico de Itabirito
Novos negócios e geração de renda em Itabirito: essas duas propostas
estarão lado a lado entre os dias 28 e
31 de agosto, na 14ª edição da Semana
de Desenvolvimento Econômico. Neste ano, o evento, no antigo galpão da
Delphi, terá uma novidade de peso: a
I Feira da Produção Rural, criada com
o objetivo de divulgar o trabalho dos
produtores rurais da cidade.
A feira rural ocupará 36 estandes,
incluindo atrações como uma minifazenda com exposição de animais e passeio de charrete, programas e produtos
relacionados à agricultura familiar e
apresentação do trabalho de equoterapia da Associação dos Deficientes de
Itabirito (ADI).
A feira de desenvolvimento contará
com mais de 80 estandes, traduzindo a
variedade do comércio itabiritense. Os
espaços seguem à venda na Agência de
Desenvolvimento Econômico de Itabirito - Adesita. Para mais informações,
empresários e interessados devem en-

trar em contato: (31)3563-1958.
Workshops, capacitação
e diversão
A 14ª Semana de Desenvolvimento Econômico também vai oferecer ao
público a oportunidade de se capacitar
por meio de workshops de gastronomia ofertados na carreta do Senac e de
degustar iguarias da cozinha gourmet
elaboradas a partir de produtos cultivados pelos produtores locais. O público infantil também estará integrado
ao evento neste ano. Enquanto os pais
e adultos buscarão novas oportunidades de negócios na feira, as crianças
poderão se divertir em uma área de
playground.
Minas ao Luar fechará
programação
A programação será encerrada
com a apresentação do Minas ao Luar.
O evento será realizado pela Prefeitura, com gestão da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de
Itabirito - Adesita.
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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
Venda de móveis em madeira de demolição,
janelas e esquadrias em madeira,
acabamentos em madeira.

3553-2698
3553-2699
(31) 98449-5823

emp.lacerda@yahoo.com.br
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Dra. Maria Aparecida Murta Miranda
MÉDICA VETERINÁRIA
CRMV-MG 16.310

Consultas,
Vacinas
e Exames
Laboratoriais

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

murta.miranda@yahoo.com.br
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PROCLAMAS DE CASAMENTO
CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
EDILSON ASSIS DUARTE, brasileiro, solteiro, tradutor, natural de Teófilo
Otoni-MG, nascido a 05/04/65, filho de
Antônio Assis Duarte e Margarida da
Silva Duarte e CLÁUDIA REGINA
ALVES GOLINELI, brasileira, solteira, gestora pública, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 27/06/78, filha de
Haroldo Golineli e Regina Alves Golineli; Ambos residentes neste subdistrito;
DIEGO DINIZ BRAZ, brasileiro, solteiro, almoxarife, natural de Ouro Preto-MG, nascido a 03/03/86, filho de João
Deusdete Alves Braz e Margareth Aparecida Diniz Braz e ULLY MARTINS
DE OLIVEIRA, brasileira, solteira,
caixa comercial, natural de Ouro Preto-MG, nascida a 21/06/93, filha de Noel
Quirino de Oliveira e Maria do Carmo
Martins Figueiredo; Ambos residentes
neste subdistrito;
GERSON TEREZO FAGUNDES,
brasileiro, solteiro, analista de compras,
natural de Coronel Fabriciano-MG, nascido a 23/05/82, filho de Geraldo Vieira
Fagundes e Zenei Tereza Fagundes e
DIEGO ANTÔNIO GUIMARÃES,
brasileiro, solteiro, operador de caixa,
natural de Ouro Preto-MG, nascido a
11/10/92, filho de José Antônio Guimarães e Silvania de Fátima Gomes
Guimarães; Ambos residentes neste
subdistrito;
JOSÉ ANTÔNIO CASSIANO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, mecânico industrial, natural de Ouro Preto-MG, nascido a 02/09/85, filho de José
Geraldo Cassiano dos Santos e Dalva de
Jesus de Paula dos Santos e SILVANA
GONÇALVES, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Ouro Preto-MG,
nascida a 26/07/77, filha de Alírio de
Oliveira Gonçalves e Luzia das Dores
Custódio Gonçalves; Ambos residentes
neste subdistrito;
LUCIANO HENRIQUE INÁCIO
TONIOLO, brasileiro, solteiro, cirurgião-dentista, natural de Ouro Preto-MG, onde reside, nascido a 06/12/76,
filho de Newton Inácio Xavier e Maria
Auxiliadora Inácio Toniolo e GISLENE ZACARIAS DA SILVEIRA,
brasileira, solteira, contadora, natural
de Ouro Preto-MG, residente em Mariana-MG, nascida a 30/05/76, filha de
Wilson Lodi da Silveira e Terezinha
Zacarias da Silveira.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto,15 de agosto de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
Montaria e
Selaria
Produtos
de Pet Shop
Rações

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

Artigos
artesanais
Peixes
Ferramentas
Medicamentos
veterinários

Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil de Ouro Preto. Oficial Titular:
Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná, nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG. Tel: (31) 3551-0422 E-mail:
cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
Edital nº10509 WESLEY FELIPE
DOS SANTOS CRUZ, solteiro, brasileiro, motorista, natural de Ouro Preto
- MG, nascido aos 20/10/1992, filho de
Reinaldo José da Cruz e Sandra Aparecida dos Santos Cruz. E NATÁLIA
CAROLINE RODRIGUES, solteira,
brasileira, balanceira, natural de Ouro
Preto - MG, nascida aos 25/10/1997,
filha de Valdeci Rodrigues e Ana Paula
dos Santos. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10510 MARCUS JOSÉ VITÓRIO, solteiro, brasileiro, analista de
contrato, natural de Ouro Preto - MG,
nascido aos 24/10/1983, filho de Silvio
Felix Vitório e Luiza Ramalho Vitório.
E SILVÂNIA EFIGÊNIA DE SOUZA, solteira, brasileira, técnica em segurança do trabalho, natural de Ouro Preto
- MG, nascida aos 22/09/1988, filha de
Wirton Frade de Souza e Maria Joana
Alves. Ambos residentes e domiciliados
em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10511 CESAR FALCÃO
BARELLA, solteiro, brasileiro, professor universitário, natural de Sorocaba
- SP, nascido aos 31/12/1982, filho de
Antônio José Benedito Barella e Lázara Regina Falcão Barella, E LILIANE
MÁRCIA LUCAS SAYEGH, solteira, brasileira, arquiteta, natural de Caratinga - MG, nascida aos 19/03/1984,
filha de Salim Sayegh e Zony Maria
Lucas Sayegh. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10512 DIEGO MACIEL
MOTA, solteiro, brasileiro, engenheiro,
natural de Soledade de Minas, nascido
aos 12/04/1984, filho de Luiz Ferreira
Mota e Maria Aparecida Maciel Mota.
E LUCIANA FRANCISCA VILELA MONTEIRO, solteira, brasileira,
Medica, natural de Estrela de Indaía,
nascida aos 17/03/1985, Bairro Centro,
Ouro Preto - MG, filha de Intens Monteiro Vilela e Maria Lilian da Silva. Ambos residentes e domiciliados em Ouro
Preto – MG.
Edital nº 10513 ARTHUR HENRIQUE MARTINS FERREIRA, solteiro, brasileiro, engenheiro, natural de
Timóteo - MG, nascido aos 01/08/1986,
filho de Geraldo Magela Ferreira e Maria das Graças Martins Ferreira. E TATIANA SOUSA DA SILVA, solteira,
brasileira, dentista, natural de Viçosa
- MG, nascida aos 31/03/1986, filha de
Paulo Márcio da Silva e Maria das Do-

res de Sousa da Silva. Ambos residentes
e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10514 MANOEL DE PAULA, viúvo, brasileiro, aposentado, natural de Rodrigo Silva, distrito de Ouro
Preto - MG, nascido aos 20/10/1947,
filho de José de Paula e Alice Inácio
de Paula. E ROSANGELA APARECIDA XAVIER, solteira, brasileira,
lavradora, filha de José Xavier da Costa
e Cecília Alexandre Xavier. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto
– MG.
Edital nº 10515 RODRIGO JÚNIO
PINTO, solteiro, brasileiro, empresário,
natural de Mariana - MG, nascido aos
19/09/1984, filho de Roque Ferreira
Pinto e Rita de Fátima Neto Pinto. E
LAÍS DE FÁTIMA LOUREIRO
OLIVEIRA, solteira, com brasileira,
estudante, natural de Ribeirão Vermelho
- MG, nascida aos 13/05/1993, filha de:
Walter de Oliveira e Aluilde da Conceição Loureiro Oliveira. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10516 ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA,
solteiro, brasileiro, almoxarife, natural de Ouro Preto - MG, nascido aos
11/06/1983, filho de Antônio Helvécio

@evobikeshop
@evobikeshop
(31) 98433.0988 (31) 3553-2074
R. Santo Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo
da Silva e Maria Auxiliadora Rodrigues.
E GERALDA DE FÁTIMA DIAS,
solteira, brasileira, assessora, nascida
aos 05/08/1985, filha de: Izafir Carlos
Dias e Maria Margarida de Sales Dias.
Ambos residentes e domiciliados em
Ouro Preto – MG.
Edital nº 10517 RILDO ANSALONI
GOMES, solteiro, brasileiro, professor
de educação física, natural de Ouro Preto - MG, nascido aos 03/10/1988, filho
de Herivelto Robson Gomes Batista
e Sueli das Graças Ansaloni Gomes.
E GEIZA DAS DORES CONCEIÇÃO, solteira, brasileira, médica,
natural de Cachoeira do Campo, Município de Ouro Preto - MG, nascida aos
16/04/1985, filha de Sormane da Conceição e Valéria Maria da Conceição.
Ambos residentes e domiciliados em
Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 7 de agosto de 2018.

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

PROVÍNCIA
SOCIAL

98,7 FM

Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

Av. Pedro Aleixo,1021
Cachoeira do Campo - 3553.1883
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3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

Madeireira

Material de
Construção

Mário:
99666-5997
Elias:
98606-9297

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

3551-3744

(31)

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

Ouça a Rádio
(31)

3553-1241

(31)

3553-1711

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

Todos os
pacotes em
PROMOÇÃO.
Consulte nossos
preços!

TAQUARAL

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

JEQUERI Material de
Construção e Acabamentos

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

-

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

PROMOÇÕES DA SEMANA:
Tinta Paredex 18L - branco neve R$107,46 à vista
Duchas eletrônicas com até 20% desconto à vista

