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ACEOP lança campanha
de Natal 2018

A Associação Comercial e Empresarial de Ouro
Preto (ACEOP) iniciou na manhã de segunda-feira (26)
a campanha Natal de Ouro 2018, nome que leva por
dois anos consecutivos.
Com o intuito de fomentar as vendas do comércio
e promover a união entre os associados, a Associação criou uma campanha que proporcionará a inclusão dos lojistas através da substituição do modelo
de premiação, que passou de cupons e sorteios para
“cartões raspáveis”.
Para Gabriella Pinheiro, consultora do programa
Empreender, a campanha é um meio de movimentar
o comércio local, mas ao mesmo tempo um meio de
recuperar a essência do natal entre os associados. “É
muito importante que todos participem da Campanha
de Natal, já que nesta época o mercado está aquecido
e as pessoas estão mais interessadas em comprar.
Aderir a campanha neste momento, é uma forma de
deixar os clientes mais calorosos.”
Neste ano a Associação foi além e se preocupou
não somente com o desenvolvimento do mercado
ouropretano, mas também em ressaltar o espírito
natalino entre os associados e lojistas, através da facilidade e acessibilidade da campanha, que projeta a
adesão de um número três vezes maior de empresas
em relação às campanhas já realizadas.
Para os clientes, cada cartão será entregue a partir
de compras com valores iguais ou acima de 50,00
que poderão ser trocados por produtos da própria loja. O resultado da premiação é instantâneo! O cliente
ganha, assina o recibo, e retira os produtos correspondentes ao valor do vale-compra.
Conforme destaca Ercília, gestora de Planejamento da ACEOP, a premiação em forma “cartões raspáveis” garante a inclusão de mais lojistas e faz com
que muito mais pessoas saiam ganhando. A campanha se iniciou no dia 26 de novembro e estará vigente
até dia 05 de janeiro em diversas lojas da cidade de
Ouro Preto e Região.

Tramita na Câmara de Ouro
Preto o concurso público com
previsão de 15 vagas para o Legislativo. O projeto foi aprovado
na reunião de comissões na terça-feira (27) e entrou para a discussão na quinta (29). Além das 15
vagas, o concurso prevê cargos
reservas.
O presidente da Casa, vereador
Wander Albuquerque (PDT) disse
que esse era um compromisso da
atual mesa diretora. “Nós contratamos uma empresa para fazer
um levantamento na Câmara. O
projeto deu entrada nas comissões
em maio deste ano e desde então
foi amplamente discutido e agora
será votado”, explica o vereador.
A princípio seriam 29 vagas,
mas, de acordo com o presidente,
devido à realidade financeira do

município, foi acordado entre os
edis as 15 vagas e mais 14 reservas. Com o concurso, que deve
ser válido por dois anos, prorrogado por mais, todo funcionário
público contratado pela Casa deverá ser dentro dos aprovados pelo concurso.
O último concurso da Câmara
aconteceu em 2004 e atualmente o
quadro de funcionários conta com
33 efetivos. As vagas divulgadas
pelo vereador são de advogado,
contador, analista de sistemas,
administrador de Compras, controlador interno, dois interpretes
de libra e oito agentes legislativos.
O edital com informações sobre salários, benefícios e trâmites
do concurso deve ser publicado
em breve, assim que aprovado pelos vereadores.

Programação do Natal de Luz valoriza
a cultura e tradições de Mariana
Dezembro já está aí e com ele a
magia do Natal. Mariana, mais uma
vez, será iluminada para esse período
que revigora a esperança das famílias
marianenses. Eis que chega o Natal de
Luz – Encanto por Todos os Cantos. É
tempo de amor e união, tempo de mostrar ao mundo as belezas da nossa cidade que ficará ainda mais deslumbrante
entre os dias 6 e 23 de dezembro.
“O Natal é a época mais amada
e esperada do ano. Os sentimentos,
os sorrisos compartilhados, a alegria
e a emoção, típicos dessa época não
têm comparação. Por isso, nada poderá nos impedir de viver essa festa de
fim de ano, momento em que novos
propósitos, novas metas, novas prioridades enchem nossos corações. Como
em todos os anos, realizaremos um
evento mágico”, afirmou o prefeito

Duarte Júnior.
Além das luzes e decorações natalinas, uma série de atrações culturais,
que, inclusive, se estenderá aos bairros
e distritos, promete encantar os marianenses e turistas. Shows com artistas
locais, retretas com as bandas da cidade e convidadas, apresentação dos
quilombolas, cantatas de Natal, concertos e o Oratório de Natal de Padre
Viegas, que será encenado pelas ruas
históricas de Mariana, são algumas
das atrações. “Mais uma vez, estamos
valorizando a cultura, as tradições
e, principalmente, os marianenses.
Queremos um Natal para eles e com
eles”, ressaltou o secretário de Cultura, Efraim Rocha.
Encanto por todos os cantos – O
nome do evento desse ano foi escolhido para reforçar a ideia de programa-

ção descentralizado. A programação
será estendida aos bairros e distritos
de Mariana para levar a todos os cantos da cidade a magia do Natal, valorizando ainda mais as tradições de cada
localidade.
Natal solidário – Quando o Natal se aproxima, o espírito solidário se
revigora ainda mais. A data sensibiliza
as pessoas a fazer o bem com atos de
generosidade. Pensando nisso, a Prefeitura de Mariana estará promovendo o Natal Solidário entre os dias do
evento. As pessoas poderão doar produtos de higiene pessoal que serão direcionados à APAE Mariana, Comunidade da Figueira, Lar Santa Mariana
e Casa Lar Estrela. A entrega poderá
ser feita nos locais de cada atração.
Confira a programação no site:
www.jornaloliberal.net
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PROCLAMAS DE CASAMENTO

89,3 FM

Ouro Preto

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

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 nº10537 GUSTAVO GONÇALVES RAPALO, solteiro, brasileiro, recepcionista, natural de Mariana- MG, nascido aos 24/01/1992, Filho
de: Newton Eduardo Rapalo e Márcia
Gonçalves de Matos Rapalo. E JÚNIA
BARBOSA DE OLIVEIRA, solteira,
brasileira, recepcionista, natural de Ouro Preto - MG, filha de: Bruno Barbosa
da Silva e Valéria Theotônio de Oliveira. Ambos residentes e domiciliados
em Ouro Preto – MG.
Edital nº10538 FABIANO ALVES
FAGUNDES, solteiro, brasileiro, representante comercial, natural de Belo
Horizonte - MG, filho de: Oscar Rafael
Fagundes e Neli Alves da Cruz Fagundes. E ELAINE APARECIDA CARVALHO, solteira, brasileira, estudante,
natural de Campo Mourão - PR, nascida aos 11/05/1987, filha de: Felisberto
de Souza Carvalho e Adenir Gonçalves
Carvalho. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº10539 DANON CLEMES
CARDOSO, solteiro, brasileiro, professor universitário, natural de Araranguá - SC, nascido aos 24/01/1984, filho
de: Antonio Costa Cardoso e Lenir Clemes Cardoso. E MAYKON PASSOS
CRISTIANO, solteiro, brasileiro, professor universitário, natural de Araranguá - SC, nascido aos 03/01/1984, filho
de: Jairo Cristiano e Fátima Maria dos
Passos Cristiano. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº10540 JOÃO XAVIER,
viúvo, brasileiro, aposentado, natural
de Bocaina, Município de Ouro Preto
- MG, nascido aos 25/01/1949, Filho
de: Crispim Xavier e Adelina Alves
da Costa. E VALDIRENE APARECIDA ALVES, solteira, brasileira, lar,
natural de Ouro Preto - MG, nascida
aos 27/02/1980, filha de: Raimundo
Nonato Alves e Célia das Graças de
Paula Alves. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 30 de novembro de 2018.

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

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

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

Trabalhamos com a linha completa de padrão Cemig
*Aquecedor Solar *Tintas *Pisos
R. Pref. Washington Dias, 180 (ao lado
do Campo da Barra)
OURO PRETO
(31) 3551.2155
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PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

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:
HEITOR MAROTTA, brasileiro,
solteiro, empresário, natural de Belo
Horizonte, nascido a 24/03/90, residente nesta cidade, filho de Geraldo Magela Marotta e Silvana do Pilar Ferreira
Marotta e HINGRA ALVES FERREIRA, brasileira, solteira, nutricionista, natural de Itabira-MG, nascida a
05/02/91, residente em Dores de Guanhães/MG, filha de José Maria Ferreira
e Maria Aparecida Alves Ferreira;
LUCAS FERNANDO NEVES
GOIS, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de Ouro Preto-MG, nascido a
23/02/96, filho de Reginaldo Matozinho Gois e Luciana Valadares Neves
Gois e SARAH KAROLINE FERREIRA DOS SANTOS, brasileira,
solteira, estudante, natural de Belo
Horizonte/MG, nascida a 10/06/2000,
filha de William Ferreira dos Santos e
Vanessa Severino Ferreira dos Santos;
Ambos residentes neste subdistrito;
LUIZ SÉRGIO JOSAFÁ, brasileiro, divorciado, aposentado, natural de
Ouro Preto/MG, onde reside, nascido a
12/09/67, filho de Vicente Josafá e Dadi Bazilia e ELIZABETH APARECIDA COUTO, brasileira, solteira, assistente administrativo, natural de Belo
Horizonte/MG, nascida a 13/12/68,
residente em Ribeirão das Neves/MG,
filha de Pedro Osvaldo Couto e Maria
José Couto;
FRANCISCO ROBERTO CARNEIRO, brasileiro, solteiro, auxiliar de
produção, natural de Ouro Preto-MG,
nascido a 08/03/84, filho de Anibal
Romão Carneiro e Ana Francisca Carneiro e EDNA JULIANE SILVA,
brasileira, solteira, do lar, natural de
Ouro Preto-MG, nascida a 22/04/85,
filha de Mário das Dores Silva e Glória
Bárbara Silva; Ambos residentes neste
subdistrito;
WIDEIMAR WILLIAM NEVES,
brasileiro, solteiro, vigia, natural de
Mariana/MG, nascido a 16/03/90, filho
de Antônio Imaculado Neves e Maria de Lourdes Neves e ROSILENE
SANTOS PIMENTEL, brasileira,
solteira, administradora, natural de São
José do Jacuri/MG, nascida a 28/12/87,
filha de Joaquim Patrício Pimentel e
Eva de Lourdes Santos Pimentel; Ambos residentes neste subdistrito;
IGOR FERNANDES AZEVEDO,
brasileiro, solteiro, operador equipamentos, natural de Ouro Preto-MG,
nascido a 18/06/93, filho de Décio Geraldo de Azevedo e Valéria Heloisa da
Silva Azevedo e BÁRBARA LETÍCIA DE SOUSA, brasileira, solteira,
auxiliar de limpeza, natural de Ouro
Preto/MG, nascida a 16/06/97, filha
de Fábio de Sousa e Sônia Luiza Tomaz de Sousa; Ambos residentes neste
subdistrito;
MICHAEL JEAN MARTINS TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, advogado,
natural de Duval de Barros-MG, nascido a 14/06/91, residente em Belo Horizonte/MG, filho de Joel Martins e Conceição Ferreita Teixeira Martins e TAMIRES APARECIDA DO CARMO,
brasileira, solteira, recepcionista, natural
de Ouro Preto-MG, onde reside, nascida
a 26/06/93, filha de José Bonifácio do
Carmo e Maria Ângela do Carmo;
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 28 de novembro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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HDTV É ISSO!
Todos os pacotes em
promoção. Consulte os
preços promocionais!!!
CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos
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Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XXV
Um governo, para ser verdadeiramente democrático, teria que
ser imparcial, não ligado a qualquer grupo, para que todo cidadão
se sentisse ali representado. Isso não ocorre, pois ele é quase uma
extensão do partido que o elegeu, embora por meio dos votos de
hipotética maioria (lembre-se que os votos nulos não computados
como vontade do eleitor) que inclui eleitores de outros partidos.
Já dividida por questões de fronteiras, etnias, línguas, culturas,
religiões e outros fatores de menor relevância, a humanidade não
precisa de mais divisões, sobretudo nas questões que envolvem
a busca do bem-estar, individual e coletivo que, necessariamente,
deve estar confiada à instituição pública configurada como estado
de direito. A média das vontades individuais, sem qualquer pressão de grupos, deveria ser o perfil dos governos, para não incorrer
em erro e injustiça clamorosos. Sabe-se que, em razão da imperfeição humana, isso não se consegue, mas não impede que se
busque o aprimoramento do estado democrático, eliminando fatores que constituem barreiras entre a vontade do povo e o governo.
Como o próprio nome diz, partido é uma parte da população
que compõe a nação; é um grupo que está no poder ou pretende
estar e, para isso, se vale de tudo, ou quase tudo, para conquistar
os votos necessários para lá chegar, independente do que possa pensar o eleitor, dos anseios por melhorias e da necessidades
amargadas pela coletividade. Embora se diga que “Democracia é
o regime político em que a soberania é exercida pelo povo”, em
nenhum momento esse povo tem o poder de controlar os eleitos,
fazendo-os cumprir seus deveres inerentes ao mandato recebido
e os impedindo de proceder como bandidos na apropriação de recursos públicos. Qual cidadão(ã) que, havendo votado nalgum dos
apanhados pela Justiça, teve o poder de lhe retirar o voto dado?
Na versão inversa, qual cidadão(ã) teve o poder de confirmar o
voto dado a alguém, por si (o eleitor) considerado correto e cumpridor dos deveres? Ninguém, mas ninguém mesmo, tem qualquer
controle sobre o que faz ou deixa de fazer qualquer político assentado no poder, que seria, soberanamente, exercido pelo povo. Ao
contrário, o cidadão(ã) leva a pecha de “culpado(a)” por não saber
votar, quando o eleito mete os pés pelas mãos e faz lambança.
Lembre-se que a escolha primária não lhe cabe, mas, ao partido
ou aos seus “donos”, nas ditas convenções partidárias. Resumindo todo o sentido do voto dado pelo eleitor: um cheque em branco
com o qual o candidato, se eleito, fará o quiser e como quiser.
Quando ele faz mau uso do cheque – e quase sempre o faz – o
povo paga a conta.
É engraçado isso? Até quando persistirá essa coisa descabida, na qual só o povo é perdedor? Há que haver um basta! E é
aqui que a porca torce o rabo! De acordo com a lógica, quem está
a ganhar não tem interesse em mudança das regras do jogo. Por
isso, o povo não deve esperar mudança por iniciativa dos políticos,
pois isso nunca se fará; qualquer reforma que fizerem terá como
objetivo principal o interesse deles. A manter-se o atual sistema, o
povo será sempre o meio no qual eles fazem suas manobras, mas,
nunca o fim a ser beneficiado por trabalho político. Cabe a quem
perde, o povo, naturalmente, exigir a adoção de sistema coerente
com o conceito de democracia, no qual prevaleça a vontade do
povo, livre das amarras partidárias.
O sistema que aí está já deu o que tinha que dar! Deu corrupção, deu quadrilhas dentro da estrutura do Estado, deu prejuízos
à economia nacional, deu atrasos ao desenvolvimento da nação,
deu miséria aos segurados da Previdência Social, deu recuo na
formação dos jovens e no preparo dos futuros cidadãos, deu falta
de segurança à população, deu mais força ao banditismo e deu
injustiça a todos. Deu tudo o que não deveria ter dado! O eleitor
brasileiro sempre foi criticado, pelo sistema, é claro, por ver primeiro a pessoa, o candidato(a) e, depois, o partido. De fato, pesquisas
recentes apontaram cerca de 45% favoráveis a uma democracia
sem partidos. Esse é um fator que deve ser bem explorado, visando ampliação da faixa de apoio e, finalmente, conseguir-se a
implantação de uma democracia sem partidos. Ela pode não ser
perfeita, mas pode ser melhor que o sistema vigente. Que venha
a democracia aberta, um sistema no qual o povo pode ter maior
participação. Instalada, a democracia aberta ainda não existe em
nenhum lugar do mundo. Entretanto, ela existe no pensamento de
muitos que aspiram pelo pleno aproveitamento das potencialidades de cada povo, de cada nação unida em seus propósitos de
paz e desenvolvimento. Que o Brasil seja a primeira nação a tê-la!
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CARTA AOS TEMPOS

*Antonio Tuccílio

Previdência: Nem tanto ao
mar, nem tanto ao céu
No final de 2016, meses após o
presidente Michel Temer (MDB)
assumir a presidência da República, escrevi o artigo “A Reforma da
Previdência é muito radical” sobre
a PEC 287. Passados dois anos,
minha opinião continua a mesma.
Aquele projeto, do jeito que havia
sido elaborado, era muito prejudicial aos trabalhadores.
Desde então, a proposta do governo Temer passou por diversas
mudanças, ganhando em alguns
meios o apelido de ‘reforma Frankenstein’, em referência à história
criada por Mary Shelley em 1818,
na qual o cientista que dá nome ao
livro cria um monstro em seu laboratório com pedaços de corpos
humanos. A comparação faz sentido. Quando o projeto foi descartado, por ocasião da Intervenção
Federal no Rio de Janeiro, já estava todo desfigurado, remontado,
picotado.
Com a vitória de Jair Bolsonaro (PSL), que promete um governo liberal na economia, a reforma
volta aos holofotes. Sua equipe
econômica, chefiada pelo economista Paulo Guedes, defende que
a Reforma da Previdência Social
seja o primeiro passo para um amplo ajuste fiscal. Provavelmente
em 2019 teremos novo texto para
ser apreciado.
Não sou contra a reforma em
pontos específicos. O que me
preocupa de verdade é parte do
conteúdo. Porém, é provável que
alguns artigos do texto antigo sejam retomados. Artigos que, em
minha opinião, beiram o confisco
institucionalizado, como o caso
dos cortes de pensões.
O texto da PEC 287 estabelecia corte de 50% da aposentadoria de um contribuinte falecido,
ou seja, a pensão do dependente.
Em tempos de luta contra os privilégios, é preciso saber separar o
joio do trigo. Pensão por morte é
direito, não privilégio. Uma viúva
que depende da pensão do marido,
por exemplo, não pode ver seu orçamento mensal ser cortado pela
metade.
Ainda no campo das pensões,

pessoas com invalidez permanente também teriam benefícios cortados, o que é muito injusto considerando o estado físico e emocional
dessas pessoas.
Havia também exageros na
proposta, como a obrigatoriedade
de contribuir 49 anos para ter o direito à aposentadoria integral. Sejamos francos, raramente alguém
trabalha 49 anos e, mesmo que
seja possível, o cidadão teria de
começar a trabalhar ainda muito
jovem. Para quem já está no mercado de trabalho e iniciou carreira
após os 20 anos, a possibilidade de
aposentadoria integral seria praticamente nula.
Indo para o campo dos agentes
públicos, a reforma equiparava o
tempo de contribuição dos professores às demais carreiras, quando é
sabido que essa classe tem histórico de longas jornadas de trabalho.
Qual professor não leva trabalho

para casa?
É notável que o brasileiro esteja se interessando mais por política. Por isso, tenho a esperança de
que o contribuinte seja mais ativo
na discussão sobre a reforma após
a equipe do Bolsonaro divulgar
sua proposta ano que vem e que
seja crítico aos pontos do texto que
merecerem ser rejeitados pelo trabalhador, se esses existirem. Nem
tanto ao mar nem tanto ao céu. O
que menos precisamos agora é de
clubismo. Ser do contra apenas
por ser oposição não é bom para
o país, mas abaixar a cabeça para
tudo o que o governo propõe, por
mais que você seja um grande admirador do presidente, também
está longe de ser o ideal. O debate
é fundamental.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP)

