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Para conter despesas, prefeito de Ouro
Preto anuncia corte no próprio salário
Redução de 10% também vale para vice, secretários e cargos comissionados para garantir o pagamento do 13º dos funcionários
O prefeito Júlio Pimenta apresentou no dia 16 de outubro, durante a
coletiva de imprensa realizada no auditório da Prefeitura, diversos cortes
que serão realizados na estrutura administrativa para manutenção da máquina pública. “Precisamos agir agora com total austeridade e pulso para
fazer os cortes necessários a garantir
os serviços essenciais em funcionamento, como a saúde e a educação,
e também o pagamento do 13º dos
funcionários”, afirmou o prefeito.
O principal objetivo das mudanças é reduzir as despesas, principalmente devido à dívida do Governo
de Minas Gerais com o Município,
que já totaliza mais de 24 milhões de
reais, sendo 10 milhões com a Saúde
e 6 milhões com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-

Itabirito recebe 10º
Campeonato Mineiro de
Kyokushinkaikan Karatê
No último domingo, 21, Itabirito foi sede do 10º
Campeonato Mineiro de Kyokushinkaikan Karatê. O
evento, que contou com o apoio da Prefeitura de Itabirito e supervisão da Federação Mineira, reuniu 158
atletas de 11 municípios mineiros e da cidade do Rio de
Janeiro com idade entre três e 60 anos.
De acordo com o secretário de Esportes e Lazer,
Alessandro Massaini, a iniciativa é fundamental para
levar o nome do Itabirito para outras cidades. “As artes
marciais estão entre os esportes mais praticados em
Itabirito. E a realização de um evento como este, bem
organizado, divulga, de forma positiva, o nome da cidade, além de gerar uma movimentação econômica”,
ressaltou.
O fundador do projeto Senki Dojo, organizador do
evento, o sensei Ailton Heleno destacou a importância
do apoio da Prefeitura. “A cidade oferece condições para a realização de eventos deste porte. A população é
muito hospitaleira e demonstra muito carinho, atenção
e respeito com os atletas. Sem o apoio da Prefeitura,
seria impossível realizar a competição aqui”, afirmou.
O professor Mateus Eduardo, de Itabirito, falou sobre os benefícios do evento para os atletas da cidade.
“É uma oportunidade de aprender mais, conhecer outros caratecas, aperfeiçoar a técnica e o espírito competitivo. Além disso, serve também para atrair outras
pessoas para o esporte”, disse.

cação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb).
Pela proposta da administração,
três órgãos com status de secretaria
municipal serão extintos: a Secretaria
de Esportes e Lazer será incorporada
à Secretaria de Educação; a Secretaria de Agropecuária será incorporada
à Secretaria de Obras e Urbanismo; e
a Secretaria da Casa Civil será incorporada à Secretaria de Governo.
Segundo o prefeito, haverá ainda
a redução de 10% dos salários dos
cargos comissionados, incluindo do
prefeito e secretários, além da extinção de alguns cargos de livre nomeação e diminuição de custos em alguns
contratos com fornecedores.
O corte representa uma economia
mensal de cerca de um milhão de
reais.

Moradora de Itabirito morre após
passar por cirurgias estéticas
Após colocar próteses de silicone
nos seios e fazer lipoaspiração na região das axilas, a moradora de Itabirito, Renata Avelino Bretas, de 35 anos,
passou mal e faleceu na madrugada
desta terça-feira (23) no hospital São
Vicente de Paulo, em Itabirito. O funeral chegou a ser interrompido pela
polícia para que o corpo fosse examinado, dando início às investigações.
O corpo foi levado para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) onde passou pelos procedimentos e depois foi
liberado para o enterro.
A cirurgia foi realizada no dia 17
de outubro, em uma clínica de Belo
Horizonte e segundo familiares, desde então a paciente começou a passar
mal. A causa da morte foi dada como

embolia pulmonar. De acordo com o
médico que operou Renata, em entrevista ao site G1, todos os exames
pré-operatórios da paciente estavam
normais.
Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que,
a princípio, não se constatou erro
médico de forma grotesca. Mas é
necessário aguardar a conclusão dos
laudos periciais. Serão realizadas
diligências preliminares e oitiva dos
familiares para identificar se há indícios de crime.
O caso ganhou grande repercussão na imprensa estadual, e sinalizou
um alerta para os riscos cirúrgicos
mesmo em procedimentos que não
são de urgência.
Josilaine Costa

Processo de
restauração
das obras
recolhidas
no desastre
da Barragem
de Fundão,
em Mariana.
A Fundação
Renova apresenta o trabalho realizado ao longo
de 3 anos

PÁG. 14

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

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

89,3 FM

emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

Ouro Preto

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

do

Virgílio

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

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

-feira, 26 de outubro/2018
O LIBERAL Ed.1312 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net

Comarca de Ouro Preto, MG, Edital de Citação, prazo de 20 (vinte) dias – Dra. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas, MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais,
em pleno exercício do seu cargo, na forma da Lei etc. Faz Saber, a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido
dos autos eletrônicos nº 50006016320178130461, da Ação de Usucapião proposta por Maria Honorina Ponciano Gomes, brasileira, solteira, servidora pública inativa, identidade MG- 724.669, SSP/MG; CPF
254.484.636-49, residente na Rua Rio Piracicaba, nº 117A, Bairro Morro
São Sebastião, Ouro Preto/MG, do imóvel urbano com as seguintes divisas e limites: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de
coordenadas N 7.746.304,727m e E 656.367,923m, no encontro das divisas da Travessa Raimundo Vicente Neto e o imóvel de posse de Maria
Honorina Ponciano Gomes, pela frente, deste, segue confrontando com a
Rua Rio das Velhas, com os seguintes azimutes e distâncias: 139º04’02”
e 28,210m até o vértice V-02, de coordenadas N 7.746.283,414m e E
656.386,406m; 138º30’45” e 15,840m até o vértice V-03, de coordenadas
N 7.746.271,548m e E 656.396,899m; 127º16’15” e 6,540m até o vértice
V04, de coordenadas N 7.746.267,588m e E 656.402,103m; 121º42’36”
e 20,227m até o vértice V-05, de coordenadas N 7.746.256,956m e E
656.419,311m; 160º01’23” e 9,639m até o vértice V-06, de coordenadas
N 7.746.252,728m e E 656.427,972m; pelo lado direito, deste, segue confrontando com Logradouro Público sem Denominação com os azimutes
e distâncias: 190º56’52” e 5,559m até o vértice V-07, de coordenadas N
7.746.247,269m e E 656.426,916m; 208º08’44” e 5,789m até o vértice
V-08, de coordenadas N 7.746.242,165m e E 656.424,186m; 205º58’03”
e 5,206m até o vértice V-09, de coordenadas N 7.746.237,485m e E
656.421,906m; 197º40’23” e 2,885m até o vértice V-10, de coordenadas
N 7.746.234,737m e E 656.421,031m; 195º57’40” e 5,719m até o vértice
V-11, de coordenadas N 7.746.229,238m e E 656.419,458m; 192]52’01”
e 8,794m até o vértice V-12, de coordenadas N 7.746.220,665m e E
656.417,500m; 185º34’42” e 1,291m até o vértice V-13, de coordenadas
N 7.746.219,380m e E 656.417,374m; 212º00’41” e 1,866m até o vértice
V-14, de coordenadas N 7.746.217,797m e E 656.416,385m; pelos fundos,
deste, segue confrontando com Rua Rio de Janeiro com o seguinte azimute
e distância: 274º26’19” e 12,578m até o vértice V-15, de coordenadas N
7.746.218,771m e E 656.403,844m; deste, segue confrontando com Prefeitura Municipal de Ouro Preto (Posto de Saúde e Escola Estadual São
Sebastião) com os seguintes azimutes e distâncias: 15º34’48” e 6,824m
até o vértice V-16, de coordenadas N 7.745.225,344m e E 656.405,677m;
15º34’48” e 7,769m até o vértice V-17, de coordenadas N 7.746.232,827m
e E 656.407,764m; 288º34’35” e 5,722m até o vértice V-18, de coordenadas
N 7.746.234,650m e E 656.402,340m; 282º56’05” e 9,329m até o vértice
V-19, de coordenadas N 7.746.236,738m e E 656.393,248m; 17º16’10”
e 12,158m até o vértice V-20, de coordenadas N 7.746.248,348m e E
656.396,857m; 299º56’40” e 24,028m até o vértice V-21, de coordenadas
N 7.746.260,342m e E 656.376,037m; 299º54’41” e 32,649m até o vértice
V-22, de coordenadas N 7.746.276,623m e E 656.347,737m; pelo lado esquerdo, deste, segue confrontando com Travessa Raimundo Vicente Neto
com os seguinte azimutes e distâncias: 49º37’11” e 8,117m até o vértice
V-23, de coordenadas N 7.746.281,881m e E 656.353,919m; 34º19’25”
e 6,464m até o vértice V-24, de coordenadas N 7.746.287,222m e E
656.357,566m; 19º11’58” e 9,677m até o vértice V-25, de coordenadas N
7.746.296,361m e E 656.360,749m; 27º23'15" e 4,387m até o vértice V-26,
de coordenadas N 7.746.300,256m e E 656.362,767m; 34º53'45" e 3,699m
até o vértice V-27, de coordenadas N 7.746.303,290m e E 656.364,883;
64º42'41" e 3,363m até o vértice V-01; chegando ao vétice inicial da descrição deste perímetro".E, por este edital ficam citados os terceiros interessados, para, querendo, vir contestar a presente ação, no prazo legal de
15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos, com
verdadeiros, os fatos alegados na inicial (art. 335 do NCPC). Ficando constado que em caso de revelia será nomeado curador especial, nos termos
do art. 257, IV, NCPC. E, para que ninguém alegue ignorância, mandou o
MMº Juiz de direito, Dr. Edelberto Vasconcelos Santiago, expedir o presente edital que será publicado no jornal “Diário Judiciário” e afixado em local
de costume deste Fórum. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Ouro
Preto, Estado de Minas Gerais aos 08 de março de 2018. Eu,
, Maria
Cristina de Araújo Fernandes, Escrivã Judicial, subscrevi.
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PROCLAMAS
DE CASAMENTO
CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
RICARDO CAMPOS DE ALMEIDA, brasileiro, divorciado, agente judiciário, natural de Ouro Preto-MG, nascido a 29/01/69, filho de Waldemir Alfredo
de Almeida e Graciana Maria Januzzi
Campos de Almeida e MARIANE
SILVA RODRIGUES, brasileira, solteira, assessora judicial, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 01/06/90, filha de
Oliveiro Soares Rodrigues e Maria Carmem Câmara Silva Rodrigues; Ambos
residentes neste subdistrito;
JORGE WILLIAM DOS PRAZERES MENDES, brasileiro, solteiro,
auxiliar de apoio, natural de Ouro
Preto-MG, nascido a 30/11/87, filho
de Jorge Herculano Mendes e Maria
Gonçalves dos Prazeres Mendes e
ARIANA VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO, brasileira, divorciada,
agente administrativo, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 15/12/83, filha de
João Benício do Espírito Santo e Eliane Ferreira do Espírito Santo; Ambos
residentes neste subdistrito;
ANDRÉ WILLIAN GONÇALVES
DO ESPÍRITO SANTO, brasileiro,
solteiro, motorista, natural de Ouro
Preto-MG, nascido a 03/03/98, filho de
Maria da Conceição Gonçalves do Espírito Santo e KARINE RODRIGUES,
brasileira, solteira, encarregada de serviços gerais, natural de Ouro Preto-MG,
nascida a 18/11/85, filha de Deidvane de
Jesus Rodrigues; Ambos residentes nesta
cidade;
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Mariana-MG, nascido
a 17/06/81, filho de Sérgio Nicolau da