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

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XI
É preciso, de uma vez por todas, que o brasileiro aprenda que
fazer política, ou dela participar, não é somente se candidatar a cargo eletivo, como não é tão somente comparecer à sessão eleitoral
e votar em determinado candidato; muito menos, ainda, é ter uma
ficha num partido qualquer, só para engrossar suas fileiras, dando
asas aos políticos carreiristas para contar vantagens partidárias.
Há gente que nem sabe ser filiado a um partido; isso porque a
coisa é tão podre, a ponto de os responsáveis (melhor dizer irresponsáveis) emitirem falsas fichas de adesão. Isso mesmo que está
escrito! Há inscritos em partidos políticos que nunca assinaram uma
ficha de adesão.
Fazer política é muito mais que tudo isso. É também questionar
ações políticas ou dos políticos; é denunciar aquilo que foge ao bom
serviço à coletividade, que sai dos trilhos da honestidade, que contempla estritamente o interesse privado, em detrimento do interesse
público, que faz mau uso do cargo e do patrimônio públicos. Contudo, a depender do próprio crítico, questionador ou denunciante, só
a crítica e questionamento não bastam, havendo que avançar com
proposta alternativa ao quadro em foco. Então, fazer política podem
ser também ações no sentido de melhorá-la, encontrar outros caminhos por onde percorrer, tendo sempre em mente mais desenvolvimento e qualidade de vida para a coletividade como um todo, sem
quaisquer distinções.
Há muito se diz que o arcabouço político brasileiro entrou em
colapso, deixando de merecer respeito e confiança da sociedade
e da população, as destinatárias finais de tudo que cabe ao estado
promover, prover, regularizar, organizar, dirigir, assistir. Pior que isso é que, a partir de dentro, por mais que se queira, recomposição
ou reconstituição desaguará na inocuidade, ou ineficácia, por serem
adversas as condições, brotadas do alto grau de deterioração de
todo o sistema. Nada que se queira fazer a partir do próprio sistema
encontrará eco na sociedade, e, se mesmo assim realizado, fracassará. É como tecido podre; remendo não mais se segura nele!
Não mais se aceitando seja pintado como voto irresponsável,
voto alienado, voto de protesto ou qualquer pejorativo, que se queira
dar-lhe, a campanha pelo voto nulo é uma dessas ações políticas
com vistas a um novo caminho, democrático de fato, embora se saiba que os resultados demoram a se mostrar. Contudo, se não dado
o primeiro passo, a jornada não se inicia!
Descartada a violência e outros métodos conflitivos com a Lei,
que a nada conduzem, se não ao agravamento do caos, o voto é o
único meio válido, concedido ao eleitor pelo regime democrático, para que ele se manifeste com relação ao sistema em vigor. Tendo em
vista essa verdade, o voto nulo é o único com qualidade a expressar
a vontade do eleitor, quando este rejeita todos os candidatos e/ou
contesta o sistema e deseja sua mudança. Até 2006, o resultado
de eleições era apurado segundo o expresso no Art.224 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15/07/1965): “Se a nulidade atingir a mais
de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado
nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal
marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40
(quarenta) dias”.
Ressalte-se que, por 41 (quarenta e um) anos, tal artigo foi obedecido, sem qualquer contestação de quem quer que fosse. Não
havia contestação porque, praticamente, não se exercia o direito de
votar nulo. Voto nulo era palavrão cabeludo aos ouvidos do eleitor
influenciado pela propaganda de que tal voto seria de natureza impatriótica, seria voto de comunista, voto de quem não se importava
com o país, e por aí afora. Mas a partir de determinado momento,
os votos nulos cresceram em número, chegando a anular eleições
municipais em pontos diversos do país. Foi então que políticos recorreram ao TSE, pedindo uma medida que impedisse a anulação
de eleições com base no Art. 224 do Código Eleitoral. Se a sociedade brasileira fosse menos venal, menos alienada pelo futebol, mais
esperta (no bom sentido) e acompanhasse, de perto, os passos
dos políticos, teria percebido e talvez pudesse ter impedido que levassem a efeito a mutreta, derivada de sua própria incompetência.
Até então, o TSE estava a cumprir o que dizia a Lei nº 4.737, de
15/07/1965, em seu art.224, sem qualquer reclamação dos políticos, os próprios autores do Código Eleitoral. Diante do aumento dos
votos nulos e consequente anulação de eleições municipais, percebeu-se que eles mesmos, no Congresso Nacional, teriam arrumado
toda a confusão. Como desfazê-la? Foi aí que jogaram o TSE na fogueira! Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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CARTA AOS TEMPOS

*Rogério Cezar Pereira Gomes

Sobre a teologia de dom Francisco Barroso Filho (I)
Em 04/08/2018, o bispo emérito em tela “presidiu”, em Ouro
Preto, uma missa “Tridentina” ou
do “Rito Extraordinário”, a pedido
do plinialista Bertrand de Orleans e
Bragança.
Após a bênção final, o celebrante afirmou essencialmente
– com endereço, a um só tempo,
implícito e identificado – o que se
segue.
“Os opositores (plinianos) do
Concílio Vaticano II são uma seita”.
Quanto e em relação a mim,
expresso discordância de tal afirmação, com base em duas razões
fundamentais e conexas entre si.
Heréticos grupos eclesiásticos,

velados e organizados – rotulados
ontem de “modernistas” e hoje de
“progressistas” – dominaram, em
última análise, o Concílio de João
XXIII-Paulo VI (1962-1965).
Concreta e historicamente falando, reviveram os numerosos
erros e desvios da Ação Católica
Brasileira (1935-1964), denunciados, em 1943, por Plínio Corrêa de
Oliveira, no célebre livro “Em Defesa da Ação Católica”.
Essa dupla tese figura em um
volumoso estudo meu, conhecido
pelo venerando episcopado nacional, e ainda não refutado por nenhuma autoridade da Igreja Docente.
Trabalho disponível aos even-

tuais interessados através do e-mail
emscprivacy@yahoo.com.br.
Quanto às infabilidades papal e
conciliar, são matérias do provável
segundo artigo, se o simpático Barroso de algum modo fantasiá-las,
para justificar a referida e improcedente objeção.
Algo, aliás, estranho às nobres
condições dele de legítimo sucessor dos Apóstolos e egrégio membro da Academia Ouropretana de
Letras.

A navegação segura na internet foi a pauta da edição de agosto
do Fórum dos Direitos da Criança
e Adolescente (DCA), realizado no dia 1º, na Casa de Cultura
Maestro Dungas, em Itabirito. O
tema foi abordado pela Coordenadoria Estadual de Combate aos
Crimes Cibernéticos (Coeciber)
do Ministério Público do Estado
de Minas Gerais.
Além da promotora e coordenadora Christianne Cotrim Assad
Bensoussan, participaram do encontro Flavianne Lenimar Vieira
Brandão Silva e Hérika Alonso
Cicarelli Fonseca.
Diante de um auditório repleto
de profissionais ligados às áreas
de assistência social e de educação, as palestrantes abordaram
assuntos como uso e segurança de
senhas, ciberbullying, fakes, relação entre professores e alunos nas
redes sociais, com destaque para a
prevenção de crimes cibernéticos.
O mote foi "a vida virtual é a vida
real que as pessoas colocam nas
redes sociais".
Profissionais destacam oportunidade
Presente ao encontro, a secretária de Educação, Ana Góis, exaltou a importância do debate realizado na Casa de Cultura Maestro
Dungas. "Agradeço a oportunidade. Foi muito proveitosa, de ma-

neira lúdica, apresentando conteúdos que podem ser levados a todas
as escolas, a todos os professores".
Visão corroborada pela vice-diretora da Escola Municipal José
Ferreira Bastos, Patrícia Marinho.
"Vai contribuir bastante. É um
trabalho muito bom, com um material excelente, que vamos compartilhar na escola com os alunos.
Vamos selecionar várias partes
dessa palestra e já trabalhar na escola com eles", destacou.
Apoio aos pais, alunos e professores
A coordenadora do Coeciber,
Christianne Cotrim, exaltou os resultados do projeto. "Esse trabalho
tem dez anos e traz a importância
de esclarecer pais, alunos e pro-

fessores a navegar com segurança
em ambiente de rede e evitar que
crianças sejam vítimas de cybercriminosos. Muitas crianças não
sabem que são vítimas, têm medo
de dizer que são vítimas ou não sabem a quem recorrer", detalhou a
promotora.
Criado em agosto de 2017 pela Secretaria de Assistência Social,
o Fórum dos Direitos da Criança
e do Adolescente tem o objetivo
de promover a integração entre os
diversos segmentos que atuam na
rede de atendimento a crianças e
adolescentes, otimizando e fortalecendo os serviços prestados. Os
encontros são realizados mensalmente, na primeira quarta-feira de
cada mês.

*Rogério, 69, é da escola de
espiritualidade, pensamento e
ação de Plínio Corrêa de Oliveira
- 13/08/2018.

Navegação segura na internet
é tema do Fórum DCA

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Jesus
Comentávamos, um grupo de amigos, sobre a nova novela da
Rede Record, “Jesus”. Eu, particularmente, assisti a primeira semana e achei lindo. Cenas maravilhosas, atores muito bem caracterizados e representando muito bem os seus papéis. Mas como toda
história bíblica, confesso, eu só consigo assistir a primeira parte.
Dentre os vários filmes que contam a história de Cristo, eu assisto
até a sua prisão. Não suporto assistir ao sofrimento dEle, nem em
filme. Que dizer de uma novela com 150 capítulos?
Tudo corria muito bem até que começou uma discussão, a meu
ver sem sentido, entre dois dos nossos amigos, um evangélico e
um católico. Por que sem sentido? Porque religião, em minha humilde opinião, não se discute. Cada um deve seguir a sua e respeitar a do outro. O assunto, até então, eram as cenas da novela,
primeiro o anúncio do anjo Gabriel a Maria de que ela ia ser mãe do
filho de Deus, depois o canto dos anjos quando Ele nasceu, os reis
magos seguindo a estrela... muito emocionante mesmo.
Poderia tanto ter ficado por aí a conversa! Mas um dos membros
da roda, católico fervoroso, levantou a questão da novela mostrar
Maria como mãe de outros filhos, com José. Tentando amenizar a
situação, alguém lembrou que a Rede Record pertence a pastores
evangélicos e que eles acreditam nisso. O católico se indignou, o
evangélico começou a discursar e por pouco não chegaram às vias
de fato. A turma do deixa disto entrou no meio, conseguimos mudar
de assunto, mas ainda ficou aquele clima no ar.
Não entendo isto. Todos somos cristãos, todos queremos chegar a Deus, apenas seguimos caminhos diferentes. Não se justifica, principalmente entre amigos, esta história de que a “minha
religião é a certa, a sua está errada”. O que importa é tentarmos
(ninguém consegue integralmente, é claro) seguir os ensinamentos
do Mestre.
O católico acredita na virgindade de Maria e no seu único filho
Jesus, concebido pelo espírito Santo. O evangélico acredita que
Maria é uma mulher especial, escolhida por Deus para conceber
o Seu filho pelo poder do espírito santo e que depois teve outros
filhos com o esposo José. O espírita crê que Jesus é o nosso Mestre infinitamente mais evoluído espiritualmente. E assim o budismo,
as religiões orientais, etc. Quem está certo? Quem está errado?
Ninguém, pelo amor de Deus. Não existe religião “melhor” do que a
outra. Quem somos nós, pobres mortais, para nos colocarmos melhores do que alguém porque seus dogmas religiosos diferem dos
nossos? Deus é Único e Onipresente. E Ele disse “amai-vos uns
aos outros” e não “amai somente os que seguem a sua religião”.
Será tão difícil assim entender?
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
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Prefeitura de Ouro Preto faz primeira
prestação de contas de 2018 no Legislativo
O Plenário da Câmara Municipal de Ouro Preto recebeu, na
quinta-feira (9), audiência pública
de prestação de contas da Prefeitura de Ouro Preto, referente
ao 1º quadrimestre de 2018. Em
cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, os servidores do
Executivo apresentaram os gastos
e a receita do período e destacaram
a dívida do governo estadual com
o município, que já chega a quase
R$18 milhões.
Para o vereador Juliano Ferreira, que presidiu a reunião, “é
extremamente importante a realização dessa audiência para elucidar para os cidadãos a realidade
das finanças do município. Não
podemos dizer, de forma alguma,
que a situação do município é desesperadora, mas, também, não é
confortável. A administração municipal tem que ser responsável
pelos seus gastos, porque, devido
à crise nacional, não temos uma
perspectiva positiva em relação ao
aumento da receita”.
Os números apresentados
mostram que a receita total, de
janeiro a abril de 2018, foi de
R$77.822.138,00 e a despesa liquidada foi de R$63.903.275,00.
Portanto, a receita, no período, foi
maior do que a execução das despesas em aproximadamente R$14,5
milhões, com um resultado positivo. Todavia, é identificada uma
forte queda da receita municipal
se comparada ao primeiro quadrimestre de anos anteriores, sendo
R$107.577.795,12, em 2016, e
R$81.894.038,71, em 2017.
Sobre as dívidas do Estado
de Minas Gerais com os municípios, Huaman Coelho afirma que
“o recursos que estão sendo con-

fiscados pelo governo estadual
estão previstos na Constituição e
o Estado está se apropriando para
pagar suas próprias despesas. Isso,
infelizmente, nos deixou em uma
situação que não estava nos nossos planos. Deveríamos estar com
um equilíbrio financeiro muito
melhor. Já ingressamos com duas
ações judiciais contra o Estado e
confiamos que a Justiça resolverá,
devolvendo à prefeitura o recurso
devido”.
“Foi dito o que já viemos ouvindo desde o início dessa gestão
que é a queda da arrecadação e,
agora, com esses atrasos do repasse do Estado. A situação é realmente muito preocupante. O prefeito precisará reduzir a máquina
[pública]. Se a arrecadação caiu,
tem que reduzir, porque a situação
está se complicando. Tem serviço
que não pode parar, como Educação e Saúde”, alerta a vereadora
Regina Braga.
Já o presidente do Legislativo,
o vereador Wander Albuquerque,

salienta que “ficou muito claro que
o grande problema de Ouro Preto
são as finanças, principalmente,
pelo confisco do Estado de Minas Gerais dos recursos da nossa
cidade. Podemos perceber, pelos
números, que o município detém
apenas de 14% de receita própria,
e o restante vem dos governos estadual e federal. Se essa situação
continuar, nossa cidade vai parar”.
A reunião contou com a presença do presidente da Comissão
de Finanças da Câmara, vereador
Juliano Ferreira (MDB); o presidente da Câmara, Wander Albuquerque (PDT); dos vereadores
Chiquinho de Assis (PV), Geraldo
Mendes (PCdoB) e Regina Braga
(PSDB); do secretário municipal
de Fazenda, Huaman Xavier Pinto
Coelho; da chefe do setor de contabilidade do Executivo, Adriana
Rodrigues, e do gerente de contadoria, Edmundo Sales; além
da representante do Sindicato do
Funcionário e Público, Alexandra
Albano.