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

O Brasil que
nós queremos
O GIGANTE territorial, que ocupa um grande espaço geográfico, entre os cinco maiores continentes do mundo, foi descoberto
para figurar entre os maiores e melhores continentes para se viver,
a despeito dos inúmeros problemas que o afligem. Três fases deste sistema surgem de forma a evidenciar o dinamismo de nossa
posição no campo político organizado, sempre em busca do bem
comum, a despeito das dificuldades que existiram e ainda persistem em nosso Brasil.
A República é uma forma de governo em que os governantes
são escolhidos por eleições diretas ou indiretas, por um prazo determinado. No Brasil a eleição é direta através da votação popular,
de forma obrigatória, pelo período de quatro anos.
Através dos tempos as modalidades de República foram as
seguintes: República aristocrática, presidencialista, parlamentarista (onde o primeiro ministro tem o poder executivo e sendo responsável perante o parlamento). O Brasil já viveu esta fase sendo
Tancredo de Almeida Neves o primeiro ministro. Mas, retrocedeu
por decisão popular, após a realização de um plebiscito (votação
popular).
REVENDO a história, a partir de 1887, “os partidos republicanos provinciais incluíram o militarismo como forma de resolver as
crises políticas, social e econômica do Brasil. Já cansado do regime monárquico (com D. Pedro II), aos 15 de novembro de 1889 as
tropas saíram para o Campo de Santana e o mar, sendo aclamado Deodoro da Fonseca por um grupo de republicanos. Ergueram
aclamações gerais à República, e, prometeram uma Constituição.
Sabemos o que houve, com a família real retornando à Europa.
Pedro II levou um pouco da terra do Brasil, como objeto precioso
de sua Chefia por dezenas de anos do nosso Território Nacional.
A História não parou, mas continuou com eleições de Presidentes. Em 1930 encerra-se a República ‘Velha’ e surge a República
democrático- populista com Getúlio Dornelles Vargas; também chamada de Nova República. Ela permanece até 29.10.1945, encerrando-se o Estado Novo. Inicia-se, então, a República Nova, tendo-se
José Linhares assumindo como presidente da Câmara Federal;
segue-se com o General Dutra até João Belchior Marques Goulart
(07.10.1961 até 31.03.1964). Deposto o Regime Militar, a história
continua até hoje, vivendo-se a Nova República desde 1985”.
EM SUMA, agora com as eleições realizadas aos 07 e 28 de
Outubro, sendo eleito o Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro
presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, e, fazendo-se a transição regular, a posse será no dia 01.01.2019, em Brasília
pelo período de quatro anos. Foi uma eleição limpa e justa, quase
tranquila (se não fosse manchada pela tentativa de morte do concorrente vencedor, aos 06.10.2018).
A expectativa em torno deste novo líder, presidente, é grande,
expressiva e notória. O Brasil, a despeito da oposição, espera que
cada um cumpra o seu dever; pôr o Brasil nos eixos. Restaurar sua
credibilidade junto às nações do mundo atual. Promover o crescimento, sanar um pouco da dívida interna e externa. Alavancar o
crédito desta Nação no Mercado externo. Lutar sempre pelo bem
comum representado por este povo sofrido e assustado pelo custo
de vida, pela violência, pelo baixo salário, pela impunidade, etc,
mas confiante no novo Governo Nacional. Viva o Brasil!

Edital de Convocação da
Assembleia Geral Extraordinária
O Provedor da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, Sociedade Civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 23.065.329/0001-36,
com sede no Município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, à Rua José Moringa, nº 620, Vila Itacolomy, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca
os Irmãos e Irmãs para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 14
de dezembro de 2018, sexta-feira, às 18h00m, na Santa Casa, com a Pauta: Eleição e Posse da Mesa Administrativa e da Comissão de Tomada de Contas. Ficam
nomeados para o Comitê Eleitoral, os Irmãos, não candidatos a cargos eletivos na
Irmandade da Santa Casa, para coordenar os trabalhos relativos à eleição: Fernando
Antônio Borges Campos, Armênio Antônio Barbosa Queiroz e Consuelo Perdigão
Oliveira. O processo eleitoral observará os comandos do artigo 46 e seguintes, do
Estatuto. I – 1ª Convocação – 18h00m – quórum: de 2/3 dos Irmãos; II – 2ª Convocação – 18h30m – quórum: de ½ (metade) mais 01 (um) dos Irmãos; III – 3ª
Convocação – 19h00m – quórum: mínimo de 10 (dez) Irmãos. Número de Irmãos
apto a votar – 161 (cento e sessenta e um). Para efeito de verificação do quórum,
o número de Irmãos presentes em cada Convocação será contado por suas assinaturas, apostas nas Listas de Presenças. Constatada a existência de quórum, no
horário estabelecido no Edital de Convocação, o Provedor instalará a Assembleia,
tendo encerrado a Lista de Presenças, mediante termo que contenha o número de
Irmãos presentes, na hora do encerramento e transcrever estes dados para a respectiva ata. Não havendo quórum para instalação da Assembleia Geral, será feita nova
convocação com antecedência de 10 (dez) dias. Para os Irmãos interessados em
apresentar chapa: O prazo para inscrição de Chapa(s) encerra-se, impreterivelmente, às 17h00m do dia 09 de dezembro de 2018 (domingo). Plantão dias 08 e 09, na
Secretaria da Administração da Santa Casa para receber Chapa(s). A Chapa para a
Mesa Administrativa – (quatriênio 2019/2022) deverá ser constituída de 09 (nove)
membros: Provedor, Vice Provedor, Secretário, Tesoureiro, Procurador, Visitador/
Efetivo, 03 (três) Suplentes de Visitador. A Chapa para Comissão de Tomadas de
Contas – (para o exercício de 2019), deverá ser constituída de 03 (três) Membros
Efetivos e 03 (três) Membros Suplentes. Havendo mais de uma Chapa inscrita
para a Mesa Administrativa e para a Comissão de Tomada de Contas, a votação
será secreta. Em sendo Chapa Única, a votação se dará por aclamação. Realizada a
eleição, dar-se-á posse aos eleitos. Ouro Preto, 26 de novembro de 2018. Marcelo
Sérgio Gonçalves de Oliveira – Provedor.
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Saneamento básico volta a ser
debatido na Câmara de Ouro Preto

Comunidade, vereadores e representantes do Executivo se reúnem em
audiência pública para discutir sobre criação de agência reguladora e
projeto de regulamentação dos serviços de água e esgoto no município
A Câmara Municipal de Ouro Preto promoveu uma audiência pública, no último sábado (24)
para debater sobre os serviços de
saneamento básico no município.
Durante a reunião, foram apresentados e discutidos os projetos de lei
nº132/18, que cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Ouro Preto (Arseop), e nº143/18, que
dispõe sobre a regulamentação dos
serviços de saneamento básico no
município.
Para o vereador Chiquinho de
Assis (PV), que presidiu o debate,
essa foi uma audiência histórica. “É
a Câmara tendo coragem de encarar
temas importantes, como o saneamento básico. O objetivo foi exclusivamente discutir a regulamentação do serviço de água e esgoto
e a criação da agência reguladora.
Hoje, 96% de mais de cinco mil
municípios brasileiros têm hidrometração e, infelizmente, Ouro Preto é um dos que não tem, um outro
exemplo é Mariana. Aí você pega
Itabirito, Congonhas, Ouro Branco, Barbacena, Catas Altas, Santa
Bárbara. Todos têm hidrometração
e todos têm uma água de melhor
qualidade. A audiência serviu para
esclarecer essas questões, abrir o
texto da lei, escutar a comunidade e
desmitificar alguns pontos”.
Nesse sentido, o presidente
da Câmara, Wander Albuquerque
(PDT), apresentou dados comparativos em relação a investimentos
dos municípios que têm a hidrometração em relação aos que não
adotaram o sistema, focando, especialmente, na qualidade da água
e do tratamento do esgoto. “Ouro
Preto e Mariana são as duas cidades
da região que têm o mesmo modelo, que acaba sendo custeado pelas
prefeituras, e são justamente os dois
municípios com menor captação
de esgoto, tratamento ineficiente e
qualidade ruim e distribuição precária da água. Nós trouxemos esses
números para mostrar que o modelo
atual de Ouro Preto não pode continuar. Dos 853 municípios mineiros,
apenas sete cidades, incluindo Ouro
Preto, têm esse sistema [sem hidrometração e/ou cobrança de água]”,
aponta. Wander ainda ressalta que
os recursos atualmente pagos pela
Prefeitura para o custeio (praticamente completo) dos serviços do
Semae poderiam ser destinados para outras ações, como infraestrutura
das escolas e saúde.
O diretor técnico do Semae,
Luciano Gomes Pereira, apresentou
as leis e regulamentos vigentes no
município sobre os serviços de água
e esgoto e as alterações necessárias
que compõem a regulamentação do
saneamento básico, que, para ele, é
algo urgente a ser feito. O projeto de
lei ordinária nº 143/18 trata do regulamento do Serviço de Saneamento
para Abastecimento e Esgotamento
Sanitário. O documento elenca as
normas para a prestação do serviço
público de abastecimento de água e
esgotamento sanitário em Ouro Preto, com a especificação dos termos
e dos critérios para a sua execução.
“Nós não temos todo o disciplinamento o serviço de saneamento
bem claro, compartimentado e de
fácil leitura. Esse regulamento deve
abordar todos os aspectos de ato da
prestação de serviços. A gente quer

é melhorar e esclarecer o que é a
prestação de serviço de saneamento
no município”.
Para o vereador Vantuir Silva
(SD), é “uma importância muito
grande discutir os dois projetos,
levar essas informações para a população. Ele entende que “talvez a
cobrança [de água] pode ser inevitável, mas o projeto precisa ser bem
discutido, todo mundo participar,
e os vereadores fazerem emendas.
Mostrar o projeto de lei, o que é regulamentação do serviço, o que vai
ser a cobrança, como serão as taxas.
Não é simplesmente hidrometrar”.
O vereador Marquinho do Esporte
(SD) acrescenta que “nós sabemos
que o município passa por um momento financeiro muito difícil, mas
entendemos, também, que é necessário a cobrança de água. Porém,
que seja uma cobrança que caiba
realmente no bolso dos consumidores”.
“Percebo na cidade que a população de Ouro Preto não entende
o assunto saneamento básico que
contempla a questão da água e esgoto do município. De uma forma
muito superficial as pessoas falam
que Ouro Preto tem muita água,
mas não entendem que a captação é
controlada e regulamentada. O município paga por isso e Ouro Preto já
está quase no seu limite. Dessa forma, é necessário que tenha um programa muito responsável para que
as pessoas tenham de fato a água
em sua casa, não adianta as pessoas
falarem que são contra o pagamento e não terem água em casa, isso é
incoerente”, salienta o vereador Geraldo Mendes (PCdoB).
Agência reguladora
Já o projeto de lei nº 132/2018
cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de
Ouro Preto, uma autarquia de regime especial, vinculada à Secretaria
Municipal de Governo. Conforme
explica o controlador geral do município, Rogério Morais, a função
primordial do órgão, segundo ele,
será fiscalizar e regular esses serviços. A Arseop não se restringerá ao
saneamento básico, mas abrangerá
outros tipos de atividades em seu
escopo. Além do abastecimento de
água e do esgotamento sanitário, inclui iluminação pública, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
serviços de saúde e demais atividades públicas aos cidadãos concedidas a terceiros pelo Executivo. “A
Administração municipal optou por
criar uma agência que regula todos
os serviços passíveis de concessão,
por meio da concessão da parceria
pública privada ou da concessão comum”, afirma.
Esse projeto também foi bastante discutido. Alguns vereadores, co-

mo Vantuir Silva, entendem não ser
o momento adequado para a criação
de mais um órgão em Ouro Preto,
com a geração de mais cursos, tendo em vista a situação financeira do
município. Segundo Morais, a escolha por uma agência própria prioriza ter mais proximidade com o cidadão. “A gente podia ter escolhido
uma agência de fora, estadual, mas
optou por uma agência municipal,
para ter mais proximidade e serenidade no atendimento ao cidadão,
especialmente por uma questão da
peculiaridade do município”, referindo-se tanto à sua extensão territorial, considerando todos os distritos, como ao fato de ser uma cidade
histórica.
Entre os encaminhamentos da
reunião, destacam-se a realização
de, pelo menos, mais três audiências públicas nos distritos de Antônio Pereira, Cachoeira do Campo
e Santa Rita de Ouro Preto e outra
específica para discussão da minuta
do edital da concorrência pública
de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário e da minuta do contrato
de concessão; definição e transparência em relação à política tarifária
(estruturação tarifária) por categoria
econômica; estudo do equilíbrio financeiro demonstrando a possibilidade ou não da continuidade do Semae, exemplificando a implantação
dos hidrômetros e a sua cobrança.
Os dois projetos de lei debatidos
nessa audiência (132/18 e 143/18)
estão em tramitação na Casa Legislativa. Agora, eles retornam para
as comissões da Câmara para avaliação dos vereadores, que podem
fazer emendas aos documentos.
Depois, seguem para votação em
Plenário. Se aprovados, ainda precisam ser sancionados pelo prefeito.
Os projetos estão disponíveis no site da Câmara de Ouro Preto (www.
cmop.mg.gov.br), na aba “processo
legislativo”.
Participaram da reunião os
vereadores Alysson Gugu (PPS),
Chiquinho de Assis (PV), Geraldo
Mendes (PCdoB), Luiz Gonzaga
(PR), Marquinho do Esporte (SD),
Paquinha (PMN), Regina Braga
(PSDB), Thiago Mapa (PMN), Vander Leitoa (PV), Vantuir Silva (SD),
Wander Albuquerque (PDT) e Zé
do Binga (PPS); o diretor técnico do
Semae-OP, Luciano Gomes Pereira; o superintendente do Semae-OP,
Júlio Corrêa; o controlador geral
do município, Rogério Alexandre
Morais; o secretário municipal de
Meio Ambiente, Antenor Barbosa;
o presidente do Comusa, Ronald
Carvalho Guerra (Roninho); além
de representantes de diversas instituições do município e da população ouro-pretana.
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Começa campanha Natal
Solidário Cooperouro 2018

AMENIDADES

Valdete
Braga

valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda da recompensa
pela gentileza
Conta a lenda que, em um rigoroso inverno do Norte, os pássaros estavam todos indo embora para o sul e outras regiões mais
quentes, quando um pequeno deles quebrou sua asa no caminho
e foi deixado para trás.
Logo, a geada e a neve cobriram a floresta e a ave foi ficando
cada vez com mais frio e faminta. Então, ela pediu ajuda às árvores, para que a deixassem ficar em seus galhos. Mas as árvores
que havia por perto tinham muito orgulho de sua beleza e se recusaram a ajudar a pequena ave.
O grande e forte Carvalho foi relutante em ajudar, pois temia
que o pássaro tivesse que viver lá até a primavera, e acabaria
comendo as suas sementes. O Salgueiro também não ajudou,
alegando que não queria estranhos entre seus galhos.
O pobre pássaro estava muito aflito e tentou voar um pouco
mais, porém sua asa ainda estava machucada e não conseguiu
ir muito longe.
Mais à frente, havia um Abeto, que, vendo o esforço do pássaro, perguntou o que estava acontecendo. Quando ele revelou
seus problemas, o Abeto ofereceu seu galho mais forte, macio e
aconchegante, para que ele ficasse.
A ave ficou muito contente ao encontrar ajuda. Inspirado pela
gentileza do Abeto, o grande e forte Pinheiro também se voluntariou para proteger o pássaro do Vento do Norte durante todos
os invernos. A pequena Árvore de Zimbo também decidiu ajudar,
oferecendo suas frutas vermelhas para que o pássaro se alimentasse, enquanto precisasse ali ficar.
Agradecida, a ave viveu confortavelmente ali, até que suas
asas se curassem, e quando chegou a primavera, voou novamente, seguindo seu caminho.
O Rei da Geada, que secretamente observara o comportamento de todas as árvores, instruiu o Vento do Norte para que não
tocasse em uma única folha dos gentis Abeto, Pinheiro e Árvore
de Zimbo, enquanto ele estava livre para brincar com as folhas
das outras árvores.
O Vento do Norte gostou especialmente das folhas verdes e
brilhantes do Salgueiro e do Carvalho, deixando as outras árvores
protegidas do inverno, da neve e chuvas fortes. Pela gentileza demonstrada, as árvores Abeto, Pinheiro e de Zimbo estão sempre
livres dos fortes ventos e geadas, e se mantêm sempre frondosas.

Nesta sexta-feira, 30 de novembro, inicia-se mais uma
Campanha Natal Solidário Cooperouro. Mantendo a tradição dos
últimos anos, a campanha distribui prêmios para os cooperados e
proporciona um Natal mais feliz
para crianças carentes da cidade,
por meio da Árvore Solidária.
Nesta edição, o Cooperado
concorrerá a um Fiat Mobi zero
quilômetro e 56 vales-compras
de R$300,00 cada. No total, serão distribuídos R$50 mil em
premiação. A cada R$100,00 em
compras, o Cooperado ganha um
cupom para concorrer aos prêmios. Indispensável responder
corretamente a pergunta impressa
no cupom para validar a participação no sorteio.
Serão realizados 09 sorteios
ao longo da Campanha. Os vales-compras serão sorteados dias 18,
22, 24, 29 de dezembro, 05, 12,

Alex Wander

19 e 26 de janeiro. O carro zero
quilômetro sairá no dia 02 de fevereiro, último dia da campanha.
Todos os sorteios acontecem na

loja da Cooperouro, às 18h.
Árvore Solidária
Os cooperados ainda podem
retirar uma cartinha na árvore da
Cooperouro e proporcionar um
Natal mais feliz para uma criança.
Nesta edição, a Árvore Solidária
atenderá à Pastoral da Criança e
do Menor da Paróquia de Santa Efigênia de Ouro Preto. 205
crianças dos bairros Taquaral,
Morro Santana, Padre Faria e do
Distrito de Santo Antônio do Salto participam da iniciativa.
As cartas ficam disponíveis
na Árvore Solidária até 24 de dezembro. O Cooperado tem como
opções deixar o presente adotado
na Cooperouro ou na sede da Pastoral, localizada no bairro Taquaral. A distribuição dos presentes
para as crianças ocorrerá na confraternização da Pastoral, dia 27
de dezembro.