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

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

Silva e Mágda Eufrosina dos Santos Silva e JORDANA MENDES SOUZA,
brasileira, solteira, auxiliar de administração, natural de Ouro Preto-MG, nascida a 03/11/85, filha de João Batista de
Souza e Rosemara de Cássia Mendes de
Souza; Ambos residentes nesta cidade;
PAULO VITOR RODRIGUES, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Ouro
Preto-MG, nascido a 16/06/86, filho de
Carlos Vitor Rodrigues e Mariza de Jesus
e SKÁRLET KATIANY SILVA, brasileira, solteira, técnica segurança trabalho, natural de Ouro Preto-MG, nascida
a 05/12/88, filha de Edson Wander Nascimento da Silva e Suely da Conceição
Novais Silva; Ambos residentes neste
Município.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto,23 de outubro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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7h30 e 12h, c/Michelle Borges

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!

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

-

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XX
Fechado, como está, dentro de partidos políticos, o sistema
vigente jamais será uma democracia, de fato, pois, em se tratando
de política, ele não dá ao cidadão a liberdade de escolha entre o
“sim” e o “não” (votar ou não votar, por exemplo); a liberdade de
rejeitar totalmente o “prato feito” apresentado pelos partidos (voto
nulo) e ter respeitada essa posição no cômputo geral dos votos; de
poder candidatar-se, independentemente de qualquer partido (é
obrigado a se filiar a um). Quanto aos eleitos, embora assim qualificados mediante os votos recebidos do eleitorado, este não tem
nenhum poder sobre a atuação daqueles políticos que, na maioria
das vezes, exercem o mandato no sentido contrário ao prometido
durante a campanha.
É dito que a “democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo”; ou, “é um regime político em que o poder
pertence ao povo”. Tudo muito bonito no papel e emocionante ao
ser ouvido nos discursos para as massas, em momentos de júbilo
coletivo por alguma conquista (no futebol, por exemplo), quando
o povo é mais, facilmente, seduzido. Tudo que é dito sobre a democracia é verdadeiro, mas na prática não passa de uma farsa:
o poder não pertence ao povo e, sim, aos partidos, incluindo-se
os da “oposição”. Ao povo só cabe pagar impostos e dizer amém!
Destaca-se para o povo que há liberdade, especialmente liberdade de imprensa, livre expressão, direito de ir e vir livremente;
tudo verdade, diga-se de passagem. Aliás, no Brasil há liberdade
até demais, pois bandidos sentenciados continuam a dirigir seus
“negócios” de dentro da prisão”. Quer maior liberdade que essa?
Mas, o ponto chave da questão está no controle do poder que, na
democracia, cabe ao povo. Aí a porca torce o rabo, porque onde
há partido político o poder está com ele e não com o povo.
Todo esse engodo funciona e produz seus resultados maléficos graças a algumas características humanas: individualismo a
extrapolar o que é próprio ao indivíduo; pensamento voltado unicamente às próprias necessidades o que redunda em aceitação do
dito por terceiros como verdade; a mentira é mais facilmente aceita
e propagada do que a verdade.
O exercício do pensamento, em comparação grosseira, é como o hábito da leitura que, faltando, leva o indivíduo à dependência
de terceiros para se informar. Tais pessoas, alfabetizadas, porém
portadoras de “preguicite aguda”, correm o risco de ser enganadas
por aquelas que as atendem. Em muitas ocasiões, eu mesmo, ao
ler algo destinado ao público, fui abordado por alguém desse tipo.
Sempre respondi que lesse também. Essas pessoas, por não lerem, podem ouvir da outra uma mentira maldosa que elas mesmas
acabam por disseminar. Daí podem surgir “notícias falsas” ou “fake
news”, expressão norte-americana macaqueada pelo tupiniquim.
Imagine-se a mesma situação no reino do pensamento. Radicalmente ligadas ao futebol, às tramas das novelas, às questões dos negócios e outros assuntos, até mesmo às divergências
político-partidárias, as pessoas repassam a terceiros anônimos
a responsabilidade de pensar, seriamente, sobre questões mais
profundas. O que representa o voto nulo numa eleição, o conceito
de democracia, a verdadeira natureza dos partidos políticos, bem
como variantes dessas mesmas questões são deixadas a cargo
de uma minoria que, convenientemente, distorcem conceitos a seu
favor. É assim que os detentores do poder distorcem a verdade,
produzem falácias em torno do que caberia ao cidadão pensar,
estudar, analisar, deduzir e concluir por si só. Diante de um público
apático e distante das questões mais sérias que afetam o país,
mesmo porque o sistema favorece o comodismo popular, foi fácil
distorcer o conteúdo do Art. 224 do Código Eleitoral, que diz: --“Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais
ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas
as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição
dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.” --Só mesmo num sistema atrelado a grupos, ainda que rotulados como partidos políticos, manobra tão desrespeitosa é efetuada
contra o eleitorado! Na democracia aberta, a autêntica democracia, tal golpe tão teria sido perpetrado, ou o político que o tentasse
teria se “queimado”, porque sem partidos políticos, o povo estaria,
de fato, no poder. Na democracia aberta, depois de empossados
em seus cargos, os políticos seriam monitorados (num sistema
online) por aqueles que tivessem lhe dado o voto, confirmando a
continuidade do mandato ou o cassando.
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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3ª captação de múltiplos órgãos
é realizada com sucesso na
Santa Casa de Ouro Preto
Na foto da
esquerda para
direita: Sargento Welerson
Gonçalves, Dr.
Juliano Félix
(Cirurgião), Enfermeira Márcia
Cecília Oliveira
Santos, Tenente Wallace de
Faria, Capitão
Thiago Miranda, Sargento
Paulo Ribeiro
Lopes, Soldado
Sebastião Guilherme Mendes
de Souza, Dr.
Cristiano Xavier (Cirurgião)

A Santa Casa da Misericórdia
de Ouro Preto realizou pela terceira vez a múltipla captação de
órgãos.
A família em um ato de solidariedade e humanismo autorizou a doação dos órgãos de uma
paciente de 57 anos, que estava
internada na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e teve a morte encefálica confirmada após realização de vários exames realizados
seguindo todos os itens descritos
no protocolo específico.
O procedimento foi coordenado pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e
Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do hospital em parceria
com a equipe do Corpo de Bombeiros, a equipe de Transplantes
do Hospital Felício Roxo, e a
Guarda Municipal de Ouro Preto.
Dr. Leonardo Brandão, Diretor Técnico da Instituição, fala
que “mesmo em um momento difícil de uma perda, os familiares
tiveram a bondade de olhar em
direção a outros seres humanos
que sofrem na fila de espera por
um transplante” e ainda completa