Ouro Preto recebe sinalização
de roteiro do Circuito do Ouro
O município de Ouro Preto
começou a receber, no mês de
agosto, a instalação de placas
de sinalização com o objetivo
de orientar os turistas dentro dos
roteiros que fazem parte do Circuito Turístico do Ouro.
Em Ouro Preto serão instaladas nove placas, distribuídas nas
delimitações das estradas que
fazem ligação com os distritos.
Todas as cidades que compõem
o Circuito do Ouro já estão recebendo as placas do projeto de
sinalização, que é uma parceria
da Associação do Circuito do
Ouro (ACO) com a empresa de
cartões ELO.
Ao todo, serão instaladas
170 placas distinguidas em três
tipos: de Transição de Roteiro,
indicando o caminho que leva
a outro roteiro do Circuito do
Ouro; de Mapa, que indicando o
roteiro de visita e quais rotas podem ser exploradas; e de Locais
Estratégicos, com informações
dos atrativos em proximidade
da região do circuito turístico.
O secretário de Turismo,
Indústria e Comércio e também presidente da ACO, Felipe

Guerra, destacou a importância
do projeto de sinalização: “Essa parceria entre a Associação
do Circuito do Ouro e a ELO
mostra o quanto a entidade vem
se diferenciando em suas ações,
principalmente com as parcerias
privadas. Garantindo organização dos roteiros e permitindo
que os turistas tenham acesso às
informações com maior facilidade”, ressalta.
Sobre o Circuito do Ouro
O Circuito do Ouro é uma
região turística composta por

Ane Souz

15 municípios, com afinidades
culturais, históricas e naturais,
com grande proximidade geográfica entre eles, organizados
em quatro roteiros: Entre Serras
da Piedade ao Caraça – Caeté,
Barão de Cocais, Santa Bárbara
e Catas Altas; Entre Cenários
da História – Congonhas, Ouro
Branco, Ouro Preto e Mariana;
Entre Trilhas, Sabores e Aromas
- Rio Acima, Itabirito, Nova
Lima, Sabará e Raposos; Entre
Ruralidades e Personalidades –
Itabira e Nova Era.

Primeiro emprego na
cidade de Ouro Preto

Durante a reunião da Câmara de Ouro Preto, nessa quinta-feira, 16, o
vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou informações sobre o programa de aprendizagem realizado na cidade e a rede de parceiros da Rede Cidadã, entidade habilitada para formação dos jovens aprendizes e intermediação com os empregadores da região. Jovem Aprendiz é um programa
do governo federal destinado aos adolescentes/jovens entre 14 e 24 anos
que frequentam escola regularmente, caso não tenham concluído o Ensino
Médio e inscritos em programa de aprendizagem.
O vereador levou ao plenário a preocupação para que seja ampliado
o número de parceiros do programa Jovem Aprendiz em Ouro Preto e
pediu, através de representação, que a Rede Cidadã informe as empresas
parceiras no município. Ele destacou que “o programa Jovem Aprendiz é
uma obrigação legal das empresas de médio e grande porte, que têm como
obrigatoriedade a contratação de 5 a 15% do seu número de funcionários,
para jovens entre 14 e 24 anos, prioritariamente oriundos de escolas públicas e que devem passar pelo processo de formação e capacitação ao longo
de dois anos. É fundamental esse tipo de atividade para que no futuro,
quando a cidade conseguir atrair novas empresas, os jovens não sejam
destinados aos piores postos de trabalho, como o que acontece muitas vezes em setores terceirizados”.
Chiquinho também chamou a atenção para a retomada do programa
Jovens de Ouro dentro de uma normatização jurídica que evite a exploração da mão de obra infantil, mas sim, a valorização e a capacitação do
jovem ouro-pretano.

PANORAMA
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Espaço no Campo da Água Limpa é a
nova sede dos Escoteiros de Ouro Preto
Ane Souz

No sábado, dia 11 de agosto,
a Prefeitura Municipal de Ouro
Preto passou, simbolicamente,
a “chave” de um dos prédios do
Complexo Esportivo José Ovídio
Fortes, no bairro Água Limpa, para o Grupo de Escoteiros de Ouro
Preto.
O local passa a ser, oficialmente, a sede do movimento voltado
para a educação informal e o desenvolvimento integral de crianças e jovens de 7 a 20 anos.
O Escotismo é um movimento mundial que existe desde 1907,
que privilegia a vida ao ar livre
como experiência educativa. O
movimento foi fundado em Ouro
Preto em novembro de 1980, por
iniciativa da Sra. Delfina de Castro, que era a diretora da Escola
Estadual Pedro II, na época.
De acordo com Andrea Bianchi, que atua na coordenação do
movimento, é a primeira vez, em
38 anos de existência, que os escoteiros de Ouro Preto contam com
uma sede própria: “sempre atuamos dentro de espaços de outras
instituições, e essa oportunidade
nos proporciona identidade e mais
chances de servir aos interesses da
comunidade, promover seu desenvolvimento por meio das ações
solidárias que nós sempre realizamos”.

Ane Souz

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas

7530
9
8
4
8
(31) 9

A pesquisadora de Ouro Preto,
Jaqueline Soares, foi uma das
sete ganhadoras do Prêmio
L'Oréal-UNESCO-ABC do "Para
Mulheres na Ciência" 2018. Jaqueline, que é da Universidade
Federal de Ouro Preto e foi vencedora da categoria Física por
estudar o uso da pedra-sabão
no aperfeiçoamento de implantes dentários e ortopédicos. O
programa, que bateu recorde de
inscrições neste ano, estimula a
participação da mulher na ciência brasileira e oferece bolsa-auxílio de R$ 50 mil a cada uma
das cientistas vencedoras. À
Jaqueline Parabéns e sucesso!

*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

T

ainara Pereira, do bairro Morro da Queimada, está promovendo uma
campanha de arrecadação de roupas de recém nascidos para o filho
da amiga Kátia Reis, previsto para novembro. Quem puder colaborar,
favor entrar em contato pelos telefones 3552 0007 ou 98416 7941. Toda
ajuda é bem vinda.

D

T

rabalhadores de todas as idades que tiverem direito a cotas dos fundos dos programas de Integração Social
(PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) já podem sacar seus recursos até o dia 28
de setembro. Desde o dia 8 de agosto, o crédito para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil está sendo feito
automaticamente e todas as pessoas já podem sacar os recursos corrigidos. A partir de 29 de setembro, só será
possível receber as quantias dos dois fundos nos casos previstos na Lei 13.677/2018. Para saber o saldo e se tem
direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os sites do PIS e do Pasep. Para os cotistas do PIS, também é
possível consultar a Caixa Econômica Federal no telefone 0800-726-0207 ou nos caixas eletrônicos da instituição, desde que o interessado tenha o Cartão Cidadão. No caso do Pasep, a consulta é feita ao Banco do Brasil,
nos telefones 4004-0001 ou 0800-729-0001. Têm direito ao saque as pessoas que trabalharam com carteira assinada antes da Constituição.

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
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Acompanhe o Jornalismo, às
7h e 12h, com Michelle Borges

e 20 a 24 de agosto estarão abertas as inscrições para estágio no Núcleo de Assistência Jurídica e Laboratório Jurídico da Ufop (Najop).
Podem se candidatar todos os alunos do curso de Direito da Ufop que já
tenham cursado a disciplina Teoria Geral do Processo. As inscrições serão realizadas das 13h às 16h, na sede do Najop, na Praça Cesário Alvim,
Praça da Estação de Ouro Preto. Informações em www.ufop.br

A

té o dia 31 de agosto o Cine Vila Rica recebe a Mostra Grandes Atores - Leonardo DiCaprio, que promete trazer ao público um variado
repertório das obras nas quais o ator esteve presente. DiCaprio começou
sua carreira ainda criança, mas foi no inicio dos anos 90 que começou a
ganhar destaque com diversos papéis em séries de TV. Entrou no cinema
em 1991, foi ganhando espaço em novas produções e se tornou conhecido pelo público após "Diário de um Adolescente" (1995) e "Romeu+Julieta" (1996), mas foi com "Titanic" (1997) que sua fama internacional
se consolidou. Devido a questões de segurança, as sessões acontecem no
auditório do Anexo do Museu da Inconfidência, na Praça Tiradentes, 139,
no Centro. Além da Mostra Grandes Atores - Leonardo DiCaprio, o Cine
continua com a Mostra Gratuita Infantil, que acontece sempre aos finais de
semana. Mais informações pelo telefone: 3552 5424.
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Encontro de carros antigos acontece neste
fim de semana em Cachoeira do Campo
Nos dias 18 e 19 de agosto, encontro reúne
colecionadores de mais de 20 cidades mineiras

Colecionadores e apaixonados pelo antigomobilismo estarão
reunidos em mais um encontro
de carros antigos no distrito de
Cachoeira do Campo, neste fim
de semana (18 e 19). Em sua 6º
edição, o evento conta com a participação de colecionadores de mais
de 20 cidades mineiras, em destaque as presenças do Cidadão Éder,
da TV Alterosa, que apresenta o
programa TV Verdade, do conhecido colecionador Gustavo Brasil
e de Jorge Filho, presidente do
Clube de Nova Lima, que realiza o
2º maior encontro de Carros Antigos de Minas Gerais, que acontece
no Alphavile, Lagoa dos Ingleses.
A programação conta com diversas atrações e ainda com uma ação
social de ajuda ao Lar São Vicente
de Paulo.
Com o tema “...carinho por
carros antigos, carinho também
por nossos velhinhos...”, com o
objetivo de arrecadar leite integral
e desnatado e fraldas geriátricas, o
6º Encontro de Carros Antigos de
Cachoeira do Campo conta uma
programação diversificada, com
shows, carreata e pista de BMX e
skate fornecida pelo Jovem Leandro Ferreira.
Colecionadores de mais de 20
cidades mineiras estarão presente
no evento. Entre eles, o apresentador da TV Alterosa, Cidadão
Éder, que já participa pela 3º vez
do evento. “Eu gosto de ver estas
relíquias, eu sou apaixonado por
carros antigos. Em Cachoeira será
a terceira participação. Fui muito
bem recebido nos encontros anteriores; o Cornélio, anfitrião de
primeira qualidade, assim como
os moradores do distrito. É muito
especial esse encontro para mim”,
revela Éder que é colecionador
desde 1977. Ele relembra quando
começou a paixão pelos veículos
antigos. “Desde criança comecei
a gostar do antigomobilismo, pois
eram verdadeiras obras de arte
que desfilavam pelas ruas. Eram

Edição de 2017

carros muito bonitos, com frisos
cromados, cores firmes e altamente silenciosos. Eu via esses carros
passando e ficava maravilhado”,
revela o apresentador.
Jorge Mercury também estará
como expositor de um dos seus
modelos raríssimos, como o Mercury Grand Marquis 9192, sendo
um dos dois únicos exemplares
que existe no Brasil e um raríssimo Farus Quadro, um dos últimos
fabricado pela empresa de Belo
Horizonte, que funcionou de 1978
até 1990. Jorge conta que já participou de encontros de antigomobilismo pelo Brasil e pelo mundo, de
Manaus a Gramado no Rio Grande
do Sul, além de clubes no exterior,
como EUA, Espanha, Portugal e
França. “O nosso objetivo, além
de formar essa grande família e
formar um círculo de amizades
enorme, é a troca de experiências.
Em Cachoeira do Campo já participei de todas as edições, não perdi nenhuma, pois são os melhores
que existem, arrisco a dizer que é
talvez o mais animado. O Cornélio
é muito dedicado e se entrega de
corpo e alma ao evento”, elogia.
Gustavo Brasil, como muitos
colecionadores, se apaixonou por
carros antigos desde a infância. O
gosto foi aumentando com o passar dos anos e ele se especializou

na área, se formou em designer de
produto, voltado para a área de automóvel. “Desde criança gostei de
desenhar carrinhos e isso acabou
me fazendo pesquisar e conhecer
um pouco sobre os modelos e o
designer, e como consequência a
história dessas máquinas”, conta
Gustavo, que atualmente também
comercializa peças para carros antigos para atender a demanda de
quem quer manter o carro antigo
com aspecto original.
O evento acontecerá no Jardins Street Mall, no sábado (18) a
partir das 9h e no domingo (19), a
partir das 8h. A entrada é gratuita
e só será permitida a entrada de
veículos antigos em condições de
exposição.
O presidente do Clube de
Carros Antigos de Cachoeira do
Campo, e um dos fundadores do
evento, Cornélio José da Silva, pede a colaboração dos visitantes nas
doações para o Lar São Vicente de
Paulo. “Pedimos a todos, tanto visitantes como expositores, que colaborarem com a doação de fraldas
descartáveis adultas G e EG e também leite integral e desnatado”, reforça Cornélio. Quem quiser ajudar e não puder ir ao evento, há um
ponto de coleta nas rodoviárias de
Ouro Preto e também de Cachoeira do Campo.