Secretaria de Saúde de Ouro Preto bate
meta nacional de acompanhamento de
beneficiários do Bolsa Família
De acordo com os índices do
Cadastro Único do Programa Bolsa
Família, em 2018, a média nacional
de acompanhamento das condicionalidades da Educação e da Saúde
é de 73%, e Ouro Preto ultrapassou
essa meta, garantindo acompanhamento a 86% das famílias de beneficiários do programa. Para isso, a
Secretaria Municipal de Saúde adquiriu, por indicação no Conselho
Bolsa Família, balanças portáteis
que serão utilizadas para promover o acompanhamento do Índice
de Gestão Descentralizada (IGD),
um indicador desenvolvido pelo
Governo Federal para mostrar a
qualidade da gestão local do Bolsa
Família (PBF) e do Cadastro Único, no município de Ouro Preto.
A Secretária Municipal de Saúde de Ouro Preto, Eliane Cristina
Damasceno Coleta, alerta que a
pesagem das crianças de 0 a 7 anos
e das gestantes que fazem parte das
famílias que recebem o benefício
precisa ser realizada duas vezes
por ano: “Essas balanças portáteis
facilitam o acompanhamento, uma
vez que o agente de saúde poderá
agora ir até as famílias e realizar a
pesagem, evitando transtornos para
os usuários que, antes, precisavam

se dirigir aos postos”.
Também foram adquiridos,
com recursos do IGD, instrumentos
que serão utilizados para acompanhar o crescimento das crianças.
Programa Bolsa Família
O Programa Bolsa Família foi
criado para garantir melhor qualidade de vida aos beneficiários que,
para continuarem recebendo o benefício, devem cumprir alguns deveres que o Governo Federal exige.
As condições para manutenção do
Bolsa Família abrangem três secretarias: Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Na Educação,
crianças, adolescentes e jovens de
6 a 17 anos devem estar regularmente matriculados e nas escolas
e comprovar um índice mínimo de

frequência que varia de acordo com
a idade do aluno.
As condicionalidades do Bolsa
Família na área da assistência social são para crianças e adolescentes com idade de 0 a 15 anos, e envolvem participação em programas
socioeducativos, de convivência e
de fortalecimento de vínculos.
Já na Saúde, os beneficiários do
Bolsa Família devem promover o
acompanhamento de suas crianças
e também das gestantes com idade
entre 14 e 44 anos.
As condicionalidades do Bolsa
Família são deveres que o Governo
Federal dá aos beneficiários para
que eles continuem recebendo o
benefício, e cabe aos municípios
garantir o acompanhamento.

Em Ouro Preto, as escolas vão eleger suas novas diretorias
A Secretaria Municipal de Educação
divulgou, no Diário Oficial de sexta-feira,
dia 23 de novembro, a lista definitiva dos
candidatos aos cargos de diretores e vice-diretores das escolas municipais de Ouro
Preto. Todos os candidatos possuem formação superior, foram aprovados na prova
de aptidão e, com suas candidaturas devidamente registradas, irão agora apresentar
suas propostas. A votação ocorrerá no dia
11 de dezembro, das 7h às 16h.
Podem votar os professores, alunos a
partir de 16 anos completos, os representantes legais dos alunos menores de 16
anos e os servidores que atuam nas comunidades escolar.
Os eleitos deverão assumir suas funções nas diretorias das escolas a partir do
dia 02 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022.

Ane Souz

Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

PROCURE-NOS!
Alcoólicos Anônimos 70 anos de Brasil,
salvando e recuperando vidas
Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos

R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas
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D'Oli Fotografia

PANORAMA

*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

Mais emprego, Mais Indústria
O vereador do Partido Verde de Ouro Preto, Chiquinho de Assis, falou essa
semana sobre a possibilidade de instalação de diversas empresas na cidade, graças a iniciativa de um Chamamento Público realizado com objetivo de oportunizar que empresas interessadas se instalem em terrenos do município de Ouro
Preto. O resultado foi publicado no dia 26 de novembro e 13 empresas foram
classificadas.
“Eu gostaria de fazer um elogio a dois companheiros do Partido Verde que
estão no Executivo da cidade, trabalhando muito e trazendo avanços significativos: o economista Ricardo Reis cuidando da área de Indústria e Comércio,
vocacionado essa área e diversificando as perspectivas e o secretário de Indústria
e Comércio, Felipe Vecchia. Eles conseguiram fazer algo muito importante que
é um Chamamento Público, deixando em aberto a possibilidade das empresas
manifestarem interesse em vir para nossa cidade. Esse chamamento foi um sucesso, nós tivemos mais de uma dezena de empresas que manifestaram interesse
em vir. Isso é perspectiva de geração de centenas de postos de emprego, podendo chegar a milhares de postos de emprego. É a possibilidade de diversificação
da nossa economia com empresas que primam por uma economia limpa, que
não estão ligadas diretamente à mineração, então se acontecerem outras crises
no setor minerário, nós temos a possibilidade de continuar gerando emprego
renda e fazendo movimentação financeira na nossa região.
É de enorme importância a manifestação das empresas em se instalarem
nos mais diversos locais de Ouro Preto como Cachoeira do Campo e Antônio
Pereira, por exemplo, aqui eu destaco a luta do companheiro Vander Leitoa do
Partido Verde em legitimar o Polo Industrial de Antônio Pereira, oportunizando
empresas lá também em breve.
Queria lembrar que em 2012 nós tivemos a Concorrência Pública 13/2012
e tivemos empresas selecionadas à época. Gostaria de deixar claro a todas essas
empresas que elas têm o nosso apoio para poderem consolidar o que se propuseram a realizar em 2012 e darmos mais passos na diversificação da nossa economia e da oportunidade de emprego. O desemprego está cada vez maior, mas nós
não vamos desistir de lutar por essa pauta de emprego, renda e diversificação da
economia. Parabenizo mais uma vez os companheiros que vêm trabalhado dentro do governo para oportunizar aos ouropretanos a possibilidade de emprego e
renda. É isso aí, ninguém faz nada sozinho!!!”.
Visita ao
local
onde seria
instalado
o Pólo
Industrial
de
Cachoeira
do Campo

A

Nesta quinta-feira, 29, quem
completou mais uma primavera
foi Jeferson Faria. Felicidades ao
futuro Técnico em Mineração!

Santa Casa da Misericórdia de Ouro
Preto, em parceria com a MG Transplantes, realizou na manhã de quinta-feira
(22) a quarta captação de múltiplos órgãos
para transplantes. Todo o procedimento foi
feito após a permissão da família. A doação
irá beneficiar e melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão na fila à espera de
um transplante a partir deste ato de amor ao
próximo. O paciente tinha 57 anos e teve a
morte encefálica confirmada por meio de
exames realizados seguindo rigorosamente
todos os itens descritos em um protocolo
específico. O trabalho desempenhado por
toda equipe da UTI (técnicos, enfermeiros,
administrativos e equipe multidisciplinar),
juntamente com a CIHDOTT (Comissão
Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e
Tecidos para Transplantes), do Bloco Cirúrgico, equipe do Hospital Felício Roxo e do
Corpo de Bombeiros, reflete o compromisso assumido pela Santa Casa em prestar um
atendimento de qualidade.

110 anos da Escola D. Pedro II! A escola D. Pedro II em Ouro Preto já conta com uma década
além do centenário, o que a consolida como uma das instituições de ensino mais tradicionais da cidade de Ouro
Preto. Toda a comunidade
escolar, sob auspícios dos
líderes Rita e Roberto Arlindo, se reuniram no dia
23/11, para uma festa muito
animada. Parabéns!

A

equipe do projeto Infâncias:
Arte e Cultura, que trabalha
com crianças no Auta de Souza,
no bairro Morro Santana, convida
para a segunda Mostra do Projeto
com o encerramento das atividades deste ano. Há dois anos o
projeto Infâncias: Arte e Cultura
tem atuado no desenvolvimento
social das crianças da comunidade do Morro Santana, através
da arte-educação, promovendo o
ensino da dança, música e do teatro. O projeto atende, hoje, cerca
de 300 crianças, que se tornaram
coautoras das mais diversas obras
de arte. O Evento, que acontece
nos dias 30 de novembro, 3, 4 e 5
de dezembro, contará com ensaio
aberto, mostra de filmes e exposição, abordando o florescimento do
projeto no ano de 2018. A apresentações acontecerão no Grupo Assistencial Auta de Souza, que fica
na rua 24 de Junho, 185, no Morro
Santana.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Orquestra nos
Distritos – 12ª Edição

Orquestra Ouro Preto retoma tradicional
projeto, com apresentações gratuitas
destinadas a crianças, jovens e comunidade
escolar da rede pública de ensino dos distritos
do município de Ouro Preto. Cristian Budu, um
dos mais prestigiados pianistas brasileiros da
atualidade, se junta à Orquestra na décima
segunda edição do projeto

Com regência do Maestro Rodrigo Toffolo, a Orquestra Ouro
Preto visita os distritos de Ouro
Preto para uma série de concertos
nos dias 03 e 07 de dezembro. As
apresentações serão em Amarantina, Cachoeira do Campo, Santo
Antônio do Leite, Rodrigo Silva,
Santa Rita e Lavras Novas. Os
concertos são gratuitos e realizados com patrocínio da Gasmig,
através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e incentivo da Secretaria de Estado de Cultura do
Governo de Minas Gerais.
Orquestra nos Distritos
Os distritos não poderiam ficar de fora das comemorações da
maioridade da Orquestra Ouro
Preto, que este ano completou 18
anos de atividades ininterruptas.
O grupo retorna aos distritos, realizando um de seus projetos mais
queridos, que busca democratizar
o acesso à cultura, para além dos
grandes centros do país. E, para
celebrar a 12ª Edição do projeto,
a Orquestra preparou algumas surpresas.
Uma delas diz respeito à presença do pianista Cristian Budu,
que se junta à Orquestra Ouro
Preto nas apresentações. Budu é
festejado em todo o mundo como
um dos maiores e mais talentosos
jovens pianistas da atualidade.
Vencedor do Concurso Internacional de Piano Clara Haskil, é o
primeiro brasileiro a ganhar esta
premiação, que é considerada uma
das mais importantes do mundo.

Concertos Didáticos
Ressaltando um dos objetivos
do projeto, que é o de formar público, os concertos terão caráter
didático, destinados a crianças,
jovens e a toda comunidade escolar da rede pública de ensino dos
distritos, contando curiosidades
sobre a música de concerto e sobre
os instrumentos que fazem parte
de uma orquestra, ao buscar desmistificar mitos, como aquele que
diz que a música de concerto é de
difícil compreensão.
As demais surpresas desta edição estão relacionadas, exatamente, à natureza pedagógica dos concertos. Antes das apresentações, o
Maestro Rodrigo Toffolo fará visitas às escolas dos distritos, promovendo um bate-papo com alunos
e professores, falando da importância da música e da arte na formação educacional das pessoas e,
sobretudo, humana. Associada às
palestras, o Maestro fará doação,
a cada um dos estudantes, de uma
edição do livro Amiga Música,
lançado ano passado e distribuído
pela Editora Moderna. Escrito pelo Maestro Rodrigo Toffolo, com
ilustrações do cartunista Ziraldo e
de Mig, o livro conta a história da
pequena Bia, uma garotinha que
descobre os segredos da vida através da música.
Rodrigo Toffolo, Regente Titular e Diretor Artístico da Orquestra
Ouro Preto, comenta sobre a experiência de retornar aos distritos em
2018. “O Orquestra nos Distritos é
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Conselho municipal de educação
é a favor da Escola Democrática
Na segunda-feira (26/11), o
Conselho Municipal de Educação
se reuniu na Casa dos Conselhos
para deliberar sobre o Projeto de
Lei 63/2017, de autoria do Vereador Geraldo Mendes, que institui a
Escola Democrática no município
de Ouro Preto.
A reunião foi aberta ao público,
e as pessoas que estavam presentes
puderam participar da discussão.
O vereador Geraldo Mendes participou da reunião e disse que “a
discussão sobre o Projeto de Lei
Escola Democrática é importantíssimo para que as pessoas entendam o objetivo do Projeto, além
de evidenciar que as pessoas que
estão contra, na verdade, estão desinformados ou não leram o Projeto de Lei, ou ainda se leram, não

Íris Zanetti

um projeto que guardamos grande
carinho. Há mais de 10 anos visitamos as comunidades pertencentes
ao município. E, como fazem quase
três anos que não nos apresentamos
nos distritos, resolvemos fazer uma
série de concertos que dialogam
com o principal objetivo do projeto,
que é a democratização do acesso à
cultura. Por isso, os concertos terão
caráter didático e serão destinados
à comunidade escolar dos distritos,
em uma série de ações pedagógicas
que vão dos concertos em si, passando por palestras e pela distribuição de material educativo”, conta
o maestro, destacando ainda a
presença de Cristian Budu. “Importante frisar também a presença de
Cristian Budu ao lado da Orquestra; um grande músico que vem se
apresentando nas principais salas
de concertos de todo o mundo. Será
uma oportunidade única de presenciar sua performance e promover o
contato de crianças e jovens com
ele”, finaliza.
Confira a agenda:
Dia 3 de dezembro - 2ª feira
8h30- Igreja São Gonçalo do
Amarante - Amarantina; 10h30Igreja de Nossa Senhora de Nazaré - Cachoeira do Campo; 14h30Igreja de Santo Antônio - Santo
Antônio do Leite
Dia 7 de dezembro- 6ª feira
8h30- Igreja de Santo Antônio
- Rodrigo Silva; 10h30- Salão Paroquial Felipe Turco - Santa Rita;
14h30- Igreja de Nossa Senhora
dos Prazeres - Lavras Novas.

compreenderam o que leram, então
é nossa função explicar, e foi o que
fizemos na reunião do Conselho”.
Embora o Projeto de Lei seja
para as escolas municipais, vários
professores da rede estadual e até
mesmo da UFOP participaram da
reunião e contribuíram decisivamente nos esclarecimentos e na defesa da “Escola Democrática”.
Ao final do debate, os conselheiros, por unanimidade, deram
um Parecer favorável ao Projeto de
Lei 63/2017, que institui a Escola
Democrática no Município de Ouro Preto.
O vereador Geraldo Mendes
esclareceu que “o Parecer do Con-

selho será enviado para a Câmara
Municipal para que todos os vereadores tomem conhecimento”. O
vereador também disse que ainda
não tem data para o Projeto de Lei
ser discutido entre os vereadores.
Vale ressaltar que os professores da cidade (rede municipal,
estadual e federal) estão mobilizados para combater o avanço da
proposta “escola sem partido” que
vem ganhando espaço em nível
nacional. Basicamente, a proposta
“escola sem partido” defende que
os professores não devam ter liberdade de expressão em sala de aula,
já professores classificam a proposta como a “lei da mordaça”.
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Sub-7 a sub-13: finais
da Taça Cidade Ativa
movimentam Itabirito

Praia conquistou categorias sub-7 a sub-11,
enquanto Circulista ficou com sub-13

A reta final da da Taça Cidade Ativa movimentou o Poliesportivo Pedro Cardoso, no bairro Nossa Senhora de Fátima. As decisões e disputas
de 3º lugar das categorias sub-7, sub-9, sub-11 e sub-13 acontecerem no
sábado, dia 24 de novembro, e no domingo, dia 25. A principal competição de futsal de Itabirito reuniu 375 jovens atletas.
A equipe da Praia soltou o grito de campeão três vezes: vitórias diante
da Vila nas decisões das categorias sub-7 e sub-9, no domingo, e sobre o
Itabiritense na final do sub-11, no sábado. Na categoria sub-13, o Circulista levou a melhor no confronto decisivo contra o Ferroviário, no sábado.
A festa de encerramento da Taça Cidade Ativa acontecerá no dia 8 de
dezembro, a partir das 9h, no Complexo Turístico da Estação. No evento,
serão premiados os campeões, artilheiros, jogadores e goleiros destaque
em cada categoria, além da seleção da competição, que reunirá os cinco
melhores atletas por categoria.
Categoria sub-7 / CAMPEÃO: Praia; Final: Praia 5x1 Vila. 3º lugar: Santa Rita 4x3 Ferroviário. Categoria sub-9 / CAMPEÃO: Praia A,
Final: Praia A 6x2 Vila; 3º lugar: Praia B 1x7 Itabirense.Categoria sub11 / CAMPEÃO: Praia; Final: Praia 5x3 Itabirense; 3º lugar: Ferroviário
8x3 Vila. Categoria sub-13 / CAMPEÃO: Circulista; Final: Circulista
7x4 Ferroviário; 3º lugar: Vila A 7x3 Itabirense.
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Prefeitura de Itabirito investe em
expansão da Escola Laura Queiroz
Espaço contará com quatro novas salas, ar condicionados, vestiários e
acessibilidade para garantir conforto durante importante fase do aprendizado
A Prefeitura de Itabirito valoriza e investe cada vez mais em
Educação. Desta vez, as ações estão voltadas para a expansão da Escola Municipal Laura Queiroz. No
local, serão instaladas quatro salas
de aula modulares, com capacidade
para receber 30 alunos cada. Os novos espaços contarão com ar condicionado e acessibilidade para maior
conforto de alunos e professores.
Além disso, vestiários feminino e
masculino também serão instalados
na escola.
Para a secretária de Educação,
Ana Góis, o objetivo é oferecer
mais conforto e ampliar a oferta de
vagas pela escola. “Com a nova
instalação, a Escola Laura Queiroz
irá atender a demanda de alunos,
que está cada vez mais crescente.
Em 2019, o novo espaço atenderá,
primeiramente, aos alunos do Marzagão, enquanto a Escola da região
estiver passando por reforma”. Outros pontos positivos da construção
de salas modulares é a possibilidade de realocação de um espaço para
outro, ausência de lixo de construção, conforto e segurança, paredes
que podem ser utilizadas como
quadros brancos, não mais sendo
necessário a manutenção como reparos e pinturas, tempo reduzido
de execução de obra, 30 dias. Um
custo benefício eficaz. É a Educação primando pela modernização e
sustentabilidade em obras
Governo comprometido
com a Educação
Uma das pautas primordiais

para a Prefeitura de Itabirito é
a Educação. De 2013 até hoje,
foram construídas três escolas,
uma quadra esportiva para o
Centro de Educação Municipal
de Itabirito (Cemi) e atualmente
está sendo finalizada a obra de
cobertura de quadra da Escola
Municipal Natália Donada Melilo. Pela primeira vez na história da Educação de Itabirito,
são realizadas obras em prol da
Educação Infantil, que sempre
funcionou em imóveis alugados
e inadequados. São elas:
• Criação do Polo Infantil Peter
Pan (Sesi)
• Construção Cmei Quintas dos
Inconfidentes em fase de acabamento – 0 a 5 anos
• Construção Cmei bairro Padre
Adelmo em fase inicial – 0 a 5 anos
• Construção Cmei bairro de

Lourdes, em andamento para ordem de serviço
• Reforma da antiga Escola
Municipal Manoel Salvador de
Oliveira – Cmei 0 a 5 anos
Além das obras para Educação
Infantil, foram realizadas adequações no Poliesportivo da Carioca
para alocar o Cemi. Cinco salas
modulares foram instaladas e mais
uma encontra-se em fase de construção para possibilitar maior conforto e segurança aos alunos.
O ensino superior federal também teve seu destaque na administração. Foi realizada a federalização do antigo Cefet, que se tornou
IFMG Campus Itabirito, trazendo
cursos de Engenharia para o município, além dos cursos técnicos
oferecidos. Outras conquistas ainda estão por vir, como a reforma
do Cemi, por exemplo.