“A Santa Casa está focada na qualificação dos profissionais”.
Recentemente os funcionários do hospital, principalmente
os que atuam em área crítica do
hospital, como UTI, participaram
de um treinamento de capacitação
do novo protocolo de Morte Encefálica, que é a condição determinante para a doação de órgãos
para transplantes.
O Provedor Marcelo Oliveira

cita que, “Quanto mais doações
acontecerem, um número maior de
informação alcançará às pessoas e
esse assunto passa a ser debatido
em família. Com o diagnóstico de
morte encefálica evidenciado, a
família do paciente, é quem pode
realizar a autorização da doação.
Com a informação divulgada, aumenta a chance de se ter um número maior de doadores”.
A Gerente de Serviços Assistenciais, Valéria Omiti, reforçou
o empenho da Santa Casa na realização da doação de órgãos: “A
Comissão foi organizada com o
objetivo de realizar a captação
de múltiplos órgãos. O empenho
desse grupo e da instituição vai ao
encontro da necessidade de reforçar a importância da doação”. Ela
ainda coloca que para ser doador
a pessoa tem de apresentar em
vida para os familiares e amigos
esse desejo.
A primeira captação de múltiplos órgãos na Santa Casa de
Ouro Preto aconteceu em 15 de
dezembro de 2017 e a segunda
captação no dia 21 de agosto de
2018. Esta é a terceira Captação
de Múltiplos Órgãos realizada no
hospital.
Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA
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Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

A solidão
não é física

Neste feriado prolongado, recebi a visita de pessoas muito
queridas, um casal de amigos e uma amiga em comum. Mesmo
morando ali tão pertinho, em BH, não nos víamos há mais de um
ano e foi um encontro delicioso.
Saímos, ficamos em casa, assistimos filmes antigos e conversamos muito, sobre os mais variados assuntos. Um ambiente
“acostumado” com uma única pessoa, quando passa a ter quatro,
muda de energia, e é muito bom variar. Passamos três dias maravilhosos, saíamos e chegávamos exaustos, mas mesmo assim
ficávamos até de madrugada conversando. O cansaço físico se
torna irrelevante diante do bem estar emocional.
Impossível não falar sobre as eleições que batem à porta,
principalmente as presidenciais. Conversamos sobre isto também, mas não houve um único grito, uma única briga e principalmente, nenhuma ofensa. Quando falamos isto, nossa amiga
disse: “olhem que absurdo, nós estamos nos elogiando por uma
coisa que deveria ser óbvia”.
Ela está repleta de razão. Não brigar, não agredir e não ofender deveria ser regra e não exceção. Infelizmente, os valores estão mudados.
O meu casal de amigos tem duas filhas, de dezessete e quatorze anos, que não vieram. Eles me perguntaram se eu não sentia falta de ter mais gente em casa, se não era solitário morar
sozinha. Respondi que não, e que isto era tão arraigado em minha vida, que nunca nem parei para pensar. Mais uma vez nossa
amiga, uma pessoa extremamente sábia, e que também mora
sozinha, comentou que a beleza da vida é exatamente esta capacidade que temos de nos adaptarmos e tirarmos o melhor da
situação em que vivemos.
No domingo à noite, quando eles foram embora e a energia
da minha casa voltou ao “normal”, fiquei pensando. Talvez quem
não viva a situação não entenda, mas existe uma diferença enorme entre morar sozinha e ser sozinha. Primeiro porque é super
normal eu estar com a casa cheia, segundo porque saio tanto que
às vezes chego a sentir falta de me dar um tempo (o que adoro
fazer, de vez em quando).
Aprendi que a solidão não é física e estar sozinho não significa ser só. Adoro o meu canto, o meu espaço, adoro a minha
casa. Igualmente adoro receber visitas (de pessoas que valem
a pena, é claro). Quando abro as portas da minha casa para alguém, é porque esta pessoa é realmente importante.
O meu feriadão foi especial porque as pessoas eram especiais.
Da mesma forma, seria especial se eu estivesse sozinha. Porque
eu estaria sozinha, mas com certeza não estaria em solidão.

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

Associação de
Proprietários de Lotes do
Recanto dos Pássaros

Chácara Nezinho Murta, s/nº, Cachoeira do Campo -Ouro Preto/MG

CONVOCAÇÃO

A diretoria da Associação dos Proprietários de Lotes do Recanto dos Pássaros
convoca a seus Associados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dia 26/10/2018, sexta-feira, às 19:00 horas, em primeira convocação, com a presença
mínima de 50% (cinquenta por cento) +1 (mais um) dos proprietários adimplentes,
e às 19:30 horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de participantes, na Escola Estadual Padre Afonso de Lemos, localizada na Praça Benedito
Xavier, s/n, Centro, Cachoeira do Campo, Distrito de Ouro Preto/MG, para deliberar
a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Obras emergenciais.
2. Previsão orçamentária para o ano 2019.
3. Definição de valor para o fundo de reserva e cobrança de taxa extraordinária.
4. Apresentação dos procedimentos a serem adotados pela diretoria na gestão atual.
Observações:
• É lícito aos senhores associados se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos com procurações específicas.
• A ausência dos senhores associados não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados.
• Os associados em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar nas deliberações.
• Não foi realizada consulta para definição da data de realização desta assembleia
devido à disponibilidade de datas para a presença dos diretores e assessoria jurídica.
Atenciosamente,
A diretoria.

-feira, 26 de outubro/2018
O LIBERAL Ed.1312 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

4

Em sua 8ª edição, Prefeitura Itinerante
realiza mais obras e benfeitorias

Em abril de 2018, a Prefeitura
de Ouro Preto deu início ao projeto Prefeitura Itinerante, que busca
aproximar a gestão da população,
proporcionando benfeitorias e facilitando o acesso às informações e
aos serviços públicos.
Para quem ainda não conhece,
as ações da Prefeitura Itinerante envolvem obras e serviços de manutenção, como limpeza de bueiros,
capina das ruas, pintura de meio-fio, manutenção de calçadas, operação tapa-buracos, substituição de
lâmpadas queimadas, manutenção
da rede elétrica, instalação de quebra-molas, instalação de placas de
trânsito, dentre outros. A conclusão
dos serviços ocorrem sempre no
chamado DIA D, um evento que
marca a entrega das benfeitorias às
comunidades e ainda oferece uma
série de serviços de utilidade pública, como assistência à saúde, assis-

tência judiciária e assistência social,
além de uma extensa programação
cultural e de lazer.
Dentre as inúmeras benfeitorias
já realizadas pela PREFEITURA
ITINERANTE, destacam-se: limpeza de bueiros, capina das ruas,
pintura de meio-fio, manutenção de
calçadas, operação tapa-buracos,
substituição de lâmpadas queimadas, manutenção da rede elétrica,
instalação de quebra-molas e placas
de sinalização de trânsito, obras de
drenagem, obras de restauro e implantação de calçadas.
O projeto também providenciou a instalação de 7 academias
ao ar livre e ainda disponibilizou,
em seus eventos conclusivos (Dia
D), diversos serviços de utilidade
pública para os moradores dos locais agraciados: cadastramentos em
programas sociais, atendimentos da
saúde, atendimentos de assistência

judiciária, testes de HIV, sífilis e
hepatite, atendimentos clínicos,
exames de glicemia, aferições de
pressão, além da instalação de novas caçambas de lixo.
O prefeito Júlio Pimenta comentou os resultados do projeto,
hoje em sua 8ª edição. “Implantamos a Prefeitura Itinerante no
intuito de envolver todos os ouro-pretanos nas decisões da Prefeitura, estabelecendo um diálogo que
nos permite conhecer e enfrentar os
desafios de cada localidade. Afinal,
ninguém melhor do que os próprios
moradores para apontar as principais demandas de suas regiões.
Isso facilita e agiliza a solução de
problemas de cada bairro, distrito ou localidade”. O prefeito, que
acompanha de perto os trabalhos, já
anunciou que a Prefeitura Itinerante irá percorrer todo o Município,
contemplando toda a população.