Obras realizadas no distrito de Santa Rita
Ane Souz

Nesta semana, a Prefeitura
realizou a entrega do sanitário público de Santa Rita de Ouro Preto,
uma obra que integra um conjunto
de benfeitorias previsto para o distrito, o que inclui antigas reivindicações dos moradores locais.
Sobre o sanitário público, o
vereador Mercinho declarou que
a obra é de grande importância
para os moradores do lugar, pois
“atende aqueles que comparecem

às cerimônias religiosas nos finais
de semana e datas comemorativas,
e também os visitantes que por ali
passam em diversas ocasiões”.
Para o vereador Zé do Binga,
todo o conjunto de obras previsto
para o distrito de Santa Rita anuncia “novos tempos para a população”, que aguarda soluções para
velhos problemas já faz bastante
tempo.
Além da construção do ba-

Ane Souz

nheiro público, já estão sendo
providenciados reparos em pontes e obras de manutenção que
visam prevenir os constantes alagamentos que sempre afligiram a
população. Na Rua do Engenho,
um bueiro duplo, totalmente
obstruído, não suportava mais a
vazão das águas pluviais. Uma
outra ponte já apresentava problemas em seu tabuleiro e estava
interditada.

Mais transparência nas
listas de espera por cirurgias
Na reunião da Câmara Municipal de Ouro Preto dessa terça-feira, o vereador Geraldo
Mendes apresentou o Projeto de
Lei Ordinária nº 125/2018, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de
publicar no site oficial da Secretaria Municipal de Saúde, assim
como nos quadros de avisos da
própria secretaria, com atualização mensal, as listas de espera dos
pacientes que serão submetidos
a cirurgias médicas eletivas realizadas com recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS). Nas listas
deverão constar as seguintes informações: 1- o número identificador
do paciente e do responsável legal
junto ao Registro Geral (RG), bem
como seu órgão expedidor, como
forma de identificação do paciente
e respeito à sua privacidade; 2- a
data de ingresso do paciente na fila
de espera; 3- a posição que ocupa
na fila de espera da especialidade
médica pertinente.
O vereador Geraldo Mendes
ressalta que “o Projeto de Lei visa
garantir a transparência e a publicidade das listas de espera de cirurgias médicas eletivas, na rede
pública da cidade de Ouro Preto”.
Geraldo Mendes afirma que
“a manutenção de um registro
público e confiável das pessoas
que aguardam na fila das cirurgias

eletivas, disponibilizadas na internet e atualizadas periodicamente,
será um mecanismo efetivo de
combate a possíveis adulterações
e fraudes nestas listas, ao mesmo
tempo que possibilita a ampla fiscalização pelos pacientes, pelos
vereadores e pela sociedade”.
O Projeto de Lei será debatido
nas Comissões permanentes da
Câmara Municipal, e em caso de
ser aprovado, irá para discussão
em plenário.
O vereador Geraldo Mendes
acredita que terá o apoio de todos os vereadores, uma vez que
o Projeto de Lei busca aprimorar
a fiscalização no setor da saúde de
Ouro Preto.

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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Dia do Estudante: comemoração reafirma
pluralidade e protagonismo da juventude
O último sábado, dia 11 de
agosto, foi de comemoração para os
estudantes itabiritenses. Marcando
o encerramento da 2ª Conferência
Municipal da Juventude, o Dia do
Estudante (11/agosto e 12/agosto Dia
Internacional das Juventudes) reuniu
centenas de estudantes no Complexo

João de
Carvalho

Turístico da Estação, ao som de uma
programação diversificada: roda de
capoeira, louvor religioso e apresentações de bloco afro, rapper e DJs.
"É muito importante, porque
existem várias juventudes. É o momento em que a gente vê a pluralidade da juventude itabiritense",

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

A casa da
Virgem Maria

MINHA filha, tendo visitado a Turquia, trouxe-me de presente uma
bela revista descritiva e ilustrada com as informações paisagísticas
mais belas e expressivas desta nação que liga a Europa à Ásia. Mas,
uma casinha e uma estátua da Virgem Maria chamaram e prenderam
minha atenção, com a seguinte descrição: “Sabemos que o apóstolo
São João terminou seus dias em Éfeso e que aí escreveu o seu Evangelho. Sabemos também que Cristo, morrendo na Cruz lhe confiou
sua mãe, a Vigem Maria, com quem veio para Éfeso onde viveu até
sua morte. Os cristãos da vizinhança celebram cada ano a festa da
Virgem perto duma nascente situada no Monte Pion.
No fim do século XIX, foram feitas sondagens nas ruínas duma
casa e as cinzas foram estudadas segundo o método do “Carbono 14” revelando que datavam do séc. I da nossa era, prova que
confirma a afirmação que a Virgem tenha vivido aqui. Hoje a casa
foi transformada em capela onde numerosos cristãos vão em peregrinação assim como muitos muçulmanos que aí se recolhem com
grande respeito.”
Esta mesma referência encontrei-a, no livro “Maria”, escrito pelo
autor de “Aparecida”, Rodrigo Alvarez, com estas precisas palavras:
“Éfeso, Turquia, a casinha encontrada a partir das visões da freira
Anne Catherine Emmerich, onde, segundo uma tradição, Maria teria
passado seus últimos dias”.
EM ITABIRITO, o dia 15 de Agosto, com animados e expressivos acontecimentos, comemora-se o dia da Rainha e Padroeira
da cidade e do município, sob o trissecular título de Nossa Senhora
da Boa Viagem. Coube especialmente à Paróquia do mesmo nome
a realização dos festejos especiais de 2018, marcadamente com o
Jubileu religioso. O vigário da Igreja Pe. Miguel Ângelo Fiorillo, em
1996, escreveu um livro intitulado: “Fundamentos Históricos da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem”, no qual se lê, às folhas
25, que “Atribui-se a construção da Igreja como sendo de 1710 a
1720 construção muito sólida, seu interior um tanto sombrio, convida
a alma à elevação, ao colóquio com Deus, à prece, à meditação.
Seus altares encantam. Há um conjunto de três altares, o Altar Mor
com dois laterais primeiramente colocados, simplesmente deslumbrantes no seu todo; suas molduras bem talhadas relembram uma
infinidade de arabescos salomônicos, dourados. Não se pode também deixar de citar o trabalho nos púlpitos laterais. As suas torres
nos relembram castelos medievais com seu estilo sírio. Magnífico
relógio possui a Matriz, construído pelo então vigário Pe.Francisco
Xavier de Souza (1871 a 1914), na simplicidade de seu mecanismo,
funciona admiravelmente até hoje.”
ENFIM, quis registrar estes fragmentos noticiosos sobre a Virgem Maria, por ser Ela nossa mãe espiritual e centro da mais expressiva devoção da população itabiritense, há séculos! A verdadeira casa de Maria é o coração de cada devoto!

exaltou Rayrlaine Ariana, de 17 anos.
"Liberdade e democracia são pilares
de qualquer convivência e permitem,
justamente, a pluralidade. Em um
espaço público providenciado pela
Prefeitura, você tem a oportunidade
de experimentar novas perspectivas", destacou Max Pedro da Silva,
de 26 anos, estudante de Arquitetura
e Urbanismo. "Achei bacana, porque
a gente consegue ver vários outros
pontos de vista", completou Luis Octávio, de 18 anos.
Pensar, refletir e agir
como juventude
A principal atração da noite foi o
rapper Flávio Renegado, que ressaltou a importância do diálogo com os
estudantes por meio de suas apresentações. "Fico honrado em saber que
a minha música tem a relevância que
acerta o ideal de atingir essa juventude. A música é isso: faz pensar, refletir, faz sentir. O segredo é sensibilizar
o pessoal para que, daqui a pouco, a
gente consiga transformar esse país".
Presente no Dia do Estudante, o
presidente do Conselho Municipal

da Juventude de Sete Lagoas, Lucas
Henrique Silva Corrêa, fez questão de
elogiar a iniciativa itabiritense. "Conciliar diferentes segmentos, seja rap,
seja religioso, com a militância juvenil é saudável para o estado democrático de direito. O que a gente faz hoje,
aqui, é uma aula de democracia, de
contemplação de todos como iguais",
comentou. Para o coordenador de Políticas Públicas da Juventude e assessor de Direitos Humanos, Participação Popular e Cidadania do Governo
Municipal, Leandro Dias, o evento

Axé Igba

cumpriu seu objetivo. "Buscamos
promover eventos e atividades como
esta de acordo com os anseios de todas as juventudes. O evento foi muito
diverso e contou com a presença de
vários estilos musicais, como gospel,
axé, rap, funk e eletrônica, apresentados em sua maioria por jovens. Ficamos muito felizes em saber que conseguimos reunir ali, naquele mesmo
espaço, diversas juventudes. Neste
sábado, tivemos uma grande diversidade de gostos, idades, classes sociais
e inclusive de gênero", avaliou.

Arte no Parque: público e artistas
itabiritenses abraçam projeto na estreia
Um dos mais belos cartões-postais de Itabirito, o Parque Ecológico recebeu no último domingo, dia 12 de agosto, a primeira
edição do Arte no Parque. Grande
novidade do calendário local, o
projeto foi abraçado pelos artistas
e pelo público em geral, que tiveram a oportunidade de curtir música de qualidade, produzida em
Itabirito, no anfiteatro.
A presença de turistas de várias cidades mineiras, unânimes
nos elogios à iniciativa itabiritense, deu brilho especial ao projeto,
fruto de parceria entre as Secretarias de Patrimônio Cultural e
Turismo e de Meio Ambiente.
Prova de que foi um Dia dos Pais
inesquecível para quem esteve no
Parque Ecológico. No palco e nas
arquibancadas.
"Muito legal. É mais uma
opção de lazer. O espaço aqui é
ótimo e, com um evento desse,
a gente começa o domingo mais
alegre", exaltou Edmar Miqueletti,
de Belo Horizonte. Mesmo sentimento de Jayro Alencar, de Conceição do Mato Dentro, que esteve
no Parque pela primeira vez. "Viemos justamente curtir esse domingão de família e estamos achando
o máximo. Proposta interessante,
com vários estilos musicais, cada
hora uma banda toca", comentou.
Valorização da cultura
itabiritense
Nesta primeira edição, estiveram no palco Paulinho Sacra &
Daniel B. e Rapha Vieira. Com
formato interativo, as apresentações foram medidas pelo músico
Daniel Rodrigues. Mais do que
um repertório recheado de sucessos, o Arte no Parque ofereceu ao
público a chance de conhecer os
detalhes da trajetória dos artistas.
"É muito bom ver uma plateia
que entendeu o primeiro recado
e veio participar conosco. Nos
interessa que o público descubra
aos poucos o Arte no Parque,
perceba como é gostoso passar

uma manhã no Parque Ecológico,
contemplar a natureza, a música e
o talento do artista itabiritense",
comemorou o secretário de Patrimônio Cultural e Turismo, Ubiraney Figueiredo.
Artistas comemoram
oportunidade
Para Paulinho Sacra & Daniel
B., o Arte no Parque representou o
retorno a um palco especial. "É um
privilégio. Um parque tão bonito.
Fizemos o lançamento do nosso
CD aqui, em 2015. O projeto é
muito bom e, para mim, já deu certo", disse Daniel. "É uma parceria
legal entre os músicos, os artistas
de Itabirito. Espero que tenha vida longa e que as pessoas possam
prestigiar", completou Paulinho.
Rapha Vieira também fez
questão de destacar o domingo

especial. "Fazer parte deste momento, com esses dois músicos
talentosos, para mim é uma honra.
Isso representa, de certa forma, o
reconhecimento do trabalho que a
gente vem desenvolvendo tanto na
parte de educação musical quanto
na parte de entretenimento em palco. A palavra que eu tenho a dizer,
agora, é gratidão".
Programação até
16 de dezembro
A próxima edição acontecerá
no dia 16 de setembro, com Felipe Menezes e Maurício Silva. Em
outubro, no dia 14, será a vez de
Tindolelê e Sakasamba. No dia
11 de novembro, sobem ao palco Gustavo Luiz e Sander Lopes.
Encerrando a temporada, Tricaô e
Bem Bolado se apresentam no dia
16 de dezembro.