Projeto Progea forma mais de 70 crianças em Itabirito

Alunos de três escolas municipais de Itabirito concluíram curso de educação ambiental ofertado pela Polícia Militar de Meio Ambiente
O último dia 23 de novembro
foi de muita alegria para mais de
70 alunos das escolas Guilherme
Hallais França, Antônio Toledo
Sobrinho e Escola de Acuruí, que
lotaram o auditório do IFMG, com
a presença de seus familiares para a formatura do curso Progea da
Policia Militar de Meio Ambiente.
O curso busca estimular os
alunos a serem competentes para adotarem comportamentos
socioambientais que visem contribuir para a sustentabilidade e
qualidade de vida, reconhecendo o
meio ambiente em que está inserido. O soldado da Policia Militar
de Meio Ambiente Charles Soares
ministrou o curso nas escolas e vê
na iniciativa uma ótima oportunidade para as crianças. “Temos
como ideia com esse projeto trazer
para as crianças o sentimento de

Guilherme Hallais França, foi muito proveitoso o curso. “Eu adorei
o curso e espero que todo mundo
consiga preservar o meio ambiente”. Todos alunos que participaram
do curso, além de ganhar o certi-

pertencimento em relação ao meio
ambiente para que elas entendam
que elas também fazem parte do
meio ambiente e, assim, aprendam
a cuidar, preservar e passar esse
aprendizado para outras pessoas,

principalmente para as famílias e
suas comunidades”.
A partir da formatura, cada
criança passa a ser um agente ambiental mirim. Para Maria Clara
Alves, 10, da Escola Municipal

ficado, ganharam a carteirinha de
agente ambiental mirim.
Esse curso só foi possível depois de uma parceria da Policia
Militar de Meio Ambiente com a
Secretaria Municipal de Educação.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

É campeão: A torcida do Borrachudo comemorou no último domingo mais um título de
campeão de Itabirito que foi conquistado pelo
time de futebol do Usina Esperança com o placar de 4x1 em cima da boa equipe do Esquina do Golo. O Usina Esperança é um dos mais tradicionais clubes de Itabirito, desde a época
dos saudosos dirigentes como Silvério Silva, Chiquinho Braga, Perdigão, Perácio, Pedro Mandioca e tantos outros que com trabalho e
dedicação mostraram a força dos borrachudos nos carnavais e nos
esportes.
Atrações culturais: A equipe da Biblioteca Pública Professor D’Aulas de Azevedo preparou uma semana de eventos. Confira: dia 28/11
clube da leitura, 29/11 cine livro com o tema consciência negra, 30,
sexta, hora do conto, casa das bonecas, dia 1º, sábado, leitura dramática com grupo de teatro flor de maio e dia 5 exposição de pinturas e
desenhos da professora Júnia Melillo e finalmente dia 07/12 grande
expectativa para o lançamento do livro Eternamente Itabirito de Ivacy Simões.
Por onde anda? Alcides Matildes de Carvalho ex-zagueiro do time
do Esperança, ministro da eucaristia da Matriz Nossa Senhora da
Boa Viagem e chefe de família exemplar, além de liderança positiva
onde busca de forma contínua o bem estar do cidadão. Sempre amigo e participativo, Alcides Matildes de Carvalho é gente de expressão
de nosso município.
Brexó solidário: Será inaugurado no próximo dia 08/12, a Rua
Miguel Diório, 25 no Bairro Vila Gonçalo uma casa especializada
em comercializar vestuário a baixo custo com peças a partir de um
real, oferecendo também lindas fantasias. O objetivo da proprietária
é criar a casa Matheus Januário que terá o objetivo de ajudar as mães
que perderam seus filhos.
Festival: Sábado e domingo, tardes esportivas marcam os 77 anos de
fundação da equipe de futebol do Casa Branca. Equipes de destaque
e um público regional marcam presença e participação neste evento
elevando ainda mais o conceito de uma equipe que coleciona troféus
e história de grandes conquistas.
Uma judia: Quando você perceber que, para produzir, precisa autorização de quem não produz nada; Quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; Quando
perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais
que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo
contrário, são eles que estão protegidos de você; Quando perceber
que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em
auto sacrifício; Então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua
sociedade ESTÁ CONDENADA. (Ayn Rand em 1920)
Feliz também: Os vitoriosos da chapa 1 da associação comunitária
de Glaura, vencedora no último domingo, que elegeu Eder Zacarias
da Silva como presidente e vice Cassiano Vinicius Cruz. Os demais
integrantes da diretoria são: Elwes Gomes, Marley Lucio, Thamires
Keley, Paulo Franklem, Edison Trindade, Márcio Geraldo e Antônio
Henrique. À eles votos de feliz gestão!
Curtinhas: Gilmar Capoeira e Nilson Esteves tomaram posse como
vereadores no parlamento municipal. *A classe de taxistas ganham
novo ponto próximo ao Banco do Brasil. *Carros rebaixados e veículos com som alto podem ser multados em até cinco mil reais. *Pembas, Piratas e Simbora Uai discutem sobre o próximo carnaval.
Para Refletir: Estamos todos matriculados na escola da vida, onde
o mestre é o tempo. (Cora Coralina)
15 anos: A menina Bárbara
completou seus 15 anos no
último sábado. Os Pais Luciano
e Telma Maurílio estavam felizes
da vida por comemorarem este
importante acontecimento e
prepararam com muito carinho
uma belíssima festa. A Debutante encantadora, feliz e muito
linda recebeu
os familiares e
convidados com
muita alegria, ao
lado dos Pais e do
Destaque comercial: O Stop
irmão Lucas. E à
Pastel, sob o comando de
meia noite como
Thales Araújo da Silva comemanda a tradição
mora os 20 anos de fundação.
dançou a valsa
Ele com sua equipe formada
com o Papai, que
por Dayane, Natália, Teresa,
ficou todo orgulhoVicente, Thascia e Cássia
so. E assim a festa
primam pela qualidade e bom
rolou noite adenatendimento valorizando o partro. Felicidades
que comercial do Bairro Praia
para a debutante
e servindo de exemplo para
Bárbara!
outros centros.

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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Bicampeão:
Esperança
comemora título
do Campeonato
de Futebol
de Itabirito

A manhã do último domingo, dia 25 de novembro, terminou com grito de campeão para o
Usina Esperança Futebol Clube. Com a vitória
por 4 a 1 sobre o Esquina do Golo, no campo do
Esperança, a equipe conquistou o bi do Campeonato de Futebol de Itabirito. No confronto
de ida, no campo do São Geraldo, no dia 18, o
placar terminou empatado em 1 a 1.
A principal competição do futebol itabiritense teve início no dia 29 de julho, com a participação de 17 equipes. Cristian Breno, do Itabiritense, terminou como artilheiro, com 12 gols.
Para a temporada de 2019, a principal novidade será a realização da 2ª divisão. 12 equipes
participarão da 1ª divisão, enquanto a 2ª divisão
reunirá rebaixados, novos filiados e times que
retomarão suas atividades no próximo ano.
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Matrículas
Abertas

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

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073

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

R. D r . G uilherme , 37 - C entro - (31) 3563.1039 - ITABIRITO
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Mãe e bebê morrem após Saae de Itabirito e
parto não assistido em
parceiros promovem
casa de Itabirito
comemoração ao
A existência do feto só foi constatada
depois de médico avaliar a mulher no
hospital. O feto, já totalmente formado, estava dentro do vaso sanitário
no banheiro da casa

Um caso incomum chamou a atenção de moradores de
Itabirito no domingo (25). Uma mulher de 41 anos deu à
luz a um bebê em casa, mas socorrida pelos bombeiros não
resistiu e morreu no hospital da cidade.
O caso chama atenção das autoridades pelas declarações do filho da vítima, de 15 anos. Ele pediu a ajuda de
um vizinho, que não podendo socorrer a mulher, chamou
os bombeiros municipais. Ao chegar no local, os bombeiros
se deparam com a mulher deitada ao chão com hemorragia.
Em nenhum momento foi informado que a vítima tinha dado
a luz um bebê.
O ato ocorreu por volta das 12h. Chegando à Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) a mulher teve uma parada
cardíaca. Foi estabilizada pelos médicos e encaminhada ao
Hospital São Camilo de Itabirito. Ao ser diagnosticada, verificou-se que seu estado era de alguém que teria acabado
de ter um filho. Ela teve outra parada cardíaca, não resistiu e morreu. Com esse diagnóstico os médicos acionaram
os bombeiros para que voltasse à residência da paciente a
procura de um feto. Juntamente com a Polícia Militar, eles
encontraram dentro da privada do banheiro um bebê já formado, de cabeça para baixo. O vaso sanitário teve que ser
quebrado para a retirada da criança, já sem vida.
No relatório médico provisório, a hemorragia intensa foi
consequência do parto não assistido. De acordo com os boletins de ocorrência dos bombeiros e da PM, não foi encontrado no local qualquer objeto que poderia causar um aborto,
assim como não foram encontrados remédios ou substâncias
para este fim.
Ainda de acordo com a PM, ninguém sabia que a mulher
estava grávida, devido ao seu porte físico e tipos de roupas
que usava. “Nem o filho que chamou os bombeiros, nem
a mulher durante o atendimento, informou sobre o bebê”,
pontua a ocorrência dos bombeiros.
Em depoimento, o filho da vítima disse que notou muito
sangue no vaso, mas não percebeu que se tratava do feto.
A Polícia Civil investiga o caso.

Homem é condenado a
13 anos de prisão por
mandar matar jovem em
janeiro do ano passado
O homem apontado como mandante do assassinato de
um jovem de Itabirito, ocorrido em janeiro do ano passado,
foi a julgamento no Fórum de Itabirito na quarta-feira (28)
e condenado a 13 anos de prisão. Além de ser considerado
o mandante do crime, ele foi condenado por corrupção de
menor, o que teria atirado na vítima.
Caso tenha bom comportamento na prisão, o acusado
pode cumprir apenas quatro anos e oito meses em regime
fechado, sendo que desse tempo ele já cumpriu quase dois.
Relembre
O assassinato aconteceu em janeiro do ano passado,
próximo ao supermercado SJ da cidade, por motivos passionais. De acordo com informações publicadas no site Minuto
Mais, que acompanhou o julgamento, a vítima teria atropelado sua ex-namorada. Com raiva, o namorado teria mandado
matar o jovem, que foi morto por um menor que pilotava
uma moto, efetuando um disparo de arma de fogo, que acertou o pescoço da vítima.
O menor responde pelo crime em liberdade e está sendo
julgado pela Primeira Vara da Infância e Juventude. Se condenado, pode pegar de um a três anos de detenção.
"Torres Construções e Empreendimentos Ltda., por determinação do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do
Ambiente – CODEMA, torna público que solicitou, através do Processo nº 14185/2018, Licença
Ambiental de Operação, para a atividade sob o
código E-04-01-4 – Loteamento do solo urbano,
exceto distritos industriais e similares – Loteamento Jardim Imperial – Itabirito/MG.”

Dia do Rio

No último sábado, 24 de novembro, comemorou-se o Dia do Rio. Em alusão a data foi
realizada uma ação de educação socioambiental com os alunos da escola Jayme Martins, capacitados como Fiscais da Água – um projeto
do Saae de Itabirito.
Durante toda a manhã os alunos abordaram e instruíram as pessoas que circularam
pela praça de como serem defensores da água,
e lembrando a todos da importância de se preservar e manter limpo o rio e os córregos da
cidade. Os alunos distribuíram kit com lixocar
e informativos sobre os cuidados com a água e
o meio ambiente.
Itabirito tem muito a comemorar no Dia
do Rio graças ao Projeto Córrego Limpo que
percorreu 18 bairros da cidade com obras de
despoluição, afirma Wagner Melillo, diretor presidente do
Saae. ‘‘Dentre os resultados desse projeto temos a volta dos
peixes no Córrego São José com 88% de despoluição, a melhoria da oxigenação da água no Córrego Carioca com 96 %
de despoluição, a construção de mais de 4 mil metros de redes
interceptoras de esgoto, mais de 3 mil casas beneficiadas diretamente, e o fim do mau cheiro’’, afirma Melillo.
Para Heloisa França, bióloga e responsável pelo Projeto
Fiscal da Água do Saae, a palavra da vez é sensibilização; para
a construção de um meio ambiente saudável e o despertar de
ações que favoreçam a melhoria da qualidade de vida’’.
A ação foi uma iniciativa do subcomitê do Rio Itabirito,
com a parceria igualitária do Saae, CEA, Estação Ecológica
Aredes, IEF, Comitê da Bacia do Rio das Velhas, Coca-Cola FEMSA, da SAFM, Mineração e da empresa Herculano
Mineração.

"Torres Construções e Empreendimentos Ltda., por determinação do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do
Ambiente – CODEMA, torna público que solicitou, através do Processo nº 14186/2018, Licença
Ambiental de Operação, para a atividade sob o
código E-04-01-4 – Loteamento do solo urbano,
exceto distritos industriais e similares – Loteamento Campo Bello – Itabirito/MG.”

PANORAMA
Davi Leão, neto dos
itabiritenses, Clayton
Leão e Maria Luísa
Leão, é destaque no
campeonato de tênis
estadual. O garoto, de
apenas 9 anos, conquistou seu primeiro
torneio, no dia 11 de
novembro, o título de
Campeão de 5 Copa
Arlindo (na categoria
masculino Kids 9/10
anos). O campeonato
é organizada pela
Federação Mineira de
Tênis, em BH.
No fim de semana,
dias 31 de novembro,
1 e 2 de dezembro, o
Padre Miguel D’Ângelo
promove o encontro
de jovens a crismar no
dia 16/12. O encontro
reunirá os 157 jovens
que são acompanhados pelo Padre desde
o batizado à primeira
comunhão. O retiro
espiritual acontecerá
no antigo Projeto, hoje
Liceu Dom Viçoso

Jpsofranz

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – Extratos das Atas - PP 122/2018 - PL
216/2018 - RP 066/2018. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços de mecatrônica, com fornecimento de peças básicas novas/originais, utilizadas na prestação do serviço, para os veículos a gasolina da Frota
Municipal. Detentor da Ata 156/2018: Malheiros Gomes Comércio e Serviços Ltda.-ME.
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36 V.Un. R$60,00 Item 54 - V.Un. R$515,00. Detentor da Ata 157/2018. MJA Auto Peças
Ltda. - CNPJ nº 10.702.443/0001/88,
Item 1 - V.Un. R$1,70; Item 2 - V.Un. R$1,67;
Item 3 - V.Un. R$1,67; Item 4 - V.Un. R$1,67; Item 5 - V.Un. R$199,00, Item 7 - V.Un.
R$184,00; Item 8 - V.Un. R$167,00; Item 10 - V.Un. R$167,00; Item 18 - V.Un. R$177,00;
Item 19 - V.Un. R$162,00; Item 20- V.Un. R$162,00; Item 21 - V.Un. R$168,00; Item
22- V.Un. R$168,00; Item 23 - V.Un. R$160,00; Item 24- V.Un. R$160,00; Item 25- V.Un.
R$124,00; Item 37- V.Un. R$975,00; Item 38 - V.Un. R$710,00; Item 39 - V.Un. R$710,00;
Item 40 - V.Un. R$710,00; Item 41 - V.Un. R$710,00; Item 42 - V.Un. R$890,00; Item
43 - V.Un. R$975,00; Item 44 - V.Un. R$798,00; Item 45 - V.Un. R$710,00; Item 46 V.Un. R$710,00; Item 47 - V.Un. R$710,00; Item 48 - V.Un. R$890,00; Item 49 - V.Un.
R$440,00; Item 50 - V.Un. R$424,00; Item 51 - V.Un. R$335,00; Item 52- V.Un. R$367;
Item 53 - V.Un. R$378,00. Homologação/Ratificação: 19/11/2018. A íntegra da ata encontra-se disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – Extrato da Ata 159/218 - PP 117/2018 - PL
210/2018 - RP 064/2018. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica para o fornecimento de cestas básicas em atendimento à Secretaria de Assistência Social.Detentor da ata: Potencial Distribuidoa Eireli – ME - CNPJ 02.559.321/00015. Item. 1 - V.Un. R$55,75. Homologação/Ratificação: 14/11/2018. A íntegra da ata encontra-se disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.

I

tabirito recebe dia 1º de dezembro o grupo Refinaria durante a 3ª edição do Circuito Instrumental com apresentação na
Praça da Estação a partir das 20h30. O Circuito Instrumental é
um projeto da Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais que
tem o objetivo de fomentar e homenagear a cena da música
instrumental brasileira e chega a sua terceira edição.
O 7° Congresso Mineiro
dos Serviços
Municipais de
Saneamento
foi iniciado na
quarta-feira (21)
em Itabirito,
com a presença
de gestores públicos, técnicos,
estudantes e
expositores que
atuam na área
de saneamento
básico. Durante a cerimônia de abertura, autoridades políticas
da região parabenizaram a Assemae de Minas Gerais pela realização do evento, destacando o papel da entidade como ponte
para a gestão eficiente dos serviços municipais do setor.

, 30 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1317 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
Lote 01 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. Do Sistema de Água - ETA - 17 512 1703 4001 33.90.30.34.00
Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
total

Marca/
Fabricante

Se Importado
País de Origem

2

Pipeta volumétrica 2 mL -

Unid.

8

38,00

304,00

Pyrex

Brasil

3

Proveta graduada de polipropileno, capacidade 250 mL.

Unid.

3

8,70

26,10

NALGON

Brasil

4

Bureta com torneira de material teflon
25 mL

Unid.