A Prefeitura Itinerante visita agora os bairros Saramenha de Cima, Tavares, Maria Soares e Vila Santa
Isabel. A reunião dos moradores com a equipe da Prefeitura, incluindo o prefeito Júlio Pimenta,
aconteceu na quinta-feira, dia 18 de outubro, na sede da Associação do Bairro Saramenha de Cima

Membros do Conselho Tutelar de Ouro Preto
explicam atuação do órgão na Tribuna Livre
Durante a reunião ordinária dessa
quinta-feira (25), a Câmara Municipal de Ouro Preto recebeu a conselheira e presidente do Conselho Tutelar de Ouro Preto, Nilma Bernardo,
que explicou sobre o funcionamento
do órgão. A participação na Tribuna
Livre atendeu ao requerimento de nº
304/18, de autoria do vereador Chiquinho de Assis (PV), Também estiveram presentes as conselheiras: Paloma Martins; Regina Fortes; Cleuza
Lúcia da Silva Santos. O grupo também conta com a conselheira Pietra
Felício e a suplente Marta Nogueira.
Segundo dados apresentados
durante a reunião, atualmente, 807
famílias são assistidas pelo conselho,
sendo 70% das famílias ativas (565).
As conselheiras tutelares realizam
atendimentos referentes a casos de
abuso sexual; conflito familiar; alienação e disputa de guarda; orientação; maus tratos; abandono; agressão
física; evasão escolar/indisciplina;
conflito com a lei; bullying; aliciamento de drogas, entre outros.
Para o vereador Chiquinho de
Assis (PV), “é uma oportunidade de
a cidade conhecer as conselheiras e
o trabalho realizado. É muito importante trabalharmospela garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes, isso é papel primordial do Conselho Tutelar. Ficou muito claro que o
conselheiro tutelar não é quem executa os procedimentos para a garantia
do direito das crianças e adolescentes,

mas é aquele que aciona todo o mecanismo em rede para poder garantir
esses direitos”.
A conselheira Nilma explicou
que “o conselho atua contra a violação dos direitos da criança e do adolescente. Requisitamos e não executamos, não somos um órgão de correção. Recebemos a denúncia, averiguamos e encaminhamos aos órgãos
competentes, como Cras, Creas ou
serviços psicológicos no Caps I”. Ela
ainda destacou que o conselho recebe denúncias falsas, o que dificulta
o trabalho do órgão: “Às vezes, uma
denúncia falsa acaba atrapalhando o
nosso desempenho, porque nos deslocamos e, ao chegarmos, averiguamos que não é verdade. Isso gasta o
nosso tempo, quando poderíamos
estar atuando em uma denúncia verdadeira”.
A vereadora Regina Braga (PSDB) afirmou que “o Conselho Tu-

telar é quem faz a tutela das nossas
crianças e adolescentes, que são o futuro do nosso País. Vemos casos assustadores de abusos, abandonos, de
automutilação e suicídios de jovens,
famílias desestruturadas por conta
das drogas, e crianças e adolescentes vivendo esse terror. O conselho
é acionado no primeiro momento e
faz os encaminhamentos necessários.
Colocamos a Câmara à disposição
para ajudar e somar esforços nesse
sentindo. Vamos continuar acompanhando o trabalho das conselheiras
para somarmos juntos”.
O Conselho Tutelar de Ouro Preto fica localizado na rua José Costa
Carvalho, nº 70, bairro Rosário, em
Ouro Preto. Mais informações ou denúncias pelo e-mail ctopmg@gmail.
com.com, pelo disque 100 e pelos
telefones (31) 3559-3207/0800-285–
6843 (8h às 17h) ou pelo (31) 984353008 (17h às 8h).

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

A impunidade
gera violência

AFIRMA JOSÉ AFONSO SILVA, ex-secretário de Segurança
Pública de São Paulo, que a violência decorre da má distribuição
de renda, das profundas desigualdades sociais, do consumismo
desenfreado, do desemprego, não do desemprego em si, mas de
suas consequências como: a desestruturação familiar, a insegurança social, os distúrbios psicológicos e a desestabilização emocional. Estas são causas, continua, cuja solução depende mais de
políticas sociais do que de política de segurança pública, pois o
controle exercido por esta opera-se especialmente sobre os efeitos. A impunidade é um fator estimulador da violência.
Afinal explica Hermes Ferraz que “impunidade é a convicção
que envolve a mente de todos que pensam não responder perante
ninguém por seus atos, por mais antissociais que sejam”. Atos violentos não punidos gerarão outros atos da mesma natureza, pois a
certeza da impunidade os estimulará.
FICARAM CÉLEBRES no Brasil os crimes envolvendo celebridades como: Ângela Diniz abatida por Doca Sreet em Cabo Frio;
o assassinato de Daniela Perez pelo casal Paula e Guilherme; o
sequestro seguido de morte da menina Míriam Brandão, em Belo
Horizonte; os massacres da Candelária, Carandiru e Diadema, a
chacina de Matupá ocorrida em 23 de novembro de 1990; a eliminação do Padre Josino Moraes Tavares, no dia 10 de maio de
1996, em Imperatriz, Maranhão, o sacrifício do líder seringueiro
Chico Mendes, na noite de 22 de dezembro de 1988, pelo clã dos
Alves, o ataque covarde e violento, ao candidato a presidente, Jair
Bolsonaro, em plena campanha eleitoral.
Isto sem falar nas atrocidades, em nome da droga e do crime
contra o patrimônio, efetuados por marginais e por elementos da
polícia através do esquadrão da morte ou dos chamados justiceiros.
Com isto fecha-se o círculo vicioso: crime – prisão – liberdade – crime. Quem sabe nas mensagens da Bíblia (antigo e novo
testamentos) poder-se-á encontrar o rumo para uma sociedade
nova, solidária, fraterna, justa e com Paz. É preciso desarmar os
espíritos. A paz é fruto do amor, jamais do ódio, materializado pela
violência. Dizia Edward James Olmos: a educação é a vacina contra a violência.
OS GRANDES LÍDERES (exceção de Hitler que era um megalomaníaco) da história se posicionaram contra a violência. Destacam-se Ghandi e Cristo. Mahatma Ghandi, líder indiano, pregou
a antiviolência através da “Resistência Passiva”. Vencer o adversário sem revidar um só ato de violência. Vencer o inimigo entregando-se como ovelha impassível à sanha adversária. Sofrer o
ataque adverso sem resistência alguma.
A libertação Indiana do jugo britânico foi conquistada no corpo
subjugado, ferido, mutilado dos discípulos e seguidores de Mahatma, a Grande Alma.
Jesus Cristo pregou o amor, especialmente ao inimigo. Perdoando sempre. Na cruz, imolado como vítima divina, redimiu toda
a humanidade. “Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem”,
foi sua frase que na cruz perdoou a todos que lhe produziram os
sofrimentos e a morte.

COMARCA DE OURO PRETO-MG-EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO-DE 20
(VINTE) DIAS - Dra. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas, MMª. Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, expedido dos autos eletrônicos n° 50003501120188130461, da
Ação de USUCAPIÃO proposta por Vilson Moreira da Silva, portador do RG nº MG
-12086711, inscrito no CPF sob o n° 249.967.776-72, casado com Sandra Cirilo da Silva,
portadora do RG nº M – 5.989.332, inscrita no CPF sob o n° 096.476.676-04, brasileiros,
aposentados, residentes e domiciliados na Rua Nova, n° 62, Serra do Siqueira, Município
de Ouro Preto, Minas Gerais, do imóvel urbano com as seguintes divisas e limites: “Imóvel urbano, constituído de casa de morada, com área de 60,873m², e seu respectivo terreno
com área de 411,519m² (quatrocentos eonze metros quadrados, quinhentos e dezenove
milímetros quadrados), encerrado num perímetro de 87,292m, situado na Rua Nova, nº
62, da Localidade de Serra do Siqueira, no distrito de Cachoeira do Campo, município
desta cidade e Comarca de Ouro preto, Estado de Minas Gerais; distante 50,982m da
esquina da Rua Santana(rodovia municipal OP-140) com a Rua Nova; com as divisas
e confrontações seguintes: obedecendo-se o sentido horário. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V01, de coordenadas N 7.748.111,501m e E 644.095,174m, no
encontro das divisas do imóvel de posse de Cléris Santana Assis da Silva e o imóvel de
posse de Vilson Moreira da Silva; Pela frente, deste, segue confrontando com Rua Nova,
com os seguintes azimutes e distâncias: 323°58'59" e 13,764m até o vértice V02, de coordenadas N 7.748.122,634m e E 644.087,081m; 325°39'16" e 10,551m até o vértice V03,
de coordenadas N 7.748.131,345m e E 644.081,128m; 319°07'00" e 6,597m até o vértice V04, de coordenadas N 7.748.136,333m e E 644.076,810m; Pelo lado direito, deste,
segue confrontando com a Margem Esquerda do Córrego; com os seguintes azimutes e
distâncias: 44°18'19" e 3,552m até o vértice V05, de coordenadas N 7.748.138,875m e E
644.079,291m; 45°32'24" e 4,073m até o vértice V06, de coordenadas N 7.748.141,728m
e E 644.082,198m; 69°28'23" e 2,536m até o vértice V07, de coordenadas N
7.748.142,617m e E 644.084,573m; 117°37'39" e 3,136 m até o vértice V08, de coordenadas N 7.748.141,163m e E 644.087,352m; 128°52'07" e 4,096m até o vértice V09, de
coordenadas N 7.748.138,593m e E 644.090,540m; 136°39'02" e 6,353m até o vértice
V10, de coordenadas N 7.748.133,973m e E 644.094,901m; 133°18'10" e 5,698m até o
vértice V11, de coordenadas N 7.748.130,065m e E 644.099,048m; 130°02'34" e 3,900m
até o vértice V12, de coordenadas N 7.748.127,556m e E 644.102,034m; 117°08'50"
e 2,619m até o vértice V13, de coordenadas N 7.748.126,361m e E 644.104,364m;
198°18'16" e 3,828m até o vértice V14, de coordenadas N 7.748.122,726m e E
644.103,162m; 163°34'30" e 5,282m até o vértice V15, de coordenadas N 7.748.117,659m
e E 644.104,656m; Pelo lado esquerdo, deste, segue confrontando com o imóvel de posse
de Cléris Santana Assis da Silva com os seguintes azimutes e distâncias: 236°59'36" e
11,306m até o vértice V01, de coordenadas N 7.748.111,501m e E 644.095,174m; chegando ao vértice inicial da descrição deste perímetro. E, por este edital ficam citados o
terceiros interessados, para, querendo, vir contestar a presente ação, no prazo legal de 15
(quinze) dias, sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos, como verdadeiros, os
fatos alegados na inicial (art. 335 do NCPC). Ficando constado que em caso de revelia
será nomeado curador especial, nos termos do art. 257, IV, NCPC. E, para que ninguém
alegue ignorância, mandou a MMª Juíza de Direito expedir o presente edital que será publicado no jornal "Diário do Judiciário". Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Ouro
Preto, Estado de Minas Gerais aos 05 de junho de 2018. Eu(a)Maria Cristina de Araújo
Fernandes, Escrivã Judicial, subscrevi.
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Prefeitura apresenta ao Legislativo aplicativo
criado para alertar sobre riscos geológicos
O secretário municipal de Defesa Social, Antônio Ramos, e o
gerente da Superintendência Tecnologia da Informação (TI) da Prefeitura de Ouro Preto, Rafael Gomes, utilizaram a Tribuna Livre, na
reunião ordinária dessa quinta-feira
(11) para apresentarem o aplicativo
(App) para dispositivos móveis desenvolvido para alertar a população
ouro-pretana sobre possíveis riscos
geológicos no município.
Uma das funções do App é otimizar os trabalhos da Defesa Civil
por meio da tecnologia. “O aplicativo foi desenvolvido em conjunto
pelas equipes da Superintendência de Tecnologia da Informação
e da Defesa Civil. O objetivo é
dar transparência às áreas de risco
existentes na cidade e, ao mesmo
tempo, servir como um alerta para
a população saber se ela está dentro
de uma área de risco ou não. Também funciona de forma interativa,
trabalhando com leitura de chuva
em tempo real. Outro objetivo do
aplicativo é fazer com que ele se
torne uma ferramenta colaborativa
na qual a população pode auxiliar
a Defesa Civil enviando alguma
ocorrência ou evento geológico,
como inundação, diretamente para
a equipe do setor”, esclareceu Rafael Gomes.
A vereadora Regina Braga
(PSDB), autora do requerimento
nº 282/2018 que pedia informações
sobre o App, parabenizou a iniciativa. “Esse aplicativo me chamou a
atenção, pois a sua função é alertar
sobre as áreas de riscos de Ouro
Preto e os índices pluviométricos.
Essa questão é muito delicada no