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Educação financeira: nos municípios mais
avançados já se aplica o programa de educação
financeira nas escolas. São dois projetos: Ensino médio e Ensino fundamental, onde os alunos
contam com um conjunto de livros, por níveis de ensino, que oferecem atividades educativas que permitem a inserção do tema na vida
escolar. A Associação Brasileira de Educação Financeira do Brasil
oferece também importantes subsídios para a classe de aposentados.
Por onde anda? O pastor José Alves da Igreja Evangélica. Ele já
exerceu o cargo de vereador, deixando uma folha de relevantes serviços prestados. Criou com muito sucesso a guarda Gideão Mirim,
preparando jovens para o mercado de trabalho. Sempre pronto para
ajudar os menos favorecidos, além de incentivar a participação na
vida religiosa, o pastor Jose Alves é gente de destaque na Cidade
Encanto.
Nosso abraço: ao Sérgio Luiz Kiko, líder da comunidade do Bairro
São Geraldo. Ele não tem medido esforços para denunciar e buscar
soluções que possam favorecer os moradores daquele populoso bairro de nossa cidade. A ele nosso reconhecimento e admiração.
80 anos: quem comemorou o aniversário de 8 décadas no último sábado foi Sílvio Souza. Churrasco regado a cerveja, música animada
e reunião da numerosa família Souza de Ouro Preto, que mais uma
vez festejou em alto estilo. Parabéns Silvio!
Mentiu: “Quem me viu mentiu”, é o nome do evento que acontece
dia 18, sábado, na área do estacionamento central. As atrações são
Ricardo Ozcar e Lipe Andrad. Ingressos variam de 35 a 80 reais.
Você conta com camarote e Open Bar e reunião de gente que brilha e
transmite alegria. Confira!
Para Refletir: a autoconfiança é a sua melhor roupa. Use-a e
desfile com ela.
Artista: “O Neném Michel (M.
Vinicius) filho do saudoso
comerciante José Michel é
um extraordinário pintor. É
um dos artistas que melhor
retrata a cidade de Itabirito,
especialmente a área antiga.
Tenho a felicidade de possuir
vários quadros de sua autoria.
Fotografei todos e vou postá-los, semanalmente nas redes
sociais para que os meus amigos, e as minhas amigas, possam relembrar algo. É para
todos e todas, porém desejo,
em cada oportunidade, dirigir
especialmente a alguém que
vivenciou o local”. Desembargador José Antônio Braga.
Arquivo Ivacy Simões

Arquivo Ivacy Simões

Uma história muito bela! A Elizabeth Taylor de Itabirito: Fato
bastante curioso aconteceu por volta de 1953 em Itabirito. Naquele
ano, os Clubes União e Itabirense, brindavam seus associados com
exibições de filmes, grandes sucessos de Hollywood, em suas sedes
sociais. Certa vez, o Itabirense exibia um filme com a grande e bela
artista Elizabeth Taylor: “Ivanhoé – O vingador do rei”. Vez ou outra,
na troca dos rolos do filme, a exibição sofria um pequeno intervalo, o
que era compreendido por todos. Num desses intervalo, algo chamou
a atenção de todos. Na plateia, uma linda garota de nossa cidade, era
idêntica a Elizabeth Taylor. Segundo alguns, até mais bonita que a
própria artista. Era ela a Judith de Oliveira (conhecida por Manazinha). Ao final da exibição, a garota recebeu aplausos do público, que
gritava o nome de Elizabeth Taylor, surgindo daí um apelido, que ela
mesmo não gostava, por ser muito simples e humilde, mas na época,
todos a comparavam com a artista de Hollywood, pela sua beleza e
formosura. Hoje com 84 anos, Manazinha relembra com alegria essa
bela passagem de sua juventude. Manazinha foi casada com o Sr.
Niquinho, e o casal teve três filhos: Mauro Lúcio, Lucimara (Quinha)
e Gilmara (Pitucha). Vejam algumas fotos da artista Elizabeth Taylor
e de nossa conterrânea, Judith de Oliveira, Manazinha.
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Campanha de
vacinação
antirrábica
para cães e
gatos começa
dia 26 /ago

Fique atento às datas e não
deixe de vacinar seu animal

8

R. D r . G uilherme , 37 - C entro - (31) 3563.1039 - ITABIRITO
Promoção:

Tinta Glasurit com
preços especiais
até 31/julho

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

A campanha anual de vacinação antirrábica
em Itabirito será realizada nos dias 26 de agosto
e 1º e 2 de setembro, no horário das 8h às 16h,
nas zonas urbanas e rurais. A meta de Secretaria
de Saúde é imunizar 10 mil animais, entre cães
e gatos.
A vacina é a única forma de prevenção à raiva,doença grave que pode levar o animal a óbito
e ainda pode ser transmitida para seres humanos.
Animais com mais de três meses, mesmo os vacinados no ano passado, devem receber a dose.
Cães e gatos que estiverem doentes não devem
ser vacinados, cadelas ou gatas gestantes que estão próximas da data do parto ou que pariram há
menos de uma semana do dia da campanha não
deverão ser vacinadas.
No primeiro dia de campanha, as vacinas serão aplicadas em cinco localidades da zona rural:
na Unidades Básica de Saúde do São Gonçalo do
Bação e na igreja evangélica de Mangue Seco, na
Unidades Básica de Saúde do Ribeirão do Eixo e
de Acuruí, na Escola Municipal Professora Olímpia Mourão Malheiros, no Córrego do Bação e
na Associação Comunitária de Portões. Já no fim
de semana seguinte, nos dias 1º e 2 de setembro,
a vacinação será aplicada na zona urbana, conforme cronograma abaixo.
Cronograma de Vacinação
Sábado, 1º de setembro
1. Associação Comunitária de Marzagão
2. Escola Municipal Laura Queiroz
3. Salão Comunitário do bairro do bairro Quinta
dos Inconfidentes
4. Poliesportivo do CEMI
5. UBS Santa Rita
6. Salão Comunitário dos bairros
Munu / Primavera
7. Salão Comunitário Santo Antônio
8. Escola M. Guilherme Hallais França
9. Salão Comunitário do bairro Nossa
Senhora de Fátima
10. Salão Comunitário do bairro Vila Gonçalo
11. UBS Vila Gonçalo
12. Salão Comunitário do bairro
Agostinho Rodrigues
Domingo, 2 de setembro
1. Cine Pax
2. Quadra de esportes do bairro Santa Efigênia
3. Conselho Tutelar
4. UBS São José
5. Salão Comunitário do Bairro São José
6. Salão Comunitário do bairro Santa Tereza
7. Escola M. José Ferreira Bastos
8. Salão Comunitário do bairro Meu Sítio
9. Salão Comunitário do bairro Padre Eustáquio
10. Associação Comunitária da Vila Gutierrez
11. Salão Comunitário do bairro Novo Itabirito
12. Salão Comunitário do Cardoso
13. Salão Comunitário do bairro Itaubira
14. Salão Comunitário do bairro Padre Adelmo

Ofertas diferentes
todos os dias!
Vá e confira.

R. Dr. Eurico Rodrigues, 94 - centro
Novo tel: 3561-1857 - ITABIRITO

Elson
Cruz

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

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

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

Camisaria

BARRETO
Roupas - Calçados Cama e Mesa

A MAIS COMPLETA LINHA DE
MATERIAL ESPORTIVO DA REGIÃO
R. Dr. Guilherme, 172 - ITABIRITO - 3561.1881
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O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº 008/2018 - Registro de Preço 009/2018
- Processo Licitatório nº. 086/2018 – Pregão Presencial nº050/2018 – Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de uniformes masculinos e femininos para os servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG,
conforme especificações do anexo I, do Edital, FORNECEDORES e Relação de objetos descritos abaixo:
Fornecedor: Comercial C & C Eireli ME – CNPJ: 23.539.504/0001-80.
Garantia da Política de Recursos Humano do Saae: 17 122 1708 4.012 33.90.30.00 - Marca / Fabricante - Comercial C&C
Item

Especificações - Lote 01

Unid

Qtde

Preço Unit.

Preço Total

1

Calça Jeans, Indigo blue, 11 OZ Sarja Twill 3x1, modelo masculino,
com 02 bolsos traseiros, com 02 bolsos dianteiros, com um bolso
de relógio, com reforço do mesmo tecido na altura dos joelhos, com
logomarca do saae bordada no bolso traseiro do lado direito, na cor
prata, medindo: 2 cm de altura x 4,5 cm de comprimento.

Unid

500

R$ 83,00

R$ 41.500,00

Calça Jeans, Índigo Blue, 11 Oz Sarja Twill 3x1, modelo masculino,
com 02 bolsos traseiros, com 02 bolsos dianteiros, com um bolso
de relógio, sem reforço do mesmo tecido na altura dos joelhos, com
logomarca do saae bordada no bolso traseiro do lado direito, na cor
prata, medindo: 2 cm de altura x 4,5 cm de comprimento.

Unid

2

300

R$ 82,50

R$ 24.750,00

Valor total do Lote: R$ 66.250,00
Fornecedor: Zenite Comercial LTDA – CNPJ: 24.687.735/0001-01

9

Processo Seletivo SAAE: O SAAE realizará processo seletivo simplificado Cadastro
Reserva para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público: Oficial de Serviços e Obras para atuar na Operação da
Unidade de Tratamento de Água, Oficial de Serviços e Obras para atuar no setor Operacional e Operador de Veículos e Equipamentos Especiais. Local da Inscrição: sede do
SAAE; Prazo de inscrição: 20/08/2018 a 24/08/2018. Itabirito, 17/08/2018, Wagner José
Silva Melillo - Diretor Presidente do SAAE. Maiores informações com o RH do SAAE.
Processo Seletivo Simplificado Classificatório nº 004/2018 - Saae Itabirito Cargo: Agente Administrativo - Alteração do Resultado Final
Nº Inscrição

Vaga Pretendida

Classificação Final

165

Agente Administrativo

Desistência

133

Agente Administrativo

2º

21

Agente Administrativo

3º

139

Agente Administrativo

4º

119

Agente Administrativo

Desclassificado

268

Agente Administrativo

5º

Demais nº de inscrições permanecem inalterados. 17/08/2018

Garantia da Política de Recursos Humano do Saae: 17 122 1708 4.012 33.90.30.00 - Marca / Fabricante - Comercial ZENITE
Item

Especificações - Lote 01

Unid

Qtde

Preço Unit.

Preço Total

1

BONÉ em sarja 3x1, cor azul, 67% poliéster e 33% algodão, com fechamento regulável em plástico, silkados com a logomarca do Saae na frente.

Unid

200

R$ 18,80

R$ 3.760,00

2

JAQUETA em brim gabardine, forrada e acolchoada – com gola, cor
azul marinho, fechamento frontal com zíper, BOLSO LATERAL
INTERNO FUNDO E GRANDE. Não serão aceitos uniformes com
bolsos pequenos. Com logomarca do SAAE bordada (com 2530 pontos) no lado superior esquerdo, na cor prata, medindo: 2 cm de altura x
4,5 cm de comprimento. Tamanhos variados: M, G, GG e EGG.