2

310,00

620,00

Pyrex

Brasil

6

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
total

Marca/
Fabricante

Se Importado
País de Origem

1

Purpura Bromocresol

Unid.

1

85,00

85,00

Synth

Brasil

2

Hidróxido Potássio

Unid.

1

20,00

20,00

Quemis

Brasil

3

Cloreto Mercúrio II (ICO) PA
ACS-Embalagem: 100 gramas

Unid.

1

360,00

360,00

Synth

Brasil

CX

4

310,00

1240,00

Hach

U.S.A.

8

Balão volumétrico com rolha de polietileno, capacidade 500 mL.

Unid.

4

90,00

360,00

Pyrex

Brasil

4

Tiossulfato sódio 0,1N 1litro

Litros

1

69,00

69,00

Qhemis High
Puriti

Brasil

9

Béquer 100 mL

Unid.

4

3,00

12,00

Nalgon

Brasil

5

1

29,00

29,00

Synth

Brasil

Béquer 50 mL

Unid.

10

3,00

30,00

Nalgon

Brasil

Amido solúvel PA - Embalagem:
500g

Unid.

10
11

Pisseta com classificação de risco ÁGUA
DESTILADA.

Unid.

6

25,00

150,00

Nalgon

Brasil

6

Hidróxido amônio 28-30% PA
1litro.

Litros

1

25,00

25,00

Qhemis High
Puriti

Brasil

13

Pisseta com classificação de risco ALCOOL ETILICO,

Unid.

4

45,00

180,00

Nalgene

U.S.A.

7

Hidróxido sódio 1N

Litros

1

60,00

60,00

Qhemis High
Puriti

Brasil

14

Jarra graduada em polipropileno com alça,
600 mL.

Unid.

4

13,00

52,00

Nalgon

Brasil

8

Acido clorídrico 0,5N fatorado

Litros

2

60,00

120,00

Qhemis High
Puriti

Brasil

15

Jarra graduada em polipropileno com alça,
1000 mL.

Unid.

4

14,00

56,00

Nalgon

Brasil

9

Solução Tampão pH 4,0 1000 ml.

Litros

2

55,00

110,00

Qhemis High
Puriti

Brasil

16

Frasco PE (Polietileno).- Capacidade 250
m L. Para coleta física química.

Unid.

25

6,00

150,00

Nalgon

Brasil

10

Solução Tampão pH 7,0 1000 ml.

Litros

2

55,00

110,00

Qhemis High
Puriti

Brasil

17

Cartela 97 Cavidades - Cartela plástica
aluminizada estéril

cx.

1

2359,00

2.359,00

IDEXX

Brasil

11

Solução Tampão pH 10,0 1000 ml.

Litros

2

56,00

112,00

Qhemis High
Puriti

Brasil

19

Ponteira para Pipeta Estéril,

CX

10

24,00

240,00

Costar

Brasil

12

Solução de Cloreto de potássio 3M.
Embalagem: 1000 ml.

Litros

3

90,00

270,00

Qhemis High
Puriti

Brasil

20

Eletrodo combinado ph/temperatura.

Unid.

3

453,00

1.359,00

Radiometer

U.S.A.

13

Reagente DPD em sachê para
determinação de Cloro livre.

Pct.

25

90,00

2250,00

Hach

U.S.A.

21

Cesto para coleta em PP (Polipropileno)
com alça.

Unid.

2

300,00

600,00

Nalgon

Brasil

14

Substrato cromogênio em sachê.

Unid.

5

1420,00

7100,00

Idexx

Brasil

Jarros para aparelho de floculação acrílico
Capacidade: 2 litros

Unid.

16

Álcool etílico, hidratado, teor
alcoólico 70%, líquido.

Litros

10

9,00

90,00

Qhemis High
Puriti

Brasil

17

Frasco plástico contendo pastilha de
tiossulfato de sódio, frasco estéril
para análise de coliformes em água.

Cx.

4

410,00

1.640,00

Capitol
Thermo

U.S.A.

Hach

U.S.A.

Especificações

Kit cubetas de vidro 25 mm.

6.960,00

Hach

Item

7

1.740,00

1400,00

Lote 03 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. do Sistema de Água - Distrito - 17 511 1706 4001 33.90.30.11.00

CX

4

350,00

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº011/2018 - Registro de Preço 012/2018
- Processo Licitatório nº. 118/2018 – Pregão Presencial nº074/2018 – Objeto registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de materiais de Laboratório, vidraria e reagentes, conforme especificações do Anexo I do edital,
Conforme FORNECEDORES e Relação de objeto descrito abaixo e ao lado. Fornecedor: Hexis Científica S/A.

Cubeta redonda de vidro com tampa 25
mm.

22

4

11

U.S.A.

Valor Total do Lote 01: R$16.098,10
Lote 02 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. Do Sistema de Água - ETA - 17 512 1703 4008 33.90.30.11.00

Valor Total do Lote 03: R$ 12.450,00

Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
total

Marca/
Fabricante

Se Importado
País de Origem

Lote 04 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. do Sistema de Água - ETA Equipamentos - 17 512 0081 2504 44.90.52.99.00

1

Solução padrão de cor 500 Platina e
Cobalto (padrão 500 Pt/Co). Frasco
100 ml

Unid.

2

160,00

320,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
total

Marca/
Fabricante

Se Importado
País de Origem

2

Solução padrão de cor 100 Platina e
Cobalto (padrão 100 Pt/Co). Frasco
100 ml

Unid.

2

90,00

180,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

1

Autoclave Vertical Microprocessada: Capacidade interna: 137 litros;
Dimensões Interna: 50x70cm;
Tensão: 220v.

Unid.

1

18000,00

18000,00

Phoenix

Brasil

3

Solução padrão de cor 10 Platina e Cobalto (padrão 10 Pt/Co). Frasco 100 ml

Unid.

2

140,00

280,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

Valor Total do Lote 04: R$ 18.000,00

4

Solução Tampão pH 4,0 1000ml

Litros

2

55,00

110,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

Lote 05 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. do Sistema de Água - ETA Equipamentos - 17 512 0081 4001 33.90.34.00

5

Solução Tampão pH 7,0 1000ml

Litros

2

55,00

110,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

6

Solução Tampão pH 10,0 1000ml

Litros

2

56,00

112,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

7

Solução de Cloreto de Potássio 3M.
1000ml

Litros

2

90,00

180,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

8

Reagente DPD em sachê para determinação de Cloro livre.

Pct.

70

90,00

6300,00

Hach

U.S.A.

9

Substrato cromogênio em sachê.

Cx.

8

1420,00

11360,00

IDEXX

Brasil

11

Solução Tiossulfato de Sódio 0,1 N
Fatorado.

Litros

1

69,00

69,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

12

Álcool etílico, hidratado, teor alcoólico
70%, líquido.

Litros

12

9,00

108,00

Qhemis

Brasil

13

Reagentes para Análise Ferro.

Pct.

2

320,00

640,00

Hach

U.S.A.

Lote 06 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. do Sistema de Água - UTA - 17 512 0081 4001 33.90.30.11.00

14

Reagente Aluver 3 Power Pillow.

Pct.

1

320,00

320,00

Hach

U.S.A.

Item

Especificações

Unid.

Qtde.

15

Reagente Ascorbic Acid.

Pct.

1

320,00

320,00

Hach

U.S.A.

Preço
Unit.

Preço
total

Marca/
Fabricante

Se Importado
País de Origem

16

Reagente Alumínio Bleaching 3 Powder
Pillow.

Pct.

1

330,00

330,00

Hach

U.S.A.

1

Solução padrão de cor 500 Platina e
Cobalto (padrão 500 Pt /Co). Frasco com
100 ml.

Unid.

1

160,00

160,00

Quemis
High Purit

Brasil

17

Conjunto reagente para análise Manganês LR.

Pct.

2

820,00

1.640,00

Hach

U.S.A.

2

Unid.

1

90,00

90,00

Quemis
High Purit

Brasil

18

Frasco plástico contendo pastilha de
tiossulfato de sódio, frasco estéril para
análise de coliformes em água.

Cx.

4

410,00

1640,00

Capitol
Thermo

U.S.A.

Solução padrão de cor 100 Platina e
Cobalto (padrão 100 Pt/ Co). Frasco com
100 ml.

3

Solução padrão de cor 10 platina e Cobalto (padrão 10 Pt/Co). Frasco com 100 ml.

Unid.

1

140,00

140,00

Quemis
High Purit

Brasil

19

Padrão fluoreto 1,0mg/L

Vidro

1

285,00

285,00

Hach

U.S.A.

4

Solução Tampão pH 4,0 1000ml.

Litro

2

55,00

110,00

Padrão fluoreto 0,5mg/L

Vidro

1

290,00

290,00

Hach

U.S.A.

Quemis
High Purit

Brasil

20
21

Padrão fluoreto 0,8mg/L

Vidro

1

290,00

290,00

Hach

U.S.A.

5

Solução Tampão pH 7,0 1000ml.

Litro

2

55,00

110,00

Quemis
High Purit

Brasil

22

Acido Acético Glacial PA ACS

Litros

1

35,00

35,00

Quemis

Brasil

6

Solução Tampão pH 10,0 1000ml.

Litro

2

56,00

112,00

Conjunto padrões formazinha stablcal
para turbidimetro 4 ampolas, o conjunto
contém 4 padrões nas concentrações
<0,1, 20, 100 e 800 NTU, em ampolas
seladas, prontos para uso dispensando
qualquer tipo de preparação ou diluição.

Unid.

1

2170,00

2170,00

Hach

U.S.A.

Quemis
High Purit

Brasil

23

7

Solução de Cloreto de potássio 3M.
1000ml.

Litro

1

90,00

90,00

Quemis
High Purit

Brasil

8

Reagente DPD em sachê para determinação de Cloro livre.

Pct

35

90,00

3150,00

Hach

U.S.A

Solução de Limpeza Pepsina

Vidro

9

Substrato cromogênio em sachê.

Cx.

2

1420,00

2840,00

Idexx

Brasil

10

Reagentes para Análise Ferro -CAT:
21057.69

Pct

2

20,00

640,00

Hach

U.S.A

11

Reagente Aluver 3 Power Pillow.

Pct

1

1100,00

1100,00

hach

U.S.A

12

Reagente Ascorbic Acid .

Pct

1

320,00

320,00

hach

U.S.A

13

Reagente Alumínio Bleaching 3 Powder
Pillow.

Pct

1

330,00

330,00

hach

U.S.A

14

Conjunto reagente para análise Manganês
LR.

Pct

2

820,00

1640,00

hach

U.S.A

15

Frasco plástico contendo pastilha de
tiossulfato de sódio, frasco estéril para
análise de coliformes em água.

Cx.

2

410,00

820,00

Capitol
Thermo

U.S.A

24

2

100,00

200,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

25

Solução de Limpeza Thioureia.

Vidro

2

47,00

94,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

26

Solução Tampão de Ph 4,01 a 25ºC

Vidro

4

120,00

480,00

Hach

U.S.A.

27

Solução Tampão de Ph 6,86 a 25ºC

Vidro

4

30,00

120,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

30

Solução Padrão de Flúor de 0,5 ppm.

Unid.

8

180,00

1440,00

Hach

U.S.A.

31

Solução Padrão de Flúor de 5 ppm.

Unid.

8

185,00

1480,00

Hach

U.S.A.

32

Solução TISAB

Unid.

20

100,00

2000,00

Qhemis
High Puriti

Brasil

33

Caldo PA- Presença / Ausência

Unid.

2

220,00

440,00

Acumedia
Brasil

Brasil

Valor Total do Lote 02: R$ 34.123,00

Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
total

Marca/
Fabricante

Se Importado
País de Origem

2

Cubeta redonda de vidro com tampa 25
mm.

Cx

2

350,00

700,00

Hach

U.S.A

3

Kit cubetas de vidro 25mm cubeta redonda
com tampa utilizado para Turbidimetro
2100Q.Embalagem caixa com 06 unidades

Cx

2

310,00

620,00

Hach

U.S.A

4

Cartela 97 Cavidades
- Cartela plástica aluminizada estéril,
descartável, com 97 cavidades para
quantificação de bactérias Número Mais
Provável (NMP).

Cx

1

2359,00

2359,00

Idexx

Brasil

5

Eletrodo combinado ph/temperatura.

Unid.

2

453,00

906,00

Radio-meter

Brasil

Valor Total do Lote 05: R$ 4.585,00

Valor Total do Lote 06: R$ 11.652,00
Valor Total da Empresa Hexis: R$ 96.908,10

, 30 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1317 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
Fornecedor: RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELLI EPP.

12

Lote 02 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. do Sistema de Água - ETA - 17 512 1703 4008 33.90.30.11.00

Dotação Orçamentária - Lote 02 - Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Esgot. Sanit. Sede Urbana 17 512 1702 3.002 44.90.51.00

Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
total

Marca/
Fabricante

Se Importado
País de Origem

Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
total

Marca/Fabricante

10

Solução Spadns, reagente para determinação de fluoreto em água.

Litros

12

85,00

1020,00

Policontrol

Nacional

1

Arame Recozido Pg 07 - Rolo de 1kg

kg

8

11,20

89,60

Acelormital

28

Solução DPD

Unid.

20

170,00

3400,00

Policontrol

Nacional

2

Areia Preta (M³)

M³

35

74,50

2607,50

Transcol

29

Solução Tampão para Cloro.

Unid.

20

170,00

3400,00

Policontrol

Nacional

3

Bloco de Concreto Vazado (0,15X0, 40X0,20)M

Unid.

1000

2,35

2350,00

Transcol

4

Brita Gnaiss 01 (m³)

M³

25,5

103,70

2644,35

Ped. Ir. Machado

5

Cimento CPII E32 (saco com 50 (cinquenta) kg

Saco

250

19,65

4912,50

CRH Campeão

6

Ferragem Diâmetro 4.2MM CA50

Barra

77

8,30

639,10

Acelormital

7

Ferragem Diâmetro 6,3MM CA50

Barra

75

18,00

1350,00

Acelormital

8

Ferragem Diâmetro 8MM CA50

Barra

85

28,00

2380,00

Acelormital

Valor Total do Lote 02: R$ 7.820,00
Lote 03 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. do Sistema de Água - Distrito - 17 511 1706 4001 33.90.30.11.00
Item
15

Especificações

Unid.

Solução Spadns, reagente para determinação
de fluoreto em água.

Qtde.

Litros

Preço
Unit.

8

Preço
total

85,00

Marca/
Fabricante

680,00

Se Importado
País de Origem

Policontrol

Nacional

9

Ferragem Diâmetro 12,5MM CA50

Barra

36

63,15

2273,40

Acelormital

Valor Total do Lote 03: R$ 680,00

10

Pó de Pedra Médio (m³)

M³

30

97,70

2931,00

Ped. Ir. Machado

Lote 04 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. do Sistema de Água - ETA Equipamentos - 17 512 0081 2504 44.90.52.99.00

11

Pontalete de Pinus - Unid. c/3 Metros

M

30

4,40

132,00

Serraria Otto

12

Prego 17X21

kg

8

10,95

87,60

Acelormital

13

Prego 18X30

kg

7

10,20

71,40

Acelormital

14

Tábua de Pinus

Unid.

25

24,50

612,50

Serraria Otto

15

Tijolo 12 Furos Laminado

Unid.

1000

0,91

910,00

Ceramica Simião

16

Tijolo de Maciço Laminado (5X10X20) cm

Unid.

500

0,87

435,00

Ceramica Xávier

Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
total

Marca/
Fabricante

Se Importado
País de Origem

2

Agitador “JAR TEST” para floculação, 6
provas completo:
Deverá acompanhar o equipamento os
seguintes acessórios: * Nove (09) tubos
de vidro com fundo Abaulado para adição
de alcalinizantes, coagulante e polímeros;
* Acompanha seis (06) tubos de vidro
com fundo Chato para coleta simultânea.
* 6(seis) jarros com graduação e saída
para gotejador; * Gotejadores, conexões
e mangueiras; * Régua para descarte em
aço inox; * Régua superior para tubos de
coagulantes.

Unid.

1

5950,00

5950,00

Policontrol

Nacional

Valor Total do Lote 02: R$ 24.425,95
Dotação Orçamentária - Lote 03 - Op. e Manut. Em Abast. de Água nas Sedes Urbanas - 17 512 1701 4.001 33.90.30.00

Valor Total do Lote 04: R$ 5.950,00
Valor Total da Empresa RC Scientific: R$ 14.450,00
Fornecedor: Digicrom Analítica Ltda.
Lote 01 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. do Sistema de Água ETA 17 512 1703 4001 33.90.30.34.00 - Marca/ Fabricante Digmed - Se Importado País de Origem - Brasil
Item
5

Especificações

Unid.

Kit Cubetas para colorímetro DM-cor. Caixa com 3 unidades.

Cx

Qtde.
5

Preço
Unit.

Preço
total

420,00

2100,00

Valor Total do Lote 01: R$ 2.100,00
Lote 04 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. do Sistema de Água - ETA Equipamentos - 17 512 0081 2504 44.90.52.99.00 - Marca/ Fabricante Digmed - Se Importado País de Origem - Brasil

Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço Unit.

Preço total

Marca/Fabricante

1

Arame Recozido Pg 07 - Rolo de 1kg

kg

10

11,20

112,00

Acelormital

2

Areia Preta (M³)

M³

49

74,50

3650,50

Transcol

3

Bloco de Concreto Vazado (0,15X0, 40X0,20)M

Unid.

1400

2,35

3290,00

Transcol

4

Brita Gnaiss 01 (m³)

M³

36

103,70

3733,20

Ped. Ir. Machado

5

Cimento CPII E32 (saco com 50 (cinquenta) kg

Unid.

350

19,65

6877,50

CRH Campeão

6

Ferragem Diâmetro 4.2MM CA50

Barra

102

8,30

846,60

Acelormital

7

Ferragem Diâmetro 6,3MM CA50

Barra

105

18,00

1890,00

Acelormital

8

Ferragem Diâmetro 8MM CA50

Barra

119

28,00

3332,00

Acelormital

9

Ferragem Diâmetro 12,5MM CA50

Barra

50

63,15

3157,50

Acelormital

10

Pó de Pedra Médio (m³)

M³

42

97,70

4103,40

Ped. Ir. Machado

11

Pontalete de Pinus - Unid. c/3 Metros

M

42

4,40

184,80

Serraria Otto

Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
total

12

Prego 17X21

kg

10

10,95

109,50

Acelormital

13

Prego 18X30

kg

10

102,00

71,40

Acelormital

3

PHMetro de Bancada, ph/mv

Unid.

1

4749,00

4749,00

14

Tábua de Pinus

Unid.

35

24,50

857,50

Serraria Otto

Valor Total do Lote 04: R$ 4.749,00

15

Tijolo 12 Furos Laminado

Unid.