município, pois já tivemos deslizamentos, acidentes, vítimas fatais...
Há uma preocupação para quem
mora nessas terras, e todos nós ficamos apreensivos quando chega o
período de chuva. Esse aplicativo,
então, se faz muito útil, por isso,
achei necessário convidá-los para
explicar de forma detalhada a criação e o uso do aplicativo”.
Ramos apontou que o App vem
justamente auxiliar no processo de
prevenção e informação sobre os
riscos à população. O secretário
também falou sobre a orientação
para as pessoas que moram em
áreas de riscos e o planos para o
período chuvoso. Segundo ele,
está sendo montado um plano de
contingência – que agrega diversas
secretarias, servidores públicos, a
própria Defesa Civil e a iniciativa
privada – para o caso de surgir alguma emergência no município.
O vereador Mercinho (MDB)
destacou que “a Defesa Civil e a
TI têm desempenhado um papel

muito importante na nossa comunidade, que é a emissão de um
alerta dos riscos geológicos, já que
há várias áreas de riscos no município”. Para o vereador Vander Leitoa
(PV), “analisando o aplicativo, percebemos que se trata de uma grande ferramenta que será utilizada
pela Defesa Civil e pela população
ouro-pretana. Esse recurso possibilitará a participação e o acompanhamento da comunidade junto ao
órgão público”.
O aplicativo é gratuito e, para
adquiri-lo, “basta a pessoa acessar a loja de aplicativos do celular
(Playstore ou Google Play) e fazer
a pesquisa pelo nome: Defesa Civil
Ouro Preto. Vai aparecer o aplicativo, você dá um clique e instala”,
explica o gerente de TI. Por enquanto, está disponível apenas para
o sistema Android, mas está em desenvolvimento a versão IOS.

Ouça a Rádio

PANORAMA

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

E

I

Guiomar de Grammont

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

ntre os dias 1º e 04 de novembro, Ouro Preto
recebe mais uma edição do Fórum das Letras. Em 2018, o evento será norteado pelo tema
“Emergências: Literaturas e Outras Narrativas”.
Os poetas Guilherme Mansur e Paulo Leminski
serão os homenageados desta edição. Esta edição
do Fórum das Letras trará ainda outra novidade: a
ocupação da Casa da Ópera, como palco para os
debates principais. O Fórum das Letras de Ouro
Preto tem co-curadoria do Sesc e é promovido
pela Universidade Federal de Ouro Preto. Mais
informações e a programação completa em forumdasletras.com.br

nstituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto (IFMG) recebe inscrições, até o dia 30 de outubro, para o
Processo Seletivo 2019/1 em três diferentes modalidades de cursos: técnicos integrados, técnicos subsequentes e
graduação. Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 500 vagas. Para se inscrever, o candidato aos cursos de graduação
precisam ter feito as provas do Enem em 2018, 2017 ou 2016, sem ter tirado nota zero em nenhuma das provas, inclusive na Redação. Outro detalhe importante é que cerca de 50% das vagas serão ofertadas pelo Sisu. Já os candidatos
aos cursos técnicos precisam fazer uma prova de múltipla escolha, com 50 questões. E não podem zerar em nenhuma
das áreas. As inscrições para todas as modalidades podem ser
feitas em www.ifmg.edu.br

FRANGO ASSADO
do Vaguinho
Frango Assado todos os
sábados e domingos

R. Vigário Afonso,200 (ao lado da Dolci Pani)
Cachoeira do Campo - (31)98844-0915
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N

o domingo, dia 21, quem completou mais um ano de vida foi a Cecília de Araújo Borges, conhecida carinhosamente como Cilica. Ela
comemorou seus 73 anos com a família e amigos em um encontro de alegria. “Muitas felicidades e saúde a flor mais linda, que encanta e perfuma
o nosso jardim da vida. Te amamos imensamente”, desejam os familiares.

A

Cilica com os três filhos

Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto (Aceop) em parceria com o Sebrae, traz o Curso de vendas para micro e pequenas empresas, que acontece nos dias 13, 14 e 15 de novembro, no Salão Nobre da
Aceop. O curso é de 08h às 12h e conta com 12 horas presenciais e mais 3
horas de oficinas coletivas. O valor de investimento é de R$250,00. O curso
sai gratuito para adimplentes do SICOOB e da Aceop. Mais informações
em: www.aceop.com.br

A

aluna da Escola Estadual Desembargador Horácio Andrade, Rafaela,
de 8 anos, precisa fazer uma série de exames para detectar a origem
das convulsões frequentes que vem sofrendo. Os exames não estão disponíveis pelo SUS e a família precisa de ajuda para poder custear os diagnósticos. A campanha se estende desde o início do mês e a família já conseguiu cerca de R$ 4,8 mil. A família explicou que para realizar os exames,
Rafaela precisará ficar internada por 24 horas para que os médicos possam
avaliar as convulsões. “Cada convulsão que a Rafaela tiver, os custos do
acompanhamento ficam em torno de R$500,00. Geralmente ela tem de
7 a 10 convulsões. Fizemos um cálculo por alto e ainda é preciso arredar
R$5mil”, explica Iraci, mãe da Rafaela. Após todos os procedimentos a
família irá prestar contas de todo o dinheiro arrecado. Quem puder ajudar
pode entregar as doações na própria escola Desembargador Horácio Andrade, ou na conta da mãe da Rafaela, a Iraci.

Maria das Mercês Araújo Bastos, a Dona Lia, viúva do farmacêutico Arnaldo Bastos,
de Cachoeira do Campo, completou 90 anos no dia 21 de outubro. Dona Lia é matriarca de
uma linda família com cinco
filhos, 15 netos e 12 bisnetos.