Unid

200

R$ 188,00

R$ 37.600,00

Processo Seletivo Simplificado Classificatório nº 004/2018 - Saae Itabirito Cargo: Assistente Técnico - Alteração do Resultado Final
Nº Inscrição

Vaga Pretendida

MP

Classificação Final

218

Assistente Técnico

Classificado

1º

163

Assistente Técnico

Classificado

Desistência

105

Assistente Técnico

Classificado

3º

93

Assistente Técnico

Desclassificado

Desclassificado

47

Assistente Técnico

Desclassificado

Desclassificado

Valor total do Lote: R$ 41.360,00

52

Assistente Técnico

Classificado

4º

Garantia da Política de Recursos Humano do Saae: 17 122 1708 4.012 33.90.30.00 - Marca / Fabricante - Comercial ZENITE

245

Assistente Técnico

Classificado

5º

Item

Especificações - Lote 02

Unid

Qtde

Preço Unit.

Preço Total

Demais nº de inscrições permanecem inalterados. 17/08/2018.

1

CALÇA JEANS com lycra, índigo blue, 12 Oz Sarja Twill 3X1
composição 97% algodão, 3% elastano, gramatura 338 gr/m2, lavada no processo de amaciamento, modelo feminino, com logomarca
do SAAE bordada no bolso traseiro do lado direito na cor prata,
medindo: 2 cm de altura x 4,5cm de comprimento.

Unid

80

R$ 110,90

R$ 8.872,00

2

CAMISETE FEMININO em tecido semprigual, Cedromix Super
50Z ou similar, manga curta (tecido profissional Sarja Twill 2x1, gramatura 160gr/m2, composição 60% Algodão 40% Poliéster) na cor
azul, fechamento frontal com botões, gola colarinho, com um bolso
no lado superior esquerdo, com logomarca do SAAE bordada no bolso na cor prata, medindo: 2 cm de alt. x 4,5 cm de comprimento.
Tamanhos variados: P, M, G e GG.

Unid

50

R$ 86,00

R$ 4.300,00

Extrato do 10º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de telefonia móvel. Referência: Pregão Presencial nº011/2015, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Claro S/A. Objeto:
prestadora de serviços de Telefonia Móvel
Pessoal – STMP, através de “Plano Empresarial com estimativa de minutos”, com
disponibilização de aparelhos celulares
digitais fornecidos pelo regime de comodato, Pós Pago e fornecimento de linhas
para uso preferencialmente no Município
de Itabirito – MG, bem como em todo o
Brasil. Valor Total: R$1.800,00 (Um mil e
oitocentos reais), Sendo para 01 (um) mês.
Forma de pagamento: conforme fatura,
após a emissão da mesma. Vigência: fica
aditado ate 31/12/2018. Dotação Orçamentária: 17. 122. 1701 4.003 3390.39.00
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
Data da assinatura do Termo Aditivo:
30/07/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção auto elétrica. Referência: Dispensa
de Licitação nº001/2018, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito - MG.
Contratada: Auto Elétrica Beto & Sinfrônio Ltda. Objeto: Prestação de serviços
elétricos de Manutenção Preventiva e
Corretiva para os veículos pertencentes à
Frota do SAAE. Valor por hora de manutenção: R$69,62 (sessenta e nove reais e
sessenta e dois centavos). Valor Total das
horas contratadas: R$974,68 (Novecentos
e setenta e quatro reais e sessenta e oito
centavos). Forma de pagamento: mensal
com 05 (cinco) dias úteis após a emissão
e conferência da Nota Fiscal. Vigência:
Fica aditado por mais 14 (quatorze) horas
ou até 31/12/2018. Dotação Orçamentária:
17.512.1703 4007 3390.39.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 30/07/2018.
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
nº085/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº049/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material elétrico, a ser utilizado
na execução dos serviços de alimentação
da elevatória de esgoto do marzagão localizado na coordenada 43º80’270.40” S
– 43º80704 e 20º20’02.60” O, pertencente
ao SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do Edital,
Empresa Vencedora e Habilitada Elétrica
Vila Rica LTDA – ME, perfazendo este
pregão um valor total de R$9.500,00 (Nove mil e quinhentos Reais), Itabirito / MG,
13/08/2018 – 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
nº086/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº050/2018 S.R.P. 009/2018
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de uniformes
masculinos e femininos para os servidores

Valor total do Lote: R$ 13.172,00
Garantia da Política de Recursos Humano do Saae: 17 122 1708 4.012 33.90.30.00 - Marca / Fabricante - Comercial ZENITE
Item

Especificações - Lote 03

Unid

Qtde

Preço Unit.

Preço Total

1

BLAZER FEMININO - Abotoamento embutido; Dois bolsos na
base; Detalhes com tecido diverso na gola, patte, barra e punho.
Tecido: Microfibra Composição: 97% Poliéster, 3% elastano, na cor
azul marinho e nos detalhes na cor off White. Com bordado

Unid

27

R$ 160,00

R$ 4.320,00

2

Blusa Feminina manga curta: Cor Off White, Manga curta, Frente dupla, Decote U, Detalhes: Tricô no acabamento das mangas e barra em
off White e azul marinho, Tecido: Crepe. Composição: 100% poliéster
OBS: A logomarca do Saae será bordada (com 2530 pontos) no busto
superior esquerdo, na cor prata, medindo: 2 cm de alt. x 4,5 cm de comp.

Unid

108

R$ 90,00

R$ 9.720,00

3

CALÇA SOCIAL Cintura média para alta, Tecido microfibra azul
marinho, Composição: 97% poliéster, 3% elastano, Modelo com
passantes, Bolso faca falso, Com vinco, Sem bordado.

Unid

54

R$ 95,50

R$ 5.157,00

Valor total do Lote: R$ 19.197,00
Fornecedor: Leonardo Oliveira Rabelo – ME – CNPJ: 07.276.274/0001-57
Garantia da Pol. de Recursos Hum. do Saae: 17 122 1708 4.012 33.90.30.00 - Marca / Fabricante - Leonardo Oliveira Rabello
Item

Especificações - Lote 01

Unid

Qtde

Preço Unit.

Preço Total

4

CAMISA MANGA CURTA masculina, tecido profissional Sarja
Twill 2x1, gramatura 160gr/m2, composição 60% Algodão 40% Poliéster) na cor azul, fechamento frontal com botões, gola colarinho,
com um bolso no lado superior esquerdo, com logomarca do SAAE
bordada no bolso na cor prata, medindo: 2 cm de alt. x 4,5 cm de
comprimento. Tamanhos variados: P, M, G e GG.

Unid

200

R$ 60,00

R$ 12.000,00

5

CAMISA MANGA CURTA, manga curta (tecido profissional
Sarja Twill 2x1, gramatura 160gr/m2, composição 60% Algodão
40% Poliéster) na cor azul, fechamento frontal com botões, gola
colarinho, com logomarca do SAAE bordada na parte superior do
lado esquerdo, na cor prata, medindo: 2 cm de alt. x 4,5 cm de comprimento, sem recorte nas costas, com faixa refletiva fluorescente de
50 mm na cor prata e laranja, aplicada na altura do peito passando
por todo o tronco, abaixo da gola, proporcionando alta refletividade,
durante o dia e a noite (conforme modelo), e com a sigla “SAAE”
silkada na parte central das costas, medindo 4,5 cm de alt. x 18 cm
de comprimento na cor prata refletiva, sendo 1,5cm acima da faixa
refletiva. tamanhos variados: P, M, G e GG. O tecido deverá ser
resistente para que não rasgue ao colocar a faixa refletiva.

Unid

600

R$ 71,10

R$ 42.660,00

CAMISA MANGA CURTA, gola polo (canelada), malha mista
(poliester/viscose), com bolso, cor azul (layout conforme modelo),
com a logomarca do saae bordada no lado superior esquerdo (bolso)
na cor cinza, medindo: 2 cm de alt. X 4,5 cm de comprimento.
Característica do tecido: (poliéster / viscose componentes dos fios:
poliéster 67% / viscose 33%, gramatura: 152 +/- 5 g/m2. Tamanhos
variados, sendo: tamanhos M e G.

Unid

7

CAMISA MANGA LONGA masculina, tecido profissional Sarja
Twill 2x1, gramatura 160gr/m2, composição 60% Algodão 40% Poliéster) na cor azul, fechamento frontal com botões, gola colarinho,
com um bolso no lado superior esquerdo, com logomarca do SAAE
bordada no bolso na cor prata, medindo: 2 cm de alt. x 4,5 cm de
comprimento. Tamanhos variados: P, M, G e GG.

Unid

120

R$ 69,00

R$ 8.280,00

8

CAMISA MANGA LONGA, sem punho, gola polo (canelada),
malha mista (poliester/viscose), com bolso, cor azul (layout
conforme modelo), com a logomarca do saae bordada no lado
superior esquerdo (bolso) na cor cinza, medindo: 2 cm de alt. X 4,5
cm de comprimento. Característica do tecido: (poliéster / viscose
componentes dos fios: poliéster 67% / viscose 33%, gramatura: 152
+/- 5 g/m2. Tamanhos variados, sendo: tamanhos M e G.

Unid

40

R$ 40,00

R$ 1.600,00

9

CAMISA SOCIAL masculina listrada na cor azul claro e branco
com manga longa, em tecido 100 % algodão, punho interno branco,
bolso frontal bordado com a logomarca do Saae será bordada (com
2530 pontos) no lado superior esquerdo, na cor azul, medindo: 2
cm de altura x 4,5 cm de comprimento. Abertura frontal em toda
extensão fechada por 06 (seis) botões.

Unid

12

R$ 89,00

R$ 1.008,00

6

40

R$ 33,50

R$ 1.340,00

Valor total do Lote: R$ 66.888,00
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 14/08/2018.

do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I, do Edital, Empresas
Vencedoras e habilitadas Comercial C &
C Eireli Me, Zenite Comercial LTDA, e
Leonardo Oliveira Rabelo – ME, perfazendo este pregão de S.R.P. um valor total
de R$206.867,00 (Duzentos e seis mil oitocentos e sessenta e sete Reais), Itabirito /
MG, 14/08/2018 – Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 056/2018 - 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°094/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº056/2018, Objeto: contratação de empresa especializada
em locação de espaço físico com fornecimento de café da manhã e almoço para
realização da semana interna de prevenção
de acidentes (SIPAT) que acontecerá no dia
14 (quatorze) de setembro de 2018 para os
servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE, conforme especificações do anexo I, contidas no Edital, no
dia 30/08/2018 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 – 057/2018 - 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°095/2018, 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, do edital, no dia 31/08/2018 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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABIRITO

EDITAL. Pregão Presencial nº 091/2018
– PL 165/2018 – RP 053/2018 - Registro de
preço para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica para fornecimento e instalação de forro de PVC no município de Itabirito -MG. Tipo: Menor Preço. A abertura
será dia 31/08/2018 às 13:00 hs.
Pregão Presencial nº094/2018-PL169/2018
– Contratação de empresa especializada em
Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos do
Tipo nobreak, compreendendo serviço de
mão-de-obra com fornecimento de peças.
Tipo: Menor Preço Global. A abertura será
dia 30/08/2018 às 13:00 hs.
Pregão Presencial nº095/2018-PL170/2018
– Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais hidráulicos a fim
de atender a demanda de manutenção da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Tipo: Menor Preço por item. A abertura será
dia 31/08/2018 às 13:00 hs.
Pregão Presencial nº098/2018-PL173/2018
– Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de consumo, equipamentos e serviços para atender a Vigilância em
Saúde Ambiental. Tipo: Menor Preço por

item. A abertura será dia 03/09/2018 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
- NOVA SESSÃO – Pregão Presencial
083/2018 – PL 152/2018 – RP 046/2018
- A pregoeira comunica data para nova
sessão referente fase de lances e demais
atos referentes ao processo. A nova sessão
acontecerá no dia 23/08/2018 às 13 horas,
na Prefeitura Municipal de Itabirito, situada
à Avenida Queiroz Junior, nº 635, Centro,
Itabirito/MG.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extratos de Contratos – PP 072/2017 - PL
130/2017 – RP 043/2017 – Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de material de expediente para abastecer as
unidades da Prefeitura Municipal de Itabirito. Contrato - 455/2018 – Contratada: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio EPP – CNPJ:
21.230.132/0001-80. Valor: R$ 11.370,00
. Contrato - 457/2018 – Contratada: Trana
Papelaria e Suprimentos Ltda EPP - CNP::
01.982.481/0001-40. Valor: R$ 45.731,80,
Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de Contrato 482/2018 - PP
073/2018 - PL 141/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos odontológicos.
Contratada: Central Técnica Equipamentos
Médicos e Odontológicos Peças e Serviços
Ltda-ME - CNPJ:41.684.846/0001-75. Lote 1 – CEO: Valor Teto para Manutenção
Corretiva R$ 40.000,00/ano - Serviço de
Manutenção Preventiva - R$ 2.102,30/mês.
Lote 2 – UBS’s - Valor Teto para Manutenção Corretiva: R$ 80.000,00/ano. Serviço
de Manutenção Preventiva - R$ 5.131,36/
mês. Vigência: 12 meses.
Município de Itabirito/MG – A pregoeira
torna público o resultado dos processos
abaixo discriminados:
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– RESULTADO – Pregão Presencial
088/2018 - PL 158/2018 – RP 050/2018 –
Registro de preços para eventual e futura
contratação de pessoa jurídica para fornecimento de produtos para saúde classificados
como materiais Médico-hospitalares de
apoio e diagnóstico II para atendimento a
pacientes nas Unidades de Saúde, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Vencedor: Distrilaf – Distribuidora de Medicamentos Ltda. CNPJ: 04.889.013/000114. Item: 7. Valor Total: R$ 35.728,00. Vencedor: Lam Brasil Equipamentos Médicos
Eireli – ME. CNPJ: 29.084.765/0001-39.
Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Valor Total: R$
169.304,08. A pregoeira declarou o item 08
frustrado. O Secretário Municipal de Saúde
ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– RESULTADO – Pregão Presencial
089/2018 – PL161/2018 – RP051/2018
– Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de material, equipamento
e acessórios de Salvamento para o Bombeiro Municipal em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.
Vencedor: Sea & Náutica Ltda. CNPJ:
70.994.140/0001-08. Itens 02, 04 e 06.
Valor Total: R$30.500,00. A pregoeira declarou os itens 03, 05, 08 e 11 desertos e os
itens 01, 07, 09 e 10 frustrados, o Secretário
Municipal de Segurança e Trânsito ratificou
a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato de Contrato 480/2018 - Pregão
Presencial 100/2017 - PL 184/2017- RP
057/2017 - Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de materiais
pré moldados a fim de atender a demanda
de manutenção da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços. Contratada: Minas Blocos e Pré-Moldados Indústria e Comércio
Ltda. CNPJ: 23.626.011/0001-87 Valor: R$
77.000,00. Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato da Ata 098/2018 - Pregão Presencial 079/2018 – PL 147/2018 – RP
043/2018. Objeto: Registro de preço para
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos,
eletrodomésticos e eletroeletrônicos para
atender as unidades da Prefeitura Municipal de Itabirito. Detentor da Ata: Digital
Informática e Tecnologia Ltda – CNPJ:
05.448.910/0001-55, Item 4 - V.Un. R$
865,00; Item 5 - V.Un. R$1.126,00. Homologação/ Ratificação: 20/07/2018. A íntegra
da ata encontra-se disponível no Deptº de
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Edital
de Processo Seletivo Público Simplificado nº 001/2018 - Convocação dos Candidatos - O Prefeito de Itabirito-MG, no uso
de suas atribuições legais, informa que em
observância ao Princípio da Publicidade, divulga a Lista da Quarta Convocação do Edital 001/2018, referente ao Processo Seletivo
Simplificado de Provas para contratação
de pessoal por prazo determinado. O detalhamento da lista se encontra no site oficial
da Prefeitura Municipal de Itabirito www.
itabirito.mg.gov.br e impressa no Quadro
Oficial, mais informações (31)3561-3227.

- feira, 17 de agosto/2018
O LIBERAL Ed.1303 - SextaMARIANA
www.jornaloliberal.net
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Extrato da Decisão do Processo Administrativo Disciplinar nº 06/2017. Pedido de
Julgado Procedente. Comprovada a prática
de infração de natureza indisciplinar pelo
servidor F.M.D. (matrícula nº 34.384). Pena
de 15 (quinze) dias suspensão, nos termos
do art. 17, inciso V, do Decreto Municipal nº
9.338/2011. Data da Decisão: 14/05/2018.
Extrato da Decisão do Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2017. Pedido
de Julgado Improcedente. Comprovada a
inexistência de infração de natureza indisciplinar. Absolvição Sumária do servidor
F.M.D., nos termos do inciso IV do art. 231
da Lei Municipal nº 3003/2014. Data da
Decisão: 16/01/2018.
Processo Administrativo Disciplinar nº
03/2017. Pedido de Julgado Procedente.
Restou-se comprovado que o servidor
A.M.S. (matrícula nº 42.625) infringiu os
incisos I, II e V do art. 189 e o inciso I do art.
190, ambos da Lei Municipal nº 3.003/2014.
Aplicação da pena de suspensão pelo prazo
de 15 (quinze) dias, nos termos no art. 204
da Lei Municipal nº 3003/2014. Data da
Decisão: 03/05/2018. Data do Transito em
Julgado: 17/07/2018.
Processo Administrativo nº 06/2018. Pedido de Julgado Procedente. Acumulação
ilícita de cargo público. Declaração de Nulidade do Ato Administrativo que concedeu à
servidora licença para tratar de interesse particular, sem remuneração, do cargo público
para assumir outro cargo na Administração
Pública. Comprovada a boa-fé da servidora.
Direito de opção de cargo. Data da Decisão:
30/07/2018.
Extrato da Decisão do Processo Administrativo nº 19/2017. Concessão do benefício de aposentadoria à processada em
15.05.2017. Hipótese de vacância de cargo
público, nos termos do inciso IV do art. 69,
da Lei nº 3.003/2014. Extinção do vínculo
da servidora com a Administração Pública
Municipal. Declaração da vacância do cargo de Protocolista e exoneração da servidora do cargo ocupado. Interposto Recurso.
Recurso julgado improcedente e mantida a
decisão. Data da decisão: 04.06.2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato da Ata 099/2018 - Pregão Presencial 079/2018 – PL 147/2018 – RP
043/2018. Objeto: Registro de preço para
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos,
eletrodomésticos e eletroeletrônicos para
atender as unidades da Prefeitura Municipal
de Itabirito. Detentor da Ata: Bioma Científica Eireli EPP – CNPJ: 07.993.655/00157 - Item 6 - V.Un. R$ 3.489,00. Homologação/ Ratificação: 20/07/2018. A íntegra
da ata encontra-se disponível no Deptº de
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de Contrato 453/2018 – PP
072/2017 - PL 130/2017 – RP 043/2017 –
Objeto:Contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de material de expediente para
abastecer as unidades da Prefeitura Municipal de Itabirito. Contratada: Máximo Distribuidora Ltda – CNPJ:38.467.627/0001-20;
e Valor: R$ 20.223,20 . Contrato - 457/2018.
Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de Contrato 445/2018 – PP
074/2018 - PL 142/2018. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de implementos para os tratores agrícolas:
batedeira de cereais, plantadeira, grade aradora mecânica, mini trator agrícola, máquina ensacadora e compactadora de silagem,
distribuidor de calcário e adubo e carreta
ensiladeira basculante em atendimento a
SEMAPA. Contratada: Implementos BH Máquinas Agrícolas Eireli – EPP – CNP:.
10.449.391/0001-80. Valor R$ 33.030,00.
Vigência 31/12/2018.

10

Cadastramento para aquisição de apartamentos
populares vai até 17 de setembro
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, iniciou
desde o dia 6 de agosto, o cadastramento para a aquisição dos
apartamentos populares existentes no município. As inscrições
finalizam no dia 17 de setembro
e os interessados que preencham
os requisitos necessários devem
comparecer na Arena Mariana
das 08h às 12h e 13h às 17h.
Após a análise, do dia 18
de setembro a 17 de outubro de
2018, serão selecionados 83 primeiros classificados via critério
estabelecido pelo Decreto Municipal nº. 9.409. Ou seja, encerrado
o período de inscrição, a prefeitura disponibilizará, após 30 dias, a
listagem desses cadastrados.
Como consta no edital, assim
que publicada a listagem, os selecionados deverão complementar
a documentação necessária para
análise. Os técnicos receberão os
documentos no período de 26 de
outubro à de 1º novembro. Cabe
destacar que a inscrição no cadastro não garante a concessão da
unidade habitacional. Toda documentação será analisada de acordo com os critérios estabelecidos
no decreto citado acima.

A análise final, após apresentação de toda documentação necessária, será feita entre os dias 05
a 30 de novembro e a divulgação
oficial será feita no dia 03 de dezembro deste ano. Os demais, que
não integram os 83 colocados, integrarão a lista de espera.
Poderão se inscrever as pessoas que possuam renda per capta
inferior a ¼ do salário mínimo
vigente; não ter sido contemplado anteriormente com moradia
popular pelo poder público municipal; residir no município há
pelo menos 05 (cinco) anos, contados retroativamente a partir da
publicação do Decreto nº 9.409;
ter cadastro no Cadastro Único de
Programas Sociais e nos respectivos CRAS de referência e ter
idade mínima de 18 anos, ou ser
emancipado judicialmente.
Os apartamentos disponíveis
ficam localizados nos bairros
Santa Clara e Morada do Sol.
Toda documentação necessária
consta no edital, disponível no
site e diário oficial do município.
A Arena Mariana fica localizada
à Rua São Vicente de Paulo, nº
130, Bairro Vila Aparecida. Acesse mariana.mg.gov.br e confira o
edital.

Agricultores são beneficiados
com aração de terras
Na próxima segunda-feira, 20,
a Secretaria de Desenvolvimento
Rural inicia o processo de aração
de terras para os agricultores rurais do município. O processo faz
uma descompactação no solo para
que o plantio seja mais adequado
e exista uma maior produtividade
da área. Isso acresce em até 30% a
produção final do agricultor.
Os beneficiários são proprietários de terras localizadas na zona
rural ou urbana, utilizadas para
fins agrícolas. A Secretaria dá
preferência para o atendimento de
agricultores familiares que plan-

tam até 1 hectare de milho, feijão
ou outras culturas. Cada propriedade é beneficiada com 3 horas de
máquina gratuitamente, suficiente
para arar 1 hectare de terra.
Os produtores que ainda não solicitaram e desejam obter o empréstimo das máquinas devem procurar
a Secretaria de Desenvolvimento
Rural e fazer um cadastro. É necessário apresentar o documento da
propriedade, CAR (Cadastro Ambiental Rural), CPF e identidade. A
Secretaria é localizada no Centro de
Convenções - Praça JK, s/ nº. Telefone para contato é 3558-4173.

Monsenhor Horta se prepara
para a tradicional festa do distrito

Monsenhor Horta, distrito de Mariana, mais uma vez, será palco das tradições, gastronomia mineira e atrações
culturais entre os dias 17 e 19 de agosto. Isso porque a comunidade realiza a tradicional Festa de Monsenhor Horta
e XV Festa do Cavalo. De acordo com um dos organizadores, Ricardino Francisco de Paula, o evento é realizado
para, além de oferecer um momento de lazer, divulgar o local e a cultura. “Queremos trazer os turistas para conhecerem Monsenhor Horta e as riquezas do distrito. Além disso, o evento fomenta a economia local, pois os moradores
montam barracas próximas ao local”, afirmou. A festa é realizada pela comunidade em parceria com a Prefeitura de
Mariana, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio.
Como chegar – Saindo da rodoviária de Mariana, sentido a Ponte Nova, basta percorrer 13 quilômetros e entrar
à esquerda. Em seguida, é necessário mais 3 quilômetros parta chegar no Parque de Exposição, antigo campo do
distrito, onde acontecem as atrações.