1002

0,91

911,82

Ceramica Simião

Lote 05 - Dotação Orçamentária - Operação e Manut. do Sistema de Água - UTA - 17 512 0081 4001 33.90.34.00 - Marca/
Fabricante Digmed - Se Importado País de Origem - Brasil

16

Tijolo de Maciço Laminado (5X10X20) cm

Unid.

700

0,87

609,00

Ceramica Xávier

Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
total

1

Kit Cubetas para colorímetro DM-cor. Caixa com 3 unidades.

Cx

2

420,00

840,00

Valor Total do Lote 03: R$ 33.767,32
Dotação Orçamentária - Lote 04 - Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Abast. Água Sede Urbana 17 512 1701 3.001 44.90.51.00
Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço Unit.

Preço total

Marca/Fabricante

1

Arame Recozido Pg 07 - Rolo de 1kg

kg

5

11,20

56,00

Acelormital

2

Areia Preta (M³)

M³

21

74,50

1564,50

Transcol

3

Bloco de Concreto Vazado (0,15X0, 40X0,20)M

Unid.

600

2,35

1410,00

Transcol

4

Brita Gnaiss 01 (m³)

M³

15

103,70

1555,50

Pedreira Ir. Machado

5

Cimento CPII E32 (saco com 50 (cinquenta) kg

Unid.

171

19,65

3360,15

CRH Campeão

6

Ferragem Diâmetro 4.2MM CA50

Barra

32

8,30

265,60

Acelormital

Dotação Orçamentária - Lote 01 - Op. e Manut. em Esgot. Sanit. nas Sedes Urbanas - 17 512 1702 4.002 33.90.30.00

7

Ferragem Diâmetro 8MM CA50

Barra

29

18,00

812,00

Acelormital

Item

Marca/Fabricante

8

Ferragem Diâmetro 12,5MM CA50

Barra

11

28,00

694,65

Acelormital

Acelormital

9

Pó de Pedra Médio (m³)

Barra

50

63,15

3157,50

Acelormital

Transcol

10

Pontalete de Pinus - Unid. c/3 Metros

M

19

97,70

83,60

Serraria Otto

Prego 17X21

kg

5

4,40

54,75

Acelormital

Valor Total do Lote 05: R$ 840,00
Valor Total da Empresa Digicrom: R$ 7.689,00
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 26/11/2018.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº012/2018 - Registro de Preço 013/2018
- Processo Licitatório nº. 119/2018 – Pregão Presencial nº075/2018 – Objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de material de construção para atender a demanda do Serviço Autônomo de Saneamento Básico
- SAAE, conforme especificações do Anexo I do edital, Conforme Fornecedor e Relação de objeto descrito abaixo:
Fornecedor: Transcol Material de Construção Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 16.711.459/0001-33

1
2

Especificações

Unid.

Arame Recozido Pg 07 - Rolo de 1kg
Areia Preta

kg
M³

Qtde.
7
35

Preço Unit.
11,20
74,50

Preço total
78,40
2607,50

3

Bloco de Concreto Vazado (0,15X0, 40X0,20)M

Unid.

1000

2,35

2350,00

Transcol

11

4

Brita 01 (m³)

M³

25,5

103,70

2644,35

Ped. Ir. Machado

12

Prego 18X30

kg

5

10,95

51,00

Acelormital

CRH Campeão

13

Tábua de Pinus

Unid.

15

10,20

367,50

Serraria Otto

Acelormital

14

Tijolo 12 Furos Laminado

Unid.

600

24,50

564,00

Ceramica Simião

15

Tijolo Maciço Laminado (5X10X20) cm

Unid.

300

0,91

261,00

Ceramica Xávier

5
6

Cimento CPII E32

Unid.

Ferragem Diâmetro 4.2MM CA50

Barra

250
78

19,65
8,30

4912,50
647,40

7

Ferragem Diâmetro 6,3MM CA50

Barra

75

18,00

1350,00

Acelormital

8

Ferragem Diâmetro 8MM CA50

Barra

85

28,00

2380,00

Acelormital

Valor Total do Lote 04: R$ 12.840,85

9

Ferragem Diâmetro 12,5MM CA50

Barra

35

63,15

2210,25

Acelormital

10

Pó de Pedra Médio (m³)

M³

30

97,70

2931,00

Ped. Ir. Machado

Dotação Orçamentária - Lote 05 - Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Abast. Água
Sede Urbana - 17 511 1705 3.005 44.90.51.00 - Marca/Fabricante Acelormital

11

Pontalete de Pinus - Unid. c/3 Metros

M

30

4,40

132,00

Serraria Otto

12

Prego 17X21

kg

7

10,95

76,65

13

Prego 18X30

kg

8

10,20

81,60

14

Tábua de Pinus

Unid.

25

24,50

15

Tijolo 12 Furos Laminado

Unid.

1000

16

Tijolo de Maciço Laminado (5X10X20) cm

Unid.

500

Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
total

Acelormital

1

Aço CA50 4.2MM

Barra

15

8,30

124,50

Acelormital

2

Aço CA50 6.3MM

Barra

45

18,00

810,00

612,50

Serraria Otto

3

Aço CA50 8.0MM

Barra

22

28,00

616,00

0,91

910,00

Ceramica Simião

4

Aço CA50 12.5MM

Barra

10

63,15

631,50

0,87

435,00

Ceramica Xávier

Valor Total do Lote 05: R$ 2.1852,00
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 27/11/2018.

Valor Total do Lote 01: R$24.359,15
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de acesso
a internet 50MBPS. Referência: Pregão
Presencial nº 095/2017, nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Intercampo Empreendimento Tecnologicos LTDA. Objeto:
Contratação de prestação de serviços para
provimento de acesso corporativo à internet
(serviço) em link dedicado, com velocidade
de 50 MBPS, suporte técnico, manutenção
e na rede da Sede, situada na rua rio branco, 99 à Estação de Tratamento de Esgoto
- ETE, situada no bairro Marzagão para o
SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito – MG, conforme especificações condições e características des-

critas no Anexo I, Conforme edital. Valor
Mensal: R$4.190,00 (quatro mil cento e
noventa reais). Perfazendo um Valor Total:
R$4.190,00 (quatro mil cento e noventa
reais). Forma de pagamento: mensal mais
05 (cinco) dias após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado
por mais 01 (um) mês ou 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: 22/11/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº118/2018, na modalidade de Pregão

Presencial nº074/2018 S.R.P. 011/2018
- Objeto: registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de Laboratório, vidraria e reagentes, conforme
especificações do Anexo I do edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas: Digicrom
Analitica LTDA, RC Scientific Comércio
de Instrumentos Analíticos EIRELLI
EPP e Hexis Científica S/A, Perfazendo
este pregão presencial um valor total de
R$119.047,10 (Cento e dezenove mil quarenta e sete reais e dez centavos), Itabirito /
MG, 26/11/2018 – Eng.º 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

nº. 119/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº. 075/2018 S.R.P. 013/2018
- Objeto: Registro de Preços para futura
e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material de
construção para atender a demanda do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE, conforme especificações
do Anexo I do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Transcol Material de
Construção Indústria e Comércio LTDA
CNPJ: 16.711.459/0001-33, Perfazendo
este pregão presencial um valor total de
R$97.575,27 (Noventa e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos) Itabirito / MG, 27/11/2018 – Eng.º
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
nº120/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº076/2018 Objeto: Aquisição
de eletrodomésticos a serem utilizados na
sede e unidades do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme especificações contidas no anexo I,
do edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas: Adilene Anastácia Francisco – ME
e Dário Humberto De Melo Castro – EPP,
Perfazendo este Pregão Presencial um valor total de R$7.058,00 (Sete mil cinquenta
e oito Reais). Itabirito / MG, 28/11/2018 –
Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.

Cancelamento do Processo Licitatório nº 116/2018 – Pregão Presencial nº
072/2018 - O Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, no
exercício do poder de autotutela conferido
à Administração Pública na condução e
encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, em
razão de vício no Termo de Referência,
qual seja a infringência ao art. 49 da Lei
8666/93, decide Anulação o Processo Licitatório n° 116/2018, Pregão presencial
n° 072/2018, considerando que o objeto e
contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de consultoria técnica, para o SAAE de Itabirito/MG, para
revisar a estrutura organizacional, elaborar
o plano de cargos e carreiras, reavaliar e
readequar o atual plano de cargos e vencimentos do SAAE, de modo a identificar e
corrigir as distorções nele existentes, bem
como, após alterações, a implantação do
novo modelo de plano de cargos e vencimentos/salários voltado para a estrutura
de Empresa Pública e para a Autarquia.
Conforme especificações do anexo I,
26/11/2018 – Comissão Permanente de Licitação e 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 nº.
121/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº077/2018 Objeto: contratação de
empresa especializada no fornecimento de
válvulas de controle de nível com piloto
de altitude para instalação na tubulação
de alimentação de reservatórios de água
potável para atender de forma eficaz a
demanda do sistema de abastecimento de
água do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital,
do pregão presencial. A Comissão de Licitação julgou por FRUSTADA, fora da
média de pesquisa de preços. Itabirito/MG,
29/11/2018 – Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
AVISO DE ERRATA - O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico
no Município de Itabirito através de seu
Presidente de licitação comunica aos
interessados que fica alterada a redação
do Pregão Presencial nº 080/2018 Processo nº 124/2018: Objeto: Contratação
de pessoa jurídica especializada em manutenção, calibração e emissão de relatório de conformidade no modelo da ISO
9001:2015 dos equipamentos de medição
dos laboratórios de análise físicos – química e bacteriológica da ETA - Estação de
Tratamento de Água e Distrito do SAAE,
na UTA – Unidade de Tratamento de Água
no Distrito Industrial da DR040 Município
de Itabirito-MG, tendo como diretrizes os
padrões RBC ou NIST e da portaria de
consolidação do Ministério da Saúde nº
05/2017, anexo XX e na ETE – Estação
de Tratamento de Esgoto do SAAE de
Itabirito-MG, tendo como diretrizes os
padrões RBC e as legislações padrões de
lançamento de efluente, resolução CONAMA nº 357/2005 e suas alterações/complementares, e copam 001/2018, conforme
especificação do anexo i, do edital. Outras
informações pelo telefone 31 3562-4100
ou pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.
br ; ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br.
29/11/2018. Eng. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Processo Seletivo Simplificado Classificatório nº 005/2018 - Saae Itabirito Resultado Final - Oficial de Serviços e
Obras Operacional
Nº
Inscrição

Colocação

RESULTADO

18

1º Lugar

Classificado

60

2º Lugar

Classificado

48

3º Lugar

Classificado

40

4º Lugar

Classificado

53

5º Lugar

Classificado

72

-

Desclassificado

63

-

Desclassificado

6

-

Desclassificado

13

-

Desclassificado

30

-

Desclassificado

3

-

Desclassificado

71

-

Desclassificado

74

-

Desclassificado

68

-

Desclassificado

41

-

Desclassificado

Processo Seletivo Simplificado Classificatório nº 005/2018 - Saae Itabirito - Resultado Final - Operador de Veículos e
Equipamentos Especiais
Nº Inscrição

Colocação

Resultado

31

1º Lugar

Classificado

65

2º Lugar

Classificado

35

3º Lugar

Classificado

44

Desclassificado

Pregão Presencial – 084/2018 - 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° 128/2018, na
Modalidade de Pregão Presencial nº.
084/2018, Objeto: contratação de empresa
especializada em confecção de placas de
identificação, para atender as necessidades
de identificação visual dos reservatórios
do SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, Conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
13/12/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 085/2018 - 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° 129/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº085/2018, Objeto: contratação de empresa especializada

em manutenção de inversores de frequência, incluindo fornecimento de peças, montagem e desmontagem dos equipamentos
para atender as necessidades do SAAE de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 13/12/2018 às
14h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centros,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 086/2018 - 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°130/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº086/2018, Objeto: contratação de prestação de serviços
para provimento de acesso corporativo
à internet (serviço) em Link Dedicado,
com velocidade de 50 MBPS, incluindo
instalação, suporte técnico, manutenção e
interligação da rede da Sede, situada a Rua
Rio Branco, 99 à Estação de Tratamento
de Esgoto - ETE, situada no bairro Marzagão e interligação da Sede do SAAE ao
Almoxarifado, situado à Rua Francisco
Marques Júnior, nº 207, Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Itabirito – MG para o
SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, Conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
14/12/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 087/2018 - 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° 131/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº087/2018,
Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de software para
prestação de serviços de implantação, suporte e manutenção no programa integrado
de controle operacional e de qualidade da
Estação de Tratamento de Esgoto - ETE,
situada no Bairro Marzagão, em Itabirito
– MG para o SAAE - Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I, do
edital, no dia 14/12/2018 às 14h00min, na
sala de reuniões do SAAE, situado à Rua
Rio Branco, nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site www.
saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 088/2018 - 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° 132/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº088/2018, Objeto: contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de consultoria técnica, para o SAAE de Itabirito/MG, para
revisar a estrutura organizacional, elaborar
o plano de cargos e carreiras, reavaliar e
readequar o atual plano de cargos e vencimentos do SAAE, de modo a identificar e
corrigir as distorções nele existentes, bem
como, após alterações, a implantação do
novo modelo de plano de cargos e vencimentos/salários voltado para a estrutura de
Empresa Pública e para a Autarquia. Conforme especificações do anexo I, no dia
17/12/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 089/2018 - 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°133/2018,
na Modalidade de Pregão Presencial
nº089/2018, Objeto: contratação de empresa para fabricação, fornecimento e
instalação de reservatório metálico tipo
tubular apoiado, capacidade 150.000 (cento cinquenta mil) litros de água potável, a
ser instalado no Bairro Santo Antônio, no
Município de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I, do edital, no dia
18/12/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 090/2018 – S.R.P.
nº015/2018 - 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°
134/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº. 090/2018 – S.R.P. nº 015/2018
Objeto: Fornecimento e distribuição de
refeições prontas (almoço) acondicionada
em embalagens tipo “marmitex”, destinada aos servidores do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico para serem consumidas sob demanda, conforme especificações
do anexo I do Edital de Licitação, no dia
19/12/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 091/2018 - 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° 135/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº091/2018

, 30 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1317 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
Objeto: Contratação de Empresa de Construção Civil para Reforma e Ampliação
do Almoxarifado do SAAE, Localizado
na Rua: Francisco Marques Junior nº 207,
no Bairro Nossa Senhora de Fatima – Itabirito – MG, conforme planilha de obra e
Projetos anexos. Conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 20/12/2018 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centros,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Edital. Pregão Presencial nº 143/2018 PL 257/2018 RP 074/2018 – Registro de
preços para futura e eventual contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de
copos de água mineral natural, para atender a demanda de eventos artísticos, culturais e turísticos, na sede e distritos, promovidos ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Itabirito através da SEMCULT.
Tipo: Menor Preço por item. A abertura
será dia 13/12/2018 às 13:00 hs. O edital
poderá ser retirado pelo Site www.itabirito.
mg.gov.br, no Depto de Licitações; E-mail:
licitacao@pmi.mg.gov.br; A reunião de
abertura do processo acontecerá na sala de
reuniões da PMI, localizada na Av. Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.:
(31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Errata – Credenciamento 002/2018 – PL
222/2018. O Município de Itabirito comunica a existência de errata do processo em
epígrafe. A data de reabertura do certame
fica alterada para a partir do dia 04/12/2018
às 13:00 horas. Os envelopes para credenciamento poderão ser entregues em até 30
dias após a data de reabertura do prazo de
entrega.A íntegra da errata encontra-se disponível no Depto de Licitações; Site: www.
itabirito.mg.gov.br; E-mail: licitacao@pmi.
mg.gov.brou Tel.: (31) 3561 4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Nova Sessão – CP010/2018 – PL218/2018
– A CPL comunica data e horário para sessão de abertura dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços do processo em comento,
sendo o dia 03/12/2018 às 13hr00 no Departamento de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Nova Sessão – PP 130/2018 – PL
230/2018 - A pregoeira comunica data para
declaração dos habilitados e vencedores do
certame. A nova sessão acontecerá no dia
30/11/2018 às 16 horas, na Prefeitura Municipal de Itabirito, situada à Avenida Queiroz
Junior, nº 635, Centro, Itabirito/MG.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado - PP 135/2018 - PL 237/2018
– Vencedora: Uanderson Candido Rosa
02902334613 – ME. CNPJ: 27.244.082/000176. Itens: 01 e 02. Valor Total: R$ 12.449,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado - PP 137/2018 - PL 240/2018
– Vencedora: Central Inconfidentes de Comunicação Ltda. CNPJ: 21.401.439/000104. Valor Total: R$ 68.000,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – PP 132/2018 - PL 232/2018
– Vencedor: Elétrica Vila Rica Ltda.-ME.
CNPJ: 23.987.811/0001-23. Itens: 01,
02, 03. Valor Total: R$ 36.764,00. Vencedor: W.M. Eletro Comercial Ltda. CNPJ:
30.273.976/0001-07. Itens: 03, 05, 06.
Valor Total: R$ 15.056,70. O Secretário
Municipal de Obras e Serviços ratificou a
decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – PP 111/2018 - PL 199/2018 –
RP 061/2018 – Vencedor: Dental BH Brasil
Comércio de Produtos Odonto-Médico
Hospitalar Eireli. CNPJ: 31.401.798/000107. Itens: 3, 4, 6, 7, 18, 34, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79,
85, 87, 98, 116, 119, 120, 124, 130, 141.
Valor Total: R$ 38.838,30. Vencedor: Dental Conceito Comércio de Produtos Odontológicos, Médicos e Hospitalares Eireli.
CNPJ: 29.084.363/0001-34. Itens: 12, 13,
14, 15, 19, 20, 22, 33, 35, 74, 78, 80, 82,
83, 88, 89, 90, 96, 101, 103, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 117, 125, 126, 127,
131, 132, 139. Valor Total: R$ 169.680,01.
Vencedor: Dental Prime - Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares Eireli.
CNPJ: 21.504.525/0001-34. Itens: 25, 30,
32. Valor Total: R$ 142.267,00. Vencedor:
Distribuidora de Produtos Odontonovense
Ltda. CNPJ: 42.893.222/0001-20. Itens: 2,
5, 8, 9, 10, 11, 16, 36, 37, 76, 77, 86, 92, 93,
94, 95, 100, 102, 104, 113, 114, 115, 118,
128, 129, 133, 135, 138, 143. Valor Total:
R$ 85.001,39. Vencedor: Procir Produtos
para Saúde Ltda.. CNPJ: 19.188.783/000107. Itens: 1, 21, 23, 24, 26, 27 28, 29, 75, 91,
134, 136. Valor Total: R$ 40.617,50.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – PP124/2018 – PL221/2018
– RP067/2018 – Registro de Preço para

futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de equipamentos e
materiais esportivos para atender a demanda
esportiva da SEMEL. Vencedor: Comercial
C&C Eireli ME. CNPJ: 23.539.504/000180. Itens: 04, 05 e 10. Valor Total:
R$3.300,00. Vencedor: RCA Comercial
Ltda. ME. CNPJ: 11.263.197/0001-78.
Itens: 01, 03 e 06. Valor Total: R$3.661,50.
A pregoeira declarou os itens 02, 07, 08, 09,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 frustrados. O
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Cancelamento de Contrato 637/2018
- Pregão Presencial 065/2018 - PL
214/2018 – RP 037/2018. Objeto: Fornecimento de mobiliário, em atendimento
a necessidade da SEMAD da Prefeitura
Municipal de Itabirito. Contratada: LÍVIA
Móveis Indústria E Comércio Eireli EPP CNPJ: 86.674.900/0001-30.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato do 1º Termo Aditivo nº 134/2018
ao contrato 267/2018 – Pregão Presencial 048/2018 - PL 087/2018. Objeto:
Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de calcário agrícola dolomítico,
em atendimento SEMAPA. Contratada:
Beneficiamento de Minérios Ltda – CNPJ:
23.064.231/0001-64. Valor: R$3.204,00 .
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de Aditivo 135/2018 ao contrato
371/2018 - CP 012/2017 - PL 262/2017
– Objeto: Contratação de pessoa jurídica
para reforma da Pista de Skate, atendendo
à SEMEL. Contratada: Impacto Construtora, Empreendimentos e Serviços Eireli-EPP - CNPJ: 11.183.121/0001-32. Valor:
R$52.136,96. Vigência: 40 dias.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato de Aditivo nº 136/2018 ao contrato 370/2018 - TP 005/2018 - PL 108/2018.
Objeto: Reforma do prédio localizado á Rua
Francisco José de Carvalho s/nº, São José Itabirito/MG, incluindo mão de obra e materiais. Contratada: Construtora JM Gomes
Ltda – CNPJ: 02.965.236/0001-98 .Valor:
R$ 933.446,86.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de contrato 665/2018 – PP
076/2018 – PL 144/2018 - RP 042/2018
– Objeto: Promoção de eventos, produção e agenciamento de atrações artísticas
e/ou culturais, locais, regionais e outros,
na sede e distritos, promovidos ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Itabirito
através da SEMCULT. Contratada: Faça Produções Ltda, inscrita no CNPJ nº:
00.862.596/0001-39. Valor; R$ 4.800,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de contrato 666/2018 - Pregão Presencial 057/2018 - PL103/2018
- RP030/2018 – Prestação de serviços de
locação, montagem e desmontagem de
sonorização, iluminação, painel de led,
palco e tablado, para atender a demanda
de eventos artísticos culturais e outros, na
sede e distritos, promovidos ou apoiados
pela Prefeitura Municipal de Itabirito através da Secretaria Municipal de Patrimônio
Cultural e Turismo. Contratada: SPH Som
e Locação de Equipamentos Ltda. CNPJ:
08.446.421/0001-52. Lote 05. Valor:
R$26.700,00. Vigência 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de contrato 667/2018 - PL
161/2018 – PP 089/2018 – RP 051/2018.
Objeto: Fornecimento de material, equipamento e acessórios de Salvamento para
o Bombeiro Municipal em atendimento a
SETRAN. Contratada: SEA & Náutica Ltda – CNPJ: 70.994.140/0001-08. Valor: R$
3.395,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de contrato 668/2018 – PP
001/2018 - PL 001/2018. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviço de confecção de cerca, serviço de
plantio de mudas, serviço de limpeza e conservação através de um aceiro nas áreas verdes do Município de Itabirito. Contratada:
Itabirito Edificações e Serviços Ltda. CNPJ:
10.502.996/0001-97. Valor R$ 445.800,00.
Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de contrato 669/2018 - PP
001/2018 - PL 001/2018. Objeto: Aquisição
de sistema de digitalizador com conexão
entre detector digital e estação de aquisição
realizada sem fio e adaptável aos equipamentos de raio-x fixos analógicos existentes na instituição (UPA e CEM - Centro de
especialidades medicas) sem a necessidade
de adaptação para realização de exames de
rotinas e/ou emergência, além da impressora laser para garantir melhor qualidade
nos exames atendendo as necessidades da
SEMSA. Contratada: Rocha Comércio Ltda – CNPJ: 41.714.981/0001-16. Valor: R$
259.980,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de contrato 670/2018 – PP
131/2017 – PL 232/2017 – RP 071/2017.
Objeto: Fornecimento de oxigênio medicinal e ar comprimido para utilização em
pacientes atendidos no Pronto Atendimento Municipal, unidades básicas de saúde
e pacientes em oxigenoterapia domiciliar.
Contratada: Air Liquide Brasil Ltda - CNPJ
00.331.788/0031-34. Valor: R$84.600,00.
Vigência: 31/07/2019.
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Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de contrato 671/2018 - Credenciamento 003/2018 – PL223/2018 Prestação de serviço continuado orientado
a destinação final de resíduos da construção
civil e resíduos inertes produzidos ou recolhidos pela Prefeitura Município de Itabirito, atendendo a SEMURB. Contratada: Loc
Bem Caçambas E Maquinas Ltda – CNPJ:
10.199.832/0001-32. Valor: R$ 180.00,00.
Vigência 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
-Extrato de Contrato 672/2018 –PL:
225/2018 - Pregão Presencial 126/2018.
Objeto: Aquisição e instalação de poltronas
para o Teatro Municipal da Casa de Cultura Maestro Dungas e eletrodoméstico para
atender a SEMCULT.Contratado: META
X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CNPJ: 18.493.830/0001-63, Valor: R$
174.949,09. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de contrato 676/2018 –PP
004/2018 – Pl 004/2018 – RP 001/2018 .
Objeto: Prestação de serviços de segurança
de eventos e patrimonial, do tipo desarmada, para atender a demanda de eventos artísticos culturais e outras atividades na sede
e distritos, promovidos ou apoiados pela
Prefeitura Municipal de Itabirito através da
SEMCULT e SEMDE. Contratada: Guardseg Vigilância e Segurança Eireli, inscrita
no CNPJ sob o nº. 05.891.583/0001-01.
Valo: R$ 26.100,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extratos de contrato 6542018 - Pregão
Presencial 118/2018 – PL 211/2018. Objeto: Prestação de serviços de engenharia contínuos para manutenção, preventiva e corretiva, para 01 (um) elevador, marca THYSSENKRUPP - nº 116913, contemplando o
fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as
peças e componentes necessários, de forma
a manter o equipamento em perfeito estado
de funcionamento e segurança. Contratada:
Elevadores Milênio Ltda. EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº. 03.539.398/0001-27. Valor:
R$ 21.000,00. Vigência 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extratos de Contrato 6582018 - PL
254/2017 – PP 147/2018 - 147/2017 – RP
082/2017. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento contínuo e fracionado de combustível para os veículos e equipamentos da frota municipal, em atendimentos
as Secretaria de Administração e Transportes.
Valor: R$ 339.400,00. Vigência: 31/12/218.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de contrato 678/2018 - Pregão Presencial 057/2018 – PL103/2018
– RP030/2018 – Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica especializada em prestação
de serviços de locação, montagem e desmontagem de sonorização, iluminação,
painel de led, palco e tablado, para atender
a demanda de eventos artísticos culturais
e outros, na sede e distritos, promovidos
ou apoiados pela Prefeitura Municipal de
Itabirito através da Secretaria Municipal de
Patrimônio Cultural e Turismo. Contratada:
Central Técnica Tape Som Ltda. CNPJ:
68.537.604/0001-05. Valor R$24.710,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Atas 135/2018 e 136/2018
– Pregão Presencial 083/2018 - PL
152/2018 – RP 046/2018. Objeto: Registro
de preços para eventual e futura contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de
produtos para saúde - curativos para atendimento a pacientes portadores de feridas,
acompanhados nas UBS. Detentor da Ata
137/2018: LM Farma Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 57.532.343/0001-14.
Item 1 - V.Un. 34,68. Item 9 - V.Un. 5,00.
Detentor da Ata 135/2018: CBS Médico
Científica AS - CNPJ 48.791.685/000168 Item 7 - V.Un. R$80,00. Detentor da
Ata 136/2018: Horta Empreendimentos
Ltda – CNPJ:65.141.046/0001-76. Item
3 - V.Un. 18,90; Item 5 - V.Un. R$4,50;
Homologação/Ratificação: 09/11/2018. A
íntegra da ata encontra-se disponível no
Deptº de Licitações e Contratos ou pelo
site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato de contrato 674/2018 – Pregão
Presencial 126/2018 – PL225/2018. Objeto: Aquisição e instalação de poltronas
para o Teatro Municipal da Casa de Cultura
Maestro Dungas e eletrodoméstico para
atender a manutenção da SEMCULT. Contratada ECM Comercial e Serviços ME.
CNPJ: 07.680.470/0001-92. Lote 04. Valor
Total: R$1.410,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de contrato 675/2018 –PL:
243/2017 - Pregão Presencial 140/2017
– RP 077/2017. Objeto: contratação de
pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de locação, montagem,
desmontagem, transporte e manutenção
de estrutura de tendas, para atender a
demanda de eventos artísticos culturais
e outros, na sede e distritos, promovidos
ou apoiados pela Prefeitura Municipal de
Itabirito através da Secretaria Municipal
de Patrimônio Cultural e Turismo.Contratado: Marco Antônio Alvarado – ME
- CNPJ 04.310.309/0001-39, Valor:
R$101.291,30 . Vigência: 31/12/2018.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de contratos - Pregão Presencial 121/2018 – PL215/2018 – RP065/2018
– Contratação de Pessoa Jurídica, para fornecimento de peças e acessórios originais, para
manutenção dos veículos leves, semipesados
e pesados da frota municipal, em atendimento a SEMTRA. Contrato 659/2018: MJA
Auto Peças Ltda. CNPJ: 10.702.443/000188. Valor: R$15.047,00. Contrato 660/2018
- Contratada: Caiçara Peças Diesel Eireli
ME. CNPJ: 26.579.601/0001-94. Valor: R$
15.047,00. Contrato 661/2018: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda. EPP. CNPJ:
23.117.658/0001-83. Valor: R$ 15.194,00.
Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de Atas - Pregão Presencial
082/2018 – PL 151/2018 – RP 045/2018.
Objeto: 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 III para atendimento
a pacientes nas Unidades de Saúde. Detentor
da Ata 142/2018 - Hospitalar Souza Lins
Ltda. – CNPJ: 05.018.402/0001-37. Item
18 - V.Un. R$0,22; Item 19 - V.Un. R$0,22
; Item 27 - V.Un. R$ 11,90 ; Item 28 - V.Un.
R$ 11,90; Item 29 - V.Un. R$0,07; Item 37 V.Un. R$ 13,83; Item 38 - V.Un. R$ 13,73;
Item 67 - V.Un. R$ 0,66; Item 78 - V.Un.
R$ 1,37. Detentor da Ata 143/2018. JN
Diagnóstica Ltda - CNP: 13.513.088/000197. Item 1 - V.Un. R$2,20; Item 11 - V.Un.
R$0,84; Item 13 - V.Un. R$0,83; Item 14
- V.Un. R$35,00; Item 15 - V.Un. R$3,44;
Item 16- V.Un. R$2,97; Item 17- V.Un.
R$3,80; Item 20 - V.Un. R$18,90; Item 21 V.Un. R$18,90; Item 23- V.Un. R$4,50; Item
40 - V.Un. R$5,24; Item 49 - V.Un. R$0,71;
Item 57- V.Un. R$2,56; Item 58 - V.Un.
R$2,56; Item 59 - V.Un. R$2,56; Item 60 V.Un. R$2,56; Item 61 - V.Un. R$2,56; Item
62 - V.Un. R$2,56; Item 63 - V.Un. R$2,56;
Item 64 - V.Un. R$2,56; Item 65 - V.Un.
R$2,56; Item 66 - V.Un. R$0.49; Item 68 V.Un. R$0,63; Item 69 - V.Un. R$0,63; Item
073 - V.Un. R$0,73; Item 074 - V.Un. 0,79;
Item 075 - V.Un.0,72; Item 076 - V.Un.0,92;
Item 077 - V.Un. 1,32 Detentor da Ata
144/2018. Multifarma Comercial Ltda –
CNPJ: 21.681.325/0001-57. Item 5 - V.Un.
R$ 0,54. Detentor da Ata 146/2018. Nutriminas Comércio de Nutrições Dietéticas e
Materiais Hospitalares Ltda EPP – CNPJ:
22.218.845/0001-90 – Item 3 - V.Un. R$
10,80 Item 9 - V.Un. R$3,34; Item 84 V.Un. R$0,48. Homologação/Ratificação:
31/10/2018. 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 – Extratos das Atas - PP081/2018 – PL150/2018
– RP044/2018. Objeto: 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
I para atendimento a pacientes nas Unidades
de Saúde. Detentor da Ata 149/2018 – Hospitalar Souza Lins Ltda – ME. CNPJ sob o
nº 05.018.402/0001-37.. Item 30 - V.Un.
R$11,20; Item 31 - V.Un. R$11,20; Item 32
- V.Un. R$11,20; Item 33 - V.Un. R$11,20;
Item 38 - V.Un. R$3,39; Item 40 - V.Un.
R$5,05; Item 41 - V.Un. R$5,40; Item 49 V.Un. R$0,23; Item 54 - V.Un. R$194,00;
Item 60 - V.Un. R$1,28; Item 65 - V.Un.
R$10,80; Item 66 - V.Un. R$8,79; Item 67
- V.Un. R$12,60; Item 73 - V.Un. R$2,52;
Item 74 - V.Un. R$0,10; Item 75 - V.Un.
R$15,00; Item 80 - V.Un. R$5,50; Item 81
- V.Un. R$7,55; Item 82 - V.Un. R$8,82;
Item 83 - V.Un. R$10,44. Detentor da Ata
155/2018 - Unilab Comércio De Produtos
Cirurgicos LTDA - CNPJ: 06.244.376/000128: . Item 1 - V.Un. R$2,79; Item 27 - V.Un.
R$2,31; Item 34 - V.Un. R$ 0,30; Item 53
- V.Un. R$5,99; Item 86 - V.Un. R$0,05;
Item 87 - V.Un. R$20,80; Item 89 - V.Un.
R$18,99. Detentor da Ata 150/2018 - JN
Diagnóstica Ltda - CNP: 13.513.088/000197. Item 6 - V.Un. R$0,45; Item 7 - V.Un.
R$0,58; Item 8 - V.Un. R$; 0,68; Item 9
- V.Un. R$0,95; Item 10 - V.Un. R$ 1,38;
Item 11 - V.Un. R$2,30; Item 24 - V.Un.
R$ 1,60; Item 28 - V.Un. R$ 18,00; Item
29 - V.Un. R$0,79; Item 36 - V.Un. R$2,50;
Item 37 - V.Un. R$0,38; Item 39 - V.Un.
R$47,99; Item 42 - V.Un. R$20,90; Item 51
- V.Un. R$26,00; Item 52 - V.Un. R$26,00;
Item 55 - V.Un. R$19,00; ; Item 58 - V.Un.
R$2,30; ; Item 59 - V.Un. R$0,98; Item 63
- V.Un. R$2,84; ; Item 64 - V.Un. R$7,10;
Item 68 - V.Un. R$5,10; Item 72 - V.Un.
R$6,19; Item 76 - V.Un. R$0,92; Item 79 V.Un. R$16,00; Item 84 - V.Un. R$17,00.
Homologação/Ratificação: 12/11/2018. A íntegra da ata encontra-se disponível no Deptº
de Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito –
SEMAD - Edital de Processo Seletivo
Público Simplificado nº 007/2018 - 4ª
Convocação dos Candidatos Aprovados.
A Prefeitura Municipal de Itabirito-MG,
torna pública a Convocação dos Candidatos
Aprovados para a Função de Médico de
PSF, através do Processo Seletivo Simplificado Classificatório nº007/2018, para contratação de prazo determinado, para atendimento de excepcional interesse público do
município. O detalhamento da lista com os
nomes no site oficial www.itabirito.mg.gov.
br, o jornal O LIBERAL E DOEMG.
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Prefeitura atende demanda da população
e recupera estrada vicinal

Demutran promove
Transitolândia em escola
do bairro Rosário
O setor educativo da Secretaria de Defesa Social promoveu, na quinta-feira (22), mais uma edição da Transitolândia, na Escola Municipal Dom
Luciano. Com a participação das crianças da educação infantil, a iniciativa
tem como intuito conscientizá-las sobre o dia-a-dia do trânsito na cidade.
As atividades lúdicas foram feitas com semáforos, placas de sinalização e faixas de pedestre. Além disso, os alunos confeccionaram carrinhos
de papelão e passaram por um circuito com sinalizações, onde vivenciaram situações de trânsito, aprendendo regras e comportamentos habituais
para condutores, passageiros e pedestres. Dentro das escolas o trabalho é
realizado com o apoio dos professores, a fim de conscientizar os pequenos
por um trânsito livre de acidentes.
De acordo com a pedagoga da escola, Cristina Pantusa, a ação faz parte da programação da Semana de Educação Para a Vida. “Cuidar do trânsito deve ser aprendido desde cedo, saber como se portar sendo motorista
ou pedestre, isso faz com que essas crianças já cresçam com a consciência
do respeito que precisam ter no trânsito”, ressaltou a educadora.

Nesta quinta-feira, 22, a Secretaria de Transportes e Estradas
Vicinais recuperou a estrada que dá
acesso a comunidade de Patrimônio, próximo ao distrito de Cláudio
Manoel.
Devido as fortes chuvas que
atingiram a região e o trânsito pesado de caminhões, a via acabou
sendo bastante danificada. Atendendo de forma rápida à solicitação
dos moradores, em apenas dois dias
a Secretaria retirou todo o barro e
adicionou minério de ferro ao local.
A ação deixa a estrada mais segura
e acessível, visto que impede a formação de barros na via.
O secretário de Transportes e
Estradas Vicinais, Marco Antônio
Gonçalves, afirmou que a secretaria está sempre atenta as demandas
da população. "Existem algumas
situações, como em relação as chu-

vas, que fogem do nosso controle.
O importante é que estamos sempre
a postos para resolver os problemas
o mais rápido possível", afirmou.
Para mais informações, a Se-

PANORAMA

Larissa Gonçalves

O
Comunicado aos servidores
contratados do município
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria Municipal de
Administração, informa que todos os servidores contratados por
prazo determinado pela administração municipal e que os mesmos estejam vencidos terão seus vínculos encerrados a partir do
dia 15 de janeiro de 2019. A medida cumpre o determinado pela
Lei Complementar Municipal nº 175/18, que estipula prazo de rescisão dos contratos temporários.
Fica comunicado, também, que o resultado do Processo Seletivo Simplificado realizado neste ano (2018) foi homologado
através do Decreto nº 9545/2018, e os aprovados serão convocados para celebrar contrato por prazo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, observando a necessidade do município, em substituição aos contratos
vencidos.
Sendo assim, o município de Mariana, através da Secretaria
de Administração, torna público seu agradecimento a todos os
servidores que terão seus contratos encerrados conforme já informado em reuniões anteriores e que, de forma exemplar, se esforçaram com dedicação e zelo ao serviço público, para desempenhar suas funções e para que fossem atendidas as expectativas
e anseios da população.