D

e 31 de outubro a 3 de novembro, no Centro de Artes e Convenções da UFOP, ocorre o 3º Congresso de Diversidade Sexual e de
Gênero. Com tema central "As subjetividades dissidentes e o Direito",
o evento estimula o debate sobre
as teorias de gênero e sexualidade
na educação jurídica e nas práticas
políticas e judiciais dirigidas às mulheres e às pessoas LGBT+. Em sua
2º edição internacional, o congresso
objetiva a criação de um espaço de
encontros, reflexão, debate e luta.
Para conferir o valor das inscrições
e a programação, acesse congressodiverso.com

E

m 2018, o projeto Escola Digital já concedeu certificados
no Telecentro do Nata e em Santa
Rita de Ouro Preto. A próxima sessão de entrega de certificados será
na sexta-feira (26), na Escola Municipal Major Raimundo Felicíssimo, em Amarantina. O evento,
que acontecerá às 15h irá certificar
mais de 340. O Escola Digital é
uma iniciativa do CAC da Câmara
de Ouro Preto em parceria com a
prefeitura.

O

Grupo Espírita Novo Sol Brilhante promove no sábado (27), às 19h, na
Casa da Ópera, a peça Lalau e as 16 Marias. O espetáculo é Baseado
no Livro Vida e Sexo de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O Ingresso pode ser adquirido por R$15,00 e todo valor arrecadado será destinado
a construção da sede do Grupo Espírita Novo Sol Brilhante. José Antônio
Nicolau ou Lalau é um jovem belo e galanteador, conhecido em sua cidade
no interior de Minas Gerais por ter especial predileção a namorar meninas de
nome “Maria”. No desenvolvimento da trama, Lalau vai conhecer a reflexão e o arrependimento e se ver diante do desafio de entender o verdadeiro
sentido do amor. No contexto das relações afetivas, o espetáculo propõe uma
reflexão sobre as consequências dos nossos atos em nosso próprio caminho
e na vida daqueles com quem partilhamos as diversas experiências. Informações e os locais de venda dos ingressos, na página do facebook Grupo
Sol de Arte Espírita, responsável pela apresentação.

O

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da UFOP
está com inscrições abertas para ingresso em mestrado e doutorado
para o 2019. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de novembro, na
secretaria da ProAmb, no Campus Morro do Cruzeiro, ou por meio de
envio postal. A secretaria funciona de 8h30 aas12h, e de 13h às 17h. Mais
informações pelo site: www.ufop.br

Ana Vitória Fortes dos Reis

Foi lançado nesta
quinta-feira (25), o
livro Manual para
quem vive em
casas tombadas,
dos autores Carlos Magno de Souza Paiva e André
Henrique Macieira
de Souza. A obra
é uma parceria
entre o Núcleo de
Pesquisa em Direito do Patrimônio
Cultural, do Departamento de Direito
da UFOP, o Ministério Público e o
Escritório Técnico
do IPHAN em Ouro Preto. O manual
é estruturado em forma de perguntas e respostas sobre
aspectos jurídicos ligados aos bens culturais imóveis.

N

o dia 13 de outubro, os jovens
Daiana Ferreira e Ariosvaldo
Ramos, moradores de Cachoeira,
se uniram em matrimônio ao lado de seus amigos e familiares. A
celebração ocorreu na Matriz de
Nossa Senhora de Nazaré. “Que
vocês sejam cobertos de bênçãos,
felicidades e plena harmonia e que
o caminhar dessa nova vida seja
sempre para vocês caminhos de
flores e esperança e a constituição
de uma nova família sempre dentro da mais pura felicidade”.

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

3553-1642

98785-9075

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO
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Vereadores continuam
repudiando aumento da tarifa
de ônibus em Ouro Preto
Michelle Borges

Michelle Borges

Vereador Geraldo Mendes
não é mais líder de governo
Na reunião da Câmara Municipal de Ouro Preto de terça-feira
(16/10/2018) o vereador Geraldo Mendes formalizou, por meio de ofício,
sua renúncia à liderança de Governo.
O vereador Geraldo Mendes foi líder de governo na Câmara por quase
seis meses, onde, segundo ele, exerceu a função com responsabilidade e
lealdade. No entanto, o vereador afirma que a falta de comunicação entre
os secretários e ele prejudicaram a defesa do próprio governo em diversos
assuntos debatidos em plenário.
Somando à falta de comunicação, a publicação de Decreto pela prefeitura autorizando o aumento das tarifas do serviço público de transporte
coletivo e do táxi lotação foi determinante para a renúncia da função de
líder de governo.
Geraldo Mendes ressaltou que renunciou à Liderança do Governo para que ele possa exercer o cargo de vereador com toda liberdade que a lei
o ampara, e com todo o empenho que o povo deseja. E disse que espera
que essa situação sirva para que todo o governo reflita sobre a condução
de suas pastas, e que a Câmara de Vereadores possa continuar a atender, de
forma plena, os anseios do povo ouro-pretano.

Na reunião de vereadores de
Ouro Preto da terça-feira (23) o
aumento de R$0,50 na passagem
de ônibus da cidade foi novamente questionado pelos edis.
Com decisão unânime, os vereadores decidiram trancar a pauta
da reunião desde o dia 16, ou seja, não votarão nenhum projeto
do executivo até que o prefeito
Júlio Pimenta revogue o decreto
que aumenta em mais de 18% o
valor do transporte público. Outro questionamento foi a reforma
administrativa anunciada pelo
executivo, com a extinção de três
secretarias.
Com o reajuste, a passagem
do transporte público em Ouro
Preto passaria a custar de R$2,70
para R$3,20, o que representa um aumento de 18,55%. “O
prefeito fez esse decreto sem
respeitar o Conselho Municipal
de Transporte e Trânsito, que é
totalmente contrário ao aumento
de passagem nesse momento de
crise que a cidade passa. Hoje temos mais de 15 mil desempregados no município”, manifestou o
vereador Marquinhos do Esporte
(SD) que entregou uma petição
ao Ministério Público, com quase três mil assinaturas, pedindo a
manutenção do valor do passe,

até que se conclua a licitação.
Com a iniciativa dos vereadores de não votar nenhum projeto da prefeitura, Júlio Pimenta
emitiu um novo decreto adiando
a data de início da vigência do
aumento para esta sexta (26),
e depois, um novo adiamento,
dessa vez para 06 de novembro. Para o dia 26 está marcada
a abertura dos envelopes da licitação do transporte público,
solicitada pelo Executivo. “Na
verdade, o que vai determinar o
valor da tarifa do transporte público é a licitação. Todos têm que
ficar atentos com essa licitação,
que nunca foi concluída aqui na
cidade. Essa licitação é um ponto
importante e esperamos que ela
seja concluída e vamos utilizar
de todos os nossos recursos para
que ela seja finalizada, cumprindo as exigências do edital e que a
tarifa seja definida com todos os
benefícios”, justificou Pimenta.
Cortes
Outra medida do Executivo
muito criticada pelos vereadores
foram os cortes na estrutura administrativa, anunciada dia 16. O
prefeito reduziu em 10% os salários dos cargos comissionados,
incluindo do prefeito e secretários, além da extinção de alguns

cargos de livre nomeação e diminuição de custos em alguns contratos com fornecedores. Com a
medida, três secretarias foram
extintas: Esportes e Lazer, incorporada à Secretaria de Educação;
Casa Civil, incorporada à Secretaria de Governo; e a Secretaria
de Agropecuária, incorporada à
Secretaria de Obras e Urbanismo. Esta foi a mais censurada
pelos vereadores. “O nosso grande temor é o enfraquecimento
da agricultura familiar, que é
um dos nossos grandes pilares.
No início do ano conseguimos
um escritório regional para Ouro Preto da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Agrário,
com Ouro Preto respondendo
por mais 17 cidades. Será que
essa junção com a secretaria de
obras é a melhor opção? Será
que tinha que mexer na área da
agricultura?”, questiona o vereador. “Não houve de fato reforma
administrativa, pois só se extingue secretaria quando votamos o
projeto na Câmara. O que houve
foi uma adaptação criando secretários interinos e novos cargos de
assessorias especiais”, completa
o vereador.

Prefeitura de Ouro Preto inaugura
Unidade Básica de Saúde Morro Santana
A partir dessa quarta-feira,
17 de outubro, os moradores do
Morro Santana contarão com uma
nova estrutura para os serviços de
Saúde Pública. A Prefeitura inaugurou a Unidade Básica de Saúde
(UBS) do bairro, um prédio recém
construído para melhor atender aos
usuários. A UBS conta com uma
equipe de 20 profissionais, entre
médicos, enfermeiros, agentes administrativos, nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos e
auxiliares de limpeza.
Todo o mobiliário e equipamentos são novos. São oferecidos
acompanhamento pré-natal, atendimento individual em domicílio,

avaliação antropométrica, coleta de
material para exame citopatológico
de colo de útero, consultas médicas
em atenção básica, educação nutricional, exame do pé diabético,
realização de testes rápidos (HIV,
Sífilis e Hepatites), entre vários outros serviços.
A UBS ainda não estava sendo
utilizada porque apresentava situações que colocariam os usuários
e a própria equipe em risco, uma
vez que os serviços não haviam
sido finalizados pela administração
anterior. Assim, quando assumiu
o Governo, em janeiro de 2017, o
prefeito Júlio Pimenta solicitou às
Secretarias de Saúde e de Obras
Ane Souz

que regularizassem a situação para
que a UBS pudesse efetivamente
entrar em funcionamento. O processo envolveu diversas questões
burocráticas relacionadas aos contratos e, por isso, demandou tempo
para serem resolvidas.
O antigo posto do bairro - UBS
Andorinhas - será usado como arquivo da Saúde, diminuindo, assim,
mais um aluguel que atualmente é
pago pelo Município. A próxima
UBS a ser reformada será a do bairro Padre Faria. As obras começam
na próxima semana.
A nova Unidade Básica de Saúde fica localizada na Rua Quinze de
Agosto, nº 1309, Morro Santana.
Ane Souz