Prefeito participa de
debate na ACMinas

Na última quarta-feira (8), o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, participou do painel de debates da primeira edição do Café
com Líderes, em Belo Horizonte. Realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), por meio do Clube de
Ideias, a iniciativa visa promover encontros com líderes políticos
para discutir economia em diversos âmbitos.
O prefeito Duarte parabenizou a ACMinas pelo projeto e se
mostrou contente com o resultado do encontro. “Agradeço à Associação pelo convite. Foi um prazer participar de um momento
como esse, onde tivemos a oportunidade de debater sobre os rumos da economia no país, além de alternativas para a geração de
trabalho e desenvolvimento de nossas cidades. Espero, em breve
poder, voltar”, afirmou.
Além de Duarte, participaram do evento os prefeitos de Curvelo, Maurílio Guimarães, e de São José da Lapa, Diego Santos.
A próxima edição do Café com Líderes ainda não possui data definida pela ACMinas.

Sindicato dos Produtores
Rurais de Mariana
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Mariana, no uso de suas
Atribuições Estatutárias, CONVOCA todos os Sócios em condição de voto para
comparecer em sua sede localizada na Praça da Estação, 45, Centro, Mariana-MG,
no dia 24 de Agosto de 2018, as 10:00 horas em primeira convocação e as 10:30 em
segunda convocação, para discussão e aprovação das alterações estatutárias.
Mariana, 13 de Agosto de 2018.
Maria de Fátima de Mello Gomes - Presidente

DEMUTRAN realiza blitz
sobre uso do celular
O Demutran realizou nesta terça-feira, 14, uma blitz educativa sobre
os perigos de usar o celular enquanto dirige. A ação aconteceu nas Ruas
Salvador Furtado, Frei Durão, Direita, Josafá Macedo e Getúlio Vargas. Na
oportunidade, os motoristas foram orientados sobre o alto índice acidentes
ocasionados pelo uso indevido do aparelho no trânsito. De acordo com o
artigo 320 da Lei nº 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir e
utilizar o celular é considerado uma infração gravíssima e a penalidade após
autuação é multa de R$ 293,47, além da perda de 7 pontos na habilitação.
O aposentado, José Horta Vieira, participou da atividade educativa e parabenizou a atitude da Prefeitura. “A conscientização é fundamental para a
prevenção. Tenho amigo que sofreu um acidente de trânsito por estar mexendo no celular e isso é muito sério. A equipe do Demutran está de parabéns pela iniciativa”, disse.
A ação faz parte da campanha estipulada pelo Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN, que tem como tema "Nós Somos o Trânsito". A cada
mês, o projeto busca conscientizar o cidadão de sua responsabilidade nas
vias, valorizando ações do cotidiano e visando a participação de todos para
o alcance da segurança viária.
Débora Madeira

- feira, 17 de agosto/2018
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Mais de 10 cães foram adotados
na última Feira de Adoção

A mais
completa loja
de iluminação
da região!
Aguardamos sua visita.

Av. N. Sra. do Carmo, 151
Vila do Carmo - MARIANA
3557.1401/3557.3330

Prefeito de Mariana
é homenageado pela
Polícia Federal de
Minas Gerais

No último sábado (11) aconteceu mais uma edição da Feira de
Adoção de Cães, no Centro de Convenções. O evento, promovido pela
Prefeitura de Mariana, através da
Secretaria de Saúde e do Centro de
Acolhimento de Animais (CAA),
contou também com a parceria de
lojistas de produtos veterinários.
Todos os animais disponíveis
para adoção foram previamente vacinados e castrados e, ao todo, 13
cachorros ganharam novos lares. O
prefeito Duarte Júnior compareceu
e reforçou o compromisso da administração pública com a iniciativa.
“Tornamos esse evento uma rotina
em nossa gestão. Em menos de um
ano, já são mais de 100 animais
adotados. Isso, com certeza, demonstra nossa preocupação com
bem estar dos cães”, disse.
Ainda durante a ação, os visitantes que adotaram um animal
receberam orientações quanto ao
bem estar do bichinho e assinaram

Pedro Ferreira

um termo de responsabilidade pela
adoção.
Como adotar - Os interessados em entrar com pedido de adoção devem visitar o local portando
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e assinar um
termo de responsabilidade. É im-

portante ressaltar que todos os animais são castrados, vermifugados e
vacinados. O CAA fica localizado
no Córrego do Canela, s/nº; Morro
Santana (próximo à Transportadora
Sobreira). Outras informações estão disponíveis pelo telefone (31)
3558-1171.

Prefeitura homenageia o
artista Zizi Sapateiro
“Quem ganha com essa homenagem não é somente a família,
mas também a cidade de Mariana por ter um filho tão ilustre!”.
Foram com essas palavras que o
prefeito Duarte Júnior finalizou
seu discurso na solenidade que
deu nova denominação ao CAT,
como Centro de Atenção ao Turismo Zizi Sapateiro, na noite desta
sexta-feira (10).
Em reconhecimento a sua história, a Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio homenageou,
in memoriam, José Ribeiro dos

O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, foi agraciado, no dia 9 de
agosto, com a medalha do Sindicato dos Policiais Federais de Minas
Gerais (Sinpef/MG), em Belo Horizonte. Criada em 2012, a homenagem é destinada a personalidades que se destacam nas áreas política, econômica, social, cultural e educacional.
Para Duarte é uma grande honra ter sido lembrado por uma
instituição da importância da Polícia Federal. “Essa lembrança é um
reconhecido do nosso trabalho à frente da Prefeitura de Mariana. Fico
lisonjeado com a homenagem, e me sinto cada vez mais motivado a
seguir com meu trabalho”, afirmou.
A cerimônia encheu o auditório do CREA Cultural, na capital mineira, com importantes autoridades do
cenário nacional. Além do prefeito
de Mariana, entre os homenageados estavam o Desembargador e
Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais, Pedro
Bernardes de Oliveira; o Desembargador e Vice-Corregedor-Geral
de Justiça do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, Jayme
Silvestre Corrêa Camargo; o Juiz
da Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais,
Ricardo Matos de Oliveira; e o preTodas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão
feito de Ouro Preto, Júlio Pimenta.

Inauguração das novas instalações da
Escola Municipal de Paracatu de Baixo
A Prefeitura de
Mariana, através da
Secretaria Municipal de
Educação e Desporto,
convida para a inauguração das novas instalações
da Escola Municipal de
Paracatu de Baixo.
O evento acontecerá
na nova escola, no dia 20
de agosto, segunda-feira,
a partir das 13h. A unidade fica localizada na
Avenida Manoel Leandro
Correia, número 102,
Barro Preto.

Santos, conhecido como Zizi Sapateiro. Grande influência e incentivador cultural, o artista marcou a
história marianense. Seus quadros
ultrapassaram as montanhas da
cidade e ganharam mundo. Para o
escultor Helio Pretus, a denominação do CAT é um reconhecimento
merecido pelo legado do pintor.
“Se estou comemorando 50 anos
de carreira, eu devo em grande
parte ao Zizi. Ele foi um grande
incentivador! Que ele receba, lá no
céu, a nossa mais carinhosa homenagem”, disse.
Com presença dos familiares
do homenageado, o evento encheu
as dependências do CAT. Édila
Barcelos, filha de Zizi, conta que
o sonho do pai se tornou realidade. “Meu pai foi uma pessoa que

Pedro Ferreira

lutou muito para ser reconhecido.
Mesmo sendo taxado de sapateiro
metido a pintor, ele nunca desistiu.
Ele tinha um dom divino, era diferenciado. Fico honrada e grata
pela homenagem. Ele merece!”,
afirmou.
Nascido em 1927, em Mariana,
Zizi prestava serviços como sapateiro, na região. Em 1966, iniciou
seus trabalhos com pintura, com o
quadro “O Céu e o Inferno”, pintado em uma tábua de cortar carnes.
Suas obras retratavam, principalmente, o cotidiano da Primaz de
Minas. O artista possui diversas
obras espalhadas pelo mundo, como por exemplo, no Museu Internacional de Arte Naif do Brasil, no
Rio de Janeiro, e na sede da Organização das Nações Unidas.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Fedentina solta na
estação rodoviária
Se esgoto residencial vaza e o morador não toma providências imediatas, por certo que ele é chamado às falas pelo setor
competente; mas se o vazamento se localiza em área do serviço público, ele pode se perenizar e nada acontece. O que pode
acontecer é o cidadão desavisado contrair alguma moléstia grave, em decorrência de contato com a podridão exposta. Nesse
caso, aos responsáveis nada acontece. Praticamente, desde sua
inauguração, a estação rodoviária local regurgita detritos oriundos
de seus conjuntos sanitários, sem que qualquer providência definitiva se tome para resolver o problema. São dois vazamentos,
um junto ao prédio (sanitários privativos da administração) e outro
(oriundo dos sanitários públicos), localizado no gramado, quase à
margem da rodovia. O segundo ponto, por ter o material escoado
para o acostamento da rodovia, atravessando a faixa de saída da
rodoviária, é o que oferece mais perigo, por ser passagem obrigatória de pedestres. Presume-se que deva ser erro na construção,
o que levaria sua responsabilidade à construtora, à qual caberia o
reparo. Mas, no Brasil é assim: cidadão paga impostos e, quando
a administração pública os devolve sob forma de algum serviço,
tem que pagar, novamente, para que o serviço seja refeito, ou fica
tudo perdido. Ganha quem constrói para a administração pública!

Solenidade de entrega
da UBS de Vargem
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Saúde,
convida para a solenidade de entrega à comunidade da Unidade Básica de Saúde do subdistrito de Vargem. O evento vai
acontecer no dia 18 de agosto, sábado, às 10 horas. A UBS
fica localizada à Praça Vargem, sem número.
Na oportunidade a administração Municipal homenageará
a saudosa senhora Maria Cândida da Cruz, conhecida como
Maria Madalena, dando o nome dela ao empreendimento.
Maria Cândida era religiosa e caridosa, nascida em 27 de abril
de 1918, em Vargem. Atuou como zeladora da Igreja Nossa
Senhora da Conceição da Vargem. Viveu boa parte da vida
na comunidade da Vargem e faleceu aos 97 anos, no dia 08
de outubro de 2015.
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Transporte público passa por
mudanças em Ouro Preto e Mariana
O transporte público em Ouro
Preto está passando por significativas mudanças. De acordo com
a Transcotta e a Turim, empresas
responsáveis pelo serviço na sede e
alguns distritos da cidade, a iniciativa visa modernizar o transporte
coletivo e melhorar o atendimento aos usuários. As modificações
também são válidas para Mariana.
Desde o mês de julho, a população vem notando alterações
como o embarque e desembarque,
roleta na parte da frente e o que
tem causado mais questionamentos, a bilhetagem eletrônica. Segundo a assessoria de comunicação da empresa, “o principal objetivo com a bilhetagem eletrônica é
modernizar o sistema de transporte coletivo urbano dos municípios,
proporcionando maior comodidade e segurança aos usuários”.
A dúvida da população é principalmente com relação à gratuidade. Na cidade, os assentos dos
veículos são prioritariamente reservados aos maiores de 60 anos
e deficientes, conforme determina
a legislação municipal. Com as
mudanças, muitos questionam se
apenas o espaço frontal, anterior
a roleta, será destinado a pessoas
que têm direito ao passe livre. A
empresa esclarece que não há limitação, nem restrição no número
de usuários da gratuidade. “Todos
os assentos dos veículos são prio-

Michelle Borges

ritariamente reservados a idosos e
deficientes, conforme determina a
legislação municipal. Com a bilhetagem eletrônica, os usuários entre
60 e 64 anos para ter acesso ao
benefício de gratuidade precisarão
utilizar o cartão eletrônico benefício, que será fornecido gratuitamente (1ª via) mediante realização
de cadastro a ser iniciado dentro de
alguns dias. Já os idosos acima de
65 anos também deverão realizar
o cadastro e assim receberão o cartão de benefício, porém, os mesmos, caso não tenham o cartão,
poderão utilizar o transporte utilizando a carteira de identidade”,
esclarece a empresa.

Sobre possíveis demissões dos
auxiliares, após a bilhetagem eletrônica, a Transcotta diz que pode
ocorrer, “mas não por questão do
novo sistema, mas sim em função
do desequilíbrio econômico-financeiro que se encontram atualmente
as empresas, face ao reajuste que
ainda não foi aplicado nas tarifas
municipal e interdistritais”, destaca a Transcotta.
Após a bilhetagem eletrônica,
ainda serão aceitos vales transportes de papel, porém não serão mais
vendidos.
A previsão é de que em outubro o novo sistema esteja em funcionamento.