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

s alunos do 4 período de Administração das Faculdades Fama/Femar,
Amanda, Douglas, Lunara, Paula, Steffany Sartori e Wendel apresentaram no último dia 19 um trabalho cujo tema foi: Confraria Capim Canela (Projeto Hortas Comunitárias). “Ficamos muito lisonjeads em saber que
alunos da graduação estão fazendo trabalhos referente a questões sociais
da cidade de Mariana. Agradecemos e parabenizamos cada integrante que
se dedicou para essa apresentação” afirma a direção da instituição.

A

cretaria de Transportes e Estradas
Vicinais é localizada na Garagem
Municipal - Rodovia do Contorno, s/n°. O telefone para contato é
3558-2472.

C

omunicamos que os alunos
da Escola Estadual "Dona
Reparata Dias de Oliveira", localizada no Distrito de Cachoeira do
Brumado, município de Mariana,
obtiveram bons resultados na OBMEP, Olimpíadas brasileira de
Matemática. Entre os destaques
individuais os alunos Thais Ester
Gonçalves, medalha de prata (na
olimpíada anterior obteve menção
honrosa) e menção honrosa ao
aluno Matheus Henrique da Cruz.
Parabéns a todos os alunos e aos
professores de Matemática dessa
Instituição Educacional pelo sucesso alcançado pelos alunos.
ERRATA: informamos que ao
contrário do informado na edição
1316, a Fundação Renova realizou parceria com o Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial) e não com o Sebrae, para
oferta de cursos gratuitos profissionalizantes em Mariana. Agradecemos a compreensão.

Associação dos Servidores Municipais de Mariana (Assemmar) promove pela segunda vez a confraternização de Natal entre seus associados, no próximo dia 7 de dezembro. O encontro acontece no Centro de Convenções de Mariana, das 9h às 15h, quando haverá a já tradicional distribuição de panetones, e, a partir das 13h30,
ocorre sorteio de diversos brindes como smartv, multiprocessador, sanduicheira, secador de cabelo, ventilador,
além de prêmios em dinheiro e vale-compras.
m comemoração ao Dia do Palhaço, no dia 10 de dezembro, o Circovolante vai promover a 6ª edição do projeto Noites Circenses, em Mariana. Os espetáculos, com apresentações de artistas locais, acontecem na Praça
Gomes Freire, o Jardim, das 18h às 21h. Esta será a última edição do noites circenses de 2018. Em seis edições, o
projeto comemora a marca de 10 mil pessoas assistindo aos espetáculos, com apresentações de mais de 40 artistas,
grupos e companhias ao longo de 2018. A programação completa está disponível em www.circovolante.com.br

E

Servidores pedem apoio a vereadores
para diálogo e negociações

Michelle Borges

Representantes do Sindicato
dos Servidores Municipais Públicos de Mariana (SINDSERV)
acompanhados de alguns servidores, participaram da reunião da
Câmara de vereadores na segunda-feira (26) para pedirem apoio
do Legislativo nas negociações
com o Executivo.
A principal reivindicação dos
servidores, segundo o presidente
do Sindicato Francisco de Souza,
o Chico Veterinário, é o descumprimento por parte da prefeitura
dos benefícios garantidos por Lei.
“Já faz três anos que não temos
reajuste salarial, que é a correção
de acordo com a inflação. Desde
julho era para recebermos a progressão do Plano de Carreira, e até agora nada. Nada foi cumprido”, desabafou o sindicalista.
A Câmara se comprometeu a mediar o diálogo entre os servidores públicos do município e o executivo e uma
reunião deve ser agendada em breve para esclarecimento de todas as demandas dos servidores.

Unimed Inconfidentes
“A Arte de Envelhecer”
Dia 20 de novembro foi realizado na Unimed Inconfidentes o
4º encontro do Centro de Estudo com a palestra “A Arte de Envelhecer”, encerrando o ciclo de palestra 2018. A palestra trouxe
para a discussão com a comunidade três médicos cooperados
mediando um debate com três moradores da região dos Inconfidentes, com uma plateia muito interativa que contou com 58 participantes dentre cooperados, beneficiários e comunidade. Durante
a palestra foi debatido como avançar os anos de forma saudável.
O diretor técnico de recursos próprios Paulo Brandão, abriu a
noite apresentando os convidados para o debate a Sra. Adalgisa
dos Reis Carvalho, 80 anos; moradora de Itabirito, o Sr. Filomeno
da Silva, 85 anos ex-morador de Bento Rodrigues e a Sra. Maria Efigênia Ribeiro dos Santos 72; moradora de Ouro Preto que
relataram suas experiências de vida na arte de envelhecer. Para
abordar o temos com um olhar técnico e mediar às dúvidas, Dr.
Paulo convidou para o bate papo os médicos cooperados Dra.
Ana Maria Lopes Figueiredo Dr. Norberto José dos Reis e a Dra.
Rosana de Oliveira Silva. De acordo com Dr. Norberto foi uma
experiência muito rica a troca de aprendizagem com os idosos e
concluiu que “a Unimed Inconfidentes promover eventos com a
comunidade, foi algo ímpar que contribui para todos.” Dra. Mercês Pinto Alcântara, médica cooperada somou aos participantes
e relatou que a palestra foi objetiva, dinâmica e trouxe pontos importantíssimos para compreender o tema.
O Sr. Filomeno, compartilhou suas experiências, relatou que
foi uma boa troca de vivência, o ex-morador de Bento Rodrigues
que toca instrumento de sopro na Banda de música Sr. Bom Jesus de Matozinhos há 52 anos, comentou que é muito importante eventos como esse para partilhar conhecimento e ajudar as
pessoas que estão passando por momentos delicados na vida.
Quando perguntado o que é cooperativismo ele informou que “é
a melhor coisa que tem e todos deveriam pensar dessa maneira,
minha mãe me criou para ajudar o próximo”(...)”é muito importante apoiar os amigos e ajudá-los a sair de caminhos que possam
prejudica-los” finalizou Sr. Filomeno.
Adalgisa dos Reis Carvalho, comentou que envelhecer é uma
fase da vida e que deve se preparar para envelhecer, procurar
atividades que proporcione prazer como bordado, crochê, caminhada. Dona Adalgisa, por exemplo, faz pilates e gosta muito de
dançar. Ela ainda reforça que “se houver um segredo para viver
bem é a fé e não esquecer o autor da vida que é Deus” e reforça
“é a fé que fortalece”. A moradora de Itabirito agradeceu muito
o convite do Dr. Paulo Brandão e finalizou “a vida é um dom de
Deus e precisamos cuidar desse dom”.
Para a moradora de Passagem de Mariana, Carmem Regina
Antônio, técnica de enfermagem a palestra incentivou a cuidar
ainda mais da mãe de 90 anos, “depois dessa palestra vou cuidar ainda mais e passar para as minhas irmãs esse aprendizado.
Estou muito emocionada”. A ouro-pretana Ana Paula Rioga, nutricionista disse que levou a mãe e aprendeu muito e percebeu que
a resiliência é muito importante para vivenciar o envelhecimento e
saber lidar com as dificuldades do cotidiano.

Dra. Ana Maria Lopes Figueiredo Dr. Norberto José dos Reis
e a Dra. Rosana de Oliveira Silva

Sra. Adalgisa e Dr. Paulo Brandão

Adalgisa dos Reis Carvalho, o Sr. Filomeno da Silva,
Sra. Maria Efigênia Ribeiro dos Santos
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Referência no esporte em Minas,
Mariana recebe mais de 1200 atletas
em campeonatos oficiais de judô

Raissa Alvarenga

Mariana vem se consolidando
cada vez mais nas atividades esportivas. Além de ter se tornado a
capital do mountain bike, os esportes de contato vêm ganhando mais
espaço na cidade. No último sábado, 24, a Arena Mariana foi palco
dos renomados Campeonatos Sul
– Americano e Brasileiro de Judô,
que reuniram mais de 1200 atletas
de várias partes do país e também
do exterior.
Dando início as competições,
o prefeito Duarte Júnior, desejou
sorte aos atletas e reforçou o compromisso da gestão com o fomento do esporte na cidade. “Sempre
vamos incentivar as práticas esportivas. Este ano já fomos a casa
do Campeonato Mineiro e hoje é
uma honra receber o Sul-Americano e o Brasileiro de Judô. Sempre
falo que o esporte é uma base forte
para a formação do ser humano e,
enquanto pudermos, vamos apoiá-lo incondicionalmente”, afirmou
o prefeito Du, agradecendo a todos os envolvidos pelo empenho
na realização evento.
O presidente da Liga Mineira
e Diretor técnico da Confederação
Sul Americana de Judô, Galileu

Paolo Paiva, destacou a receptividade do município para com os
eventos de artes marciais. “Quando falamos de Mariana, em muitos
aspectos, falamos de um recomeço. Mariana é uma cidade que já
teve judô há um tempo atrás, e
agora estamos falando de um recomeço para a modalidade na cidade. Sabemos da importância e
agradecemos o apoio da Prefeitura
para que tudo pudesse acontecer
da melhor maneira possível”, res-

saltou o presidente.
Leonardo Augusto, 19, natural
de Divinópolis, competiu pela primeira vez e já levou a medalha de
campeão da sua categoria. “Estou
achando tudo excelente. É a primeira vez que participo e já levo o
primeiro lugar no pódio. Essa será
a primeira copa de muitas que virão”, se anima Leonardo. Para conhecer os vencedores de cada categoria, acesse o site da Prefeitura
de Mariana (mariana.mg.gov.br).

Mariana é uma cidade rica em
história, tradição e cultura. Por
esse motivo, não para de investir,
principalmente na integridade de
seu patrimônio histórico cultural.
Até o momento foram investidos
nesse ano mais de R$1 milhão
em obras de reforma e restauro.
Além disso, o prefeito Duarte Júnior assinou, juntamente com o
Arcebispo Dom Airton, um Termo
de Colaboração que autoriza o repasse do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural
(FUMPAC) para as obras nas igrejas Nossa Senhora da Conceição,
em Cachoeira do Brumado, e São
Caetano, em Monsenhor Horta.
Serão mais de R$190 mil para
a restauração do Arco do Cruzeiro
e Púlpitos da igreja de Cachoeira
e quase R$130 mil para as obras
emergenciais no telhado e forro
da Capela Mor, Arco do Cruzeiro
e da Talha Central de Coroamento do Retábulo Mor da igreja de
Monsenhor Horta. “É de suma importância a restauração dos nossos
patrimônios. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição é um dos mais
belos e originais exemplares da
arte do século XVIII e precisamos
resgatar a sua originalidade. Já a
Igreja de São Caetano é reconhecida como Monumento Nacional,
principalmente por sua riqueza em
obras de arte”, afirmou o prefeito
Duarte Júnior.
A notícia alegrou os moradores dos distritos, como o cachoeirense Fernando Pereira de Freitas.
“Ficamos muito felizes com a notícia e satisfeitos de poder contar
com o poder público municipal no
que tange a liberação de recursos,

contratação e execução das obras.
A igreja de Cachoeira tem uma
representatividade muito grande
para a comunidade e é também
referência para a pintura colonial,
pois temos técnicas, cores e trabalhos muito bem desenvolvidos que
foram ocultados com a passagem
do tempo e que agora, com essas
obras, virão à tona”, destacou.
As obras iniciam-se esse ano
com um prazo de até 6 meses para
conclusão das obras.
Restauração de patrimônios - O
patrimônio histórico é responsável
pela continuidade histórica de um
povo. É por isso que a Prefeitura,

juntamente com o COMPAT (Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural), investiu, em 2018, muito
na preservação de patrimônios como o Casarão de Furquim, Igreja
de Nossa Senhora da Conceição, de
Camargos, a restauração da Igreja
Nossa Senhora de Nazaré, de Santa Rita, Capela Nossa Senhora da
Boa Morte, localizada no conjunto
do antigo Seminário Menor, e outros. É importante destacar as obras
de reforma e restauro da Igreja de
São Francisco de Assis e a Casa do
Conde de Assumar, onde será instalado o Museu de Mariana, que em
breve serão iniciadas.

Autorizado o repasse para as obras
de restauro das igrejas de Cachoeira
do Brumado e Monsenhor Horta

O BERRO DO
BODE ZÉ

Para lá tudo; para cá, nada!
Quanto ao acesso, ao alcance ou atingimento de objetivos puramente físicos ou de contato à distância, não há dúvida de que o
mundo avançou, e muito, para a grande maioria das pessoas. Quem
está dentro da segunda década de vida não tem ideia de como era
difícil fazer uma ligação telefônica; não conheceu as limitações para se ver televisão. Pessoas afastadas dos grandes centros e, por
isso, chamadas pejorativamente, “do interior”, não tinham acesso a
produtos e serviços, quase privilégio de quem morava nas grandes
cidades. Movimentar-se dentro deste imenso país constituía uma
aventura para a grande maioria e, não raro, pessoas tinham vida
longa junto ao berço natal, sem nunca dali deslocar-se. Ao contrário,
muitas que conseguiam sair, não voltavam, umas porque não mais
lhes interessava, outras porque não podiam, uma vez que a sorte
não havia melhorado. Para os familiares, muitas ficavam desaparecidas para sempre. Em pouco tempo, todo o quadro se transformou.
Não se conseguia falar para outro lado do morro, mas já se fala para
o outro lado do mundo; a televisão mostra cenas atuais de qualquer
parte do planeta, fazendo milhares ou milhões de testemunhas de
fatos que, ali no momento, se julga limitado ao conhecimento dos diretamente envolvidos; importa-se de qualquer país, a partir de casa,
sem envolver profissional ou empresa de comércio exterior. Para
se “esconder” de quem quer que seja, há que se isolar na selva,
sem qualquer contato com a civilização, pois mediante poucos dados descobre-se onde o “fugitivo” está! Comparado ao mundo de há
cinquenta anos, o atual é o próprio paraíso em facilidade e comodidade, mas há o reverso da medalha, que se constitui em paradoxo.
O paraíso, no momento do consumo, imediato, paparicado e facilitado, transforma-se no inferno, quando se envolve a defesa dos direitos do consumidor. Empresas se negam a dar suporte ao serviço
prestado, deixando o usuário ao “Deus dará”, porém ressurgem na
cobrança depois de suspenso o pagamento como resposta ao serviço não prestado; outras dificultam, de todas as formas, a solução
de problemas no atendimento a usuários, enquanto continuam com
campanhas de marketing por meios mecânicos, oferecendo o mesmo serviço para o qual não se dá assistência. Desse tipo de patifaria
não escapa nem o governo federal, que não fornece as devidas
informações aos seus pensionistas e deles cobra, com rigidez, a
declaração de renda ao Leão. A tecnologia aplicada é a mesma, em
qualquer situação, mas quando se trata de retorno ao consumidor,
usuário ou contribuinte, ela se tranca, funciona às avessas e contra
estes últimos. Por que será? Empresas em débito por falha em seus
serviços só conhecem o usuário para fazer cobranças indevidas,
e o governo federal, até para receber imposto, dificulta a vida do
cidadão. Coisas de Brasil!
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Dois vereadores de Itabirito são
cassados e suplentes tomam posse
Os vereadores José Maria
(MDB) e Rocha do PT (PT) foram cassados pela Justiça Eleitoral,
condenados à perda do mandato e
a inelegibilidade por oito anos. Na
noite da terça-feira (27) os suplentes
Nilson Esteves Lopes, o Nilson Tem
Tudo (PPS) e Gilmar Alfenas, o Gilmar Capoeira (PSD) tomaram posse
durante cerimônia na Câmara de vereadores de Itabirito.
O Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) de Minas Gerais considerou
que houve abuso do poder econômico em gastos na campanha eleitoral
nas Eleições de 2016 de Zé Maria e
de Rocha. A ação foi proposta pelo
Ministério Público Eleitoral (MPE)
e ambos perderam em primeira e segunda instância.
Com a perda do mandato, os
suplentes vereadores Nilson Tem
Tudo e Gilmar Capoeira assumiram
as cadeiras que eram ocupadas pelos
vereadores Zé Maria e Rocha do PT
respectivamente.
Durante a posse, o vereador
Nilson disse não ser de oposição ou
situação, mas destacou sua amizade
com o prefeito Alex Salvador (PSD),
que esteve presente durante a posse.
Gilmar, por sua vez, agradeceu e afirmou ser de situação, mas que acima
de tudo é o vereador do esporte.
A solenidade contou com as presenças do presidente do PPS, Orlando Caldeira; do presidente do PSOL,
Pedro Ayres; de familiares e amigos
de ambos os empossados.

Romeu Arcanjo

Entenda
O limite de gasto, durante a
campanha municipal em 2016 para
um vereador em Itabirito era de R$
16.489,22. Contudo, Zé Maria teria
gasto R$ 11.566,85 a mais que o permitido.
Rocha também teria gastado
além, R$ 5.631,56 a mais que o
permitido. Ele chegou a pagar uma
multa à Justiça Eleitoral, mas mesmo
assim, o MPE não retirou a ação que
propôs contra ele.
As ações contra os dois vereadores foram propostas pelo MPE a
partir do momento que as contas de
campanha de ambos não foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.
Os vereadores Zé Maria e Rocha
disseram que só se pronunciarão depois de julgado o recurso impetrado
por eles. Mas em abril do ano passado, durante reunião, na época Zé
Maria como presidente, o assunto
chegou a ser pauta durante uma das

reuniões ordinárias. Na época, ambos os vereadores reconheceram que
houve um erro contábil na prestação
de contas. Zé Maria afirmou que não
fez nada errado e que foi um erro
contábil do responsável pela prestação de contas. “O mais importante
disso tudo é que se eu tiver que pagar
por isso, vou ser o mesmo Zé Maria,
independente do resultado vou ajudar
o povo da mesma forma, me sinto
bem em ajudar as pessoas”, destacou.
Rocha também se pronunciou
sobre o assunto, mas disse que no
momento prefere o silêncio, mas
disse naquela época, que se caso eles
perdessem o mandato, não seria o
fim. “Tanto no meu caso quanto no
seu (Zé Maria) é um prazer estar no
parlamento, mas não é a nossa última
opção. Você tem seu negócio, é um
empresário bem sucedido, eu sou
concursado, no Estado e na Prefeitura, sou professor, então a tempestade
vai passar”.