-feira, 26 de outubro/2018
O LIBERAL Ed.1312 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

8

Mais uma vez, Ouro Preto se transforma
em cenário de produção cinematográfica
“Ouro Preto” é também nome do curta-metragem que está sendo rodado na cidade
histórica mineira, da diretora e roteirista francesa Sonadie San. Inspirado na trajetória
do lendário Chico Rei, Galanga, rei por direito de todo o Congo, que foi capturado por
algozes portugueses e rebaixado a mercadoria, junto de sua família, o filme de Sonadie
narra a história de uma rainha africana que também liberta seu povo das minas. Na
trama, a estratégia é a mesma supostamente praticada por Chico Rei: acumular ouro em
pó em seus corpos e cabelos para a compra da alforria.
Sonadie escreveu o roteiro antes de chegar ao Brasil, para participar do FestiFrance, festival de cinema independente francês que acontece em Belo Horizonte, com o
apoio da Embaixada Francesa e Instituto Francês.
A finalização do filme faz parte da programação do festival, que também levou a
diretora para ministrar workshops com presidiárias, indígenas e universitários. A co-produção é de Roberto de Matos, da Sokol Films, com apoio da Limonada Audiovisual, de Belo Horizonte, e as gravações em Ouro Preto contam com apoio da Prefeitura,
por intermédio da Secretaria de Cultura e Patrimônio e da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. A previsão de lançamento no Brasil e na França é para o ano de 2019.

Felipe
Comarela
Milanez

DIREITO DO
CONSUMIDOR

‘Black Friday’ vem aí, mas será
que você realmente precisa se entregar
aos delírios de consumo?

Costumo brincar que existem três palavras mágicas que colocam o consumidor em transe, um modo de comportamento semelhante ao Homer Simpson. Sabe aquele personagem de desenho
animado que mesmo sabendo que não pode tomar uma decisão
impulsiva, ainda assim não consegue se segurar?
Pois bem, diante das palavras desconto, promoção e liquidação
é muito fácil comprar um produto ou contratar um serviço por impulso, ainda que todos saibamos que a melhor forma de evitar um mal
negócio é avaliar com cautela todas as informações disponíveis antes de tomar uma decisão. Há ainda uma outra expressão que exerce o mesmo poder sobre grande parte dos consumidores: Black
Friday. Na verdade, no imaginário do consumidor a Black Friday
é sinônimo de bons descontos, ótimas promoções e de momento
certo para a aproveitar as liquidações. Todavia, é aí que entram em
cena os nossos delírios de consumo.
Ao agirmos por impulso acabamos muitas vezes por adquirir
produtos supérfluos, de valor elevado e que sequer eram realmente
necessários, mas que por estarem na promoção, serem oferecidos
em uma liquidação ou terem um “mega” desconto no preço, não
podíamos perder a oportunidade de compra-los, não é mesmo?
No Brasil, não por acaso, a Black Friday ocorre na última semana de novembro. Exatamente quando o consumidor começa a
pensar nos presentes de natal e que, por isso, fica mais suscetíveis de realizar uma compra por impulso. Mas se ela só acontece
em novembro, porque falarmos dela em outubro? Ora, para evitar
maiores prejuízos advindos do nosso comportamento em modo
Homer Simpson.
Grade parte das reclamações apresentadas pelos consumidores junto aos órgãos de defesa do consumidor, após a Black Friday, estão relacionadas com a falta de efetivo desconto nos preços
anunciados e os normalmente praticados pelas Lojas e sites. Mas
será que é possível evitar essa situação? Penso que sim, mas para
isso devemos ficar atentos a alguns aspectos.
O primeiro passo é compreender que a utilização das palavras
desconto, liquidação e promoção está tão banalizado no Brasil que,
em muitos casos, a sua única função é a de tentar convencer o consumidor que ele está diante de uma boa oportunidade para realizar
uma compra, quando, de fato, nenhuma alteração significativa do
preço tenha se concretizado.
É muito comum as publicidades destacarem que a Black Friday
é o momento certo para comprar produtos pela metade do dobro do
preço. Porque? Bom, é uma prática comum dos sites de internet,
nas semanas que a antecedem, aumentarem os preços dos seus
produtos para que o preço a ser praticado na Black Friday, mesmo
com o desconto anunciado, não seja muito diferente do que já vinha sendo praticado antes dos aumentos. E você, exatamente por
achar que está diante de uma ótima oportunidade, acaba por fazer
uma compra que, sem o efeito das palavravas mágicas, certamente
não teria feito.
Para evitar cair nesta armadilho do mercado, o consumidor deve
realizar um planejamento de suas compras, principalmente aquelas
que representam uma parcela significativa do seu orçamento e que
que muitos de nós fazermos na Black Friday e parcelamos o pagamento em 12 vezes no cartão de crédito, sem maiores preocupações se teremos dinheiro para cobrir essa despesa.
As compras de produtos com valores elevados, que representam mais de 15% do orçamento do consumidor, devem se planejadas com antecedência, de maneira que o consumidor tenha
condições de realizar uma pesquisa de preço capaz de indicar o
preço médio do produto ofertado pelos estabelecimentos/sites consultados.
Assim, quando aparecerem as palavrinhas mágicas que desencadeiam os nossos delírios de consumo, será possível o consumidor identificar se está ou não diante de uma verdadeira oportunidade de adquirir o tão desejado produto por um preço que seja, de fato, o melhor e, principalmente, que esteja dentro do seu orçamento.
*Prof. Felpe Comarela Milanez – Coordenador do projeto de extensão Centro de Direito do Consumidor/UFOP.*Ingrid Letícia de Freitas Silva – membro
discente do projeto de extensão Centro de Direito do Consumidor/UFOP.

"Vitória por hora. Não teve o aumento..."
O vereador Chiquinho de Assis
(PV) utilizou a tribuna da Câmara
de Ouro Preto essa semana para reafirmar seu posicionamento contra
o reajuste das tarifas no transporte
coletivo. Para o vereador é preciso
cancelar o decreto que autoriza aumento das passagens, pelo menos
até a operacionalização do serviço, o
que deve demorar cerca de oito meses após a licitação. Na tarde dessa
quinta feira a prefeitura publicou um
decreto prorrogando o reajuste para
o dia 06 de novembro. Uma vitória
por hora da pressão popular.
“O vereador Chiquinho de
Assis destaca que a luta tem que
continuar pela revogação geral do
aumento enquanto não houver licitação. Para ser ter um exemplo,

em Mariana não tivemos aumento
e em Ouro Preto temos mais de 10
mil alunos que contribuem, e muito, para a economia do transporte.
Por isso é hora de mantermos a luta

e pedirmos ao governo que licite o
transporte, que traga melhorias ao
usuário, que aumente o número e
abrangência do táxi lotação, mas
aumento agora, não. Não é hora.”
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Semana da Criança colore o Parque Ecológico de Itabirito
Programação especial se estendeu entre os dias 17 e 19 de outubro
A Semana da Criança garantiu
a alegria do público infantil que
marcou presença no Parque Ecológico de Itabirito entre os dias 17 e
19 de outubro.
Contou com brincadeiras
e brinquedos infantis, oficinas,
apresentações do Atelier de Artes
Integradas, do Grupo de Teatro
São Gonçalo do Bação, Teatro de
Fantoches da Guarda Municipal,
zumba kids e momentos lúdicos,
além da hora do conto, atividade
que integra o Programa de Incentivo à Leitura, da Biblioteca Pública
Municipal Professor Diaulas de
Azevedo.
"É muito interessante esse
projeto educativo para integrar as
crianças à sociedade, ao meio cultural e aprender de uma forma diferente. Amei a sacolinha, porque é
prática, barata e não atinge o meio
ambiente. É uma ideia que tem que
ser levada para as escolas", avaliou
Maria Aparecida Braga, que participou ao lado do filho Derick, de
três anos, da oficina de ecobag.
Sentimento compartilhado com
as demais famílias que estiveram
no Parque Ecológico. "É a primeira
vez que viemos. Ele está adorando,
brincando e a gente vai voltar nos
outros dias", exaltou Lucineia Aparecida Pedrosa, avó de Bernardo,
de três anos. "Aqui é muito bom,
tem a natureza. Gosto de trazê-las
sempre para participar", acrescentou Elisangela Beatriz, mãe de Julia, de três anos, e Milena, de seis.

Zumba kids reúne criançada
Para a professora de zumba Tayanne Eugênia dos Reis, a Semana das Crianças representou uma
oportunidade especial na carreira
iniciada há cinco anos. "É a primeira vez que eu dou aula aqui no Parque Ecológico. Estar ao lado das
crianças, fazendo uma coisa que
amo, foi uma oportunidade maravilhosa", comemorou.
Aprendizado aliado ao lazer
Na quinta-feira, diante de grande público no auditório do Centro
de Educação Ambiental, o Grupo
de Teatro São Gonçalo do Bação
apresentou a peça Arvoredo. "Estamos levando esse teatro educativo
a vários locais. A apresentação aqui
me surpreendeu. Quando as crianças se envolvem, é sinal de que
elas estão gostando e aprendendo.
Fiquei muito honrado", destacou o

diretor Mauro Ghoña.
Emoção que também tomou
conta do elenco. "Gostei muito. Foi
a primeira vez que vim a essa festa.
Foi tudo muito legal", comentou
Kiara Júlia, de nove anos, atriz mirim do grupo de teatro do distrito
itabiritense.

Itabirito começa a produzir mudas
ornamentais no Viveiro Municipal

O Departamento de Limpeza Urbana, ligada a Secretaria Municipal de
Urbanismo começou um trabalho inédito em Itabirito. A partir de agora
mudas de plantas ornamentais vão ser confeccionadas no viveiro municipal, a partir das podas dos jardins para, posteriormente serem plantadas
nas praças por toda a cidade. Estão sendo produzidas mudas de Beijo,
Mini Camará, lantana, Iresine, dentre outras. Com está iniciativa haverá
uma economia considerável para as manutenções dos canteiros deixando nossa cidade mais
bonita com um custo bem menor. Outra ação
que está em implantação é a realocação de
plantas que cresceram muito e podem passar
por divisão sem prejuízo para a planta matriz e
diminuindo os custos com outras praças.Além
desta iniciativa os jardineiros que fazem a preservação dos canteiros da cidade vão receber
dois cursos de capacitação, um com a paisagista Eliana Araújo, com o tema jardinagem e outro
ministrado pelo Senar/MG com o tema mudas
de plantas ornamentais. Além destes cursos o
departamento está focando na fertilização dos
canteiros já implantados para uma maior durabilidade das plantasse o projeto de compostagem
a partir das aparas de grama.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Deu a lógica: O Cruzeiro cabuloso é o primeiro campeão brasileiro de 2018. Agora ele
é hexa da Copa Brasil, motivo de carnaval nos
quatro cantos da cidade na última quarta-feira
pela nação azul de Itabirito. Fogos, buzinaço, gente desfilando com
bandeiras e o manto celeste até altas horas da madrugada. O clima foi de paz e harmonia apesar dos secadores de plantão que são
torcedores do time do outro lado da lagoa. É D´Arrascaeta, Dedé,
Thiago Neves e cia dando show e mantendo as tradições do melhor
de Minas. Dá-lhe Cruzeiro.
Esportes: No último dia 20 aconteceu no campo do Esperança partidas de futebol das categorias sub-09, sub-11 e sub-13 quando os
anfitriões receberam o Estrelinha de Raposos com a presença de
bom público, incentivando os jovens atletas.
Por onde anda? Geraldo Machado Cota, destacado supervisor da
Mina da Serra Geral e hoje aposentado e liderança do Bairro Capanema onde reside e cultiva grandes amizades. Geraldo Machado
Cota é gente querida e admirada em nossa sociedade.
Prefeiturável: Na semana que passou uma reunião de lideranças
políticas da cidade na residência da Celina de Oliveira, aplaudiu
a iniciativa do vereador Ricardo Oliveira a iniciar sua trajetória a
postulante do cargo para prefeito em 2020. Pela sua liderança e
trabalho em defesa dos nossos municípios, Ricardo Oliveira, destaque nas eleições para deputado este ano, reúne os requisitos para
uma jornada vitoriosa. As manifestações nas redes sociais são motivadoras e conclamam esta liderança que tem como lema: ética,
respeito, dignidade e bem esta social.
Sindicato: Quem está feliz da vida é o presidente do sindicato dos
servidores municipais, Roberto Cesário, com a decisão judicial determinando ao mesmo a reintegração de suas funções no serviço
público. Uma batalha de mais de três anos que confirma a tese que
a justiça tarda mais não falha.
Aniversário: Dia 18 último festejou seu aniversário o versátil jovem Daniel Garrido Vasquez, funcionário público e grande defensor das causas sociais itabiritense. É enxadrista, professor, integrante do corpo e jurados da Comarca, e especialista também na área de
informática. Parabéns e felicidades sempre.
Nosso abraço: A Elizabete Rocha, Ana Lúcia Fortes e equipe da
coordenação da campanha do deputado Alencar da Silveira, que
viu seu trabalho coroando de êxito concedendo mais de 7 mil votos
e contribuindo para a eleição do majoritário em nossa cidade. Uma
equipe trabalhando em harmonia e determinação e fazendo história
nas eleições de 2018.
Serra do Gandarela: O Parque Nacional da Serra do Gandarela,
criado por decreto em 13 de outubro de 2014 pela Presidente Dilma, que abrange áreas dos municípios de Nova Lima, Raposos,
Caeté, Santa Barbara Barão de Cocais, Mariana, Ouro Preto, Itabirito e Rio Acima que soma 31.593 hectares. Em nosso município
são 5% do Parque Nacional que segue as normas de conservação
de proteção integral, fique atento.
Para Refletir: Quem não vive para servir, não serve para viver.

Aniversário:
Quem aniversariou no último dia
16 foi a charmosa Laila, filha
de Dulcemar e
do músico Jose
Arimatheia Alves
Cruz, com direito
a mensagens de
carinho, flores e
muita festa por
parte dos amigos
e familiares.
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Arte no Parque:
3ª edição é
sucesso
ao ritmo
de samba
e pagode
Matrículas Abertas
Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(31)3561.7814
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO

Em ritmo de samba e pagode, o Parque
Ecológico de Itabirito recebeu no domingo, dia
14 de outubro, a terceira edição do projeto Arte
no Parque. As bandas Sakasamba e Tindolelê
agitaram o público, que teve a oportunidade de
curtir os repertórios de sucesso no anfiteatro.
"A Prefeitura está dando oportunidade para as bandas da cidade. É um incentivo para as
bandas se apresentarem, mostrarem seu trabalho. Acho muito interessante. Que esse projeto
continue, cresça cada vez mais e a gente possa
ter mais edições", destacou Carlucho, vocalista
do Tindolelê.
"O Arte no Parque, do ponto de vista da
Sakasamba, é importantíssimo. Porque, além
de utilizar esse espaço (anfiteatro do Parque
Ecológico), abre as portas para as bandas locais
expressarem sua arte, como o próprio nome do
projeto diz", acrescentou Luiz Tibães, vocalista
da banda.
A iniciativa também recebeu elogios do público, que já se prepara para curtir toda a programação. "Foi um bom show, gostei muito. É
uma proposta interessante", afirmou Marcília
Serra. "Vim pela primeira vez e achei bom. O
evento foi bacana. Talvez, em uma próxima
edição, até possa ser um pouco mais tarde", sugeriu Josi Souza.
"O Arte no Parque, além de ocupar este
anfiteatro, um espaço especial da arte em Itabirito, cria também uma oportunidade para o
exercício do ofício dos músicos itabiritenses.
A diversidade de ritmos, a interação entre grupos e artistas participantes e o engajamento das
bandas convidadas geraram um fórum natural e
presencial para discutirmos na prática o apuro
da qualidade da música produzida em Itabirito",
avalia Ubiraney de Figueiredo Silva, secretário
de Patrimônio Cultural e Turismo.
Programação até 16 de dezembro
A próxima edição acontecerá no dia 11 de
novembro, com Gustavo Luiz e Sander Lopes.
Encerrando a temporada, Tricaô e Bem Bolado
subirão ao palco no dia 16 de dezembro.

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

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Comemoração: Flagrante dos momentos culturais da festa
em honra a N. S. do Rosário em Glaura, que foi destaque
regional neste mês de outubro

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO
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Bombeiro Municipal de Itabirito implanta “Moto Resgate”
Em uma iniciativa inédita em Minas Gerais, o Bombeiro Municipal de Itabirito implantou
recentemente o “Moto Resgate” após a aquisição de uma motocicleta pela Prefeitura Municipal de Itabirito. O projeto visa dar maior agilidade aos trabalhos de salvamento realizado
pelos Bombeiros, uma vez que o trânsito em determinados momentos do dia pode dificultar o
deslocamento da ambulância até a ocorrência e a locais mais remotos como cachoeiras, trilhas
e estradas rurais.
Com a moto, os trabalhos emergências pré-hospitalar serão feitos com maior agilidade até
a chegada da ambulância que fará o transporte da vítima até a unidade hospitalar.
A comandante da corporação, Leidiana Gonçalves, vê como avanço o “Moto Resgate”
como instrumento de salvamento. “A moto resgate tem mais facilidade para locomover no
trânsito do que a ambulância. Com essa agilidade, aumentam as chances de sobrevivência do
paciente que vai ser atendido. Com esse novo serviço, vamos melhorar ainda mais o nosso
trabalho para a população de Itabirito”.
Ainda de acordo com a comandante, o tempo médio que a ambulância precisa para chegar
ao local da ocorrência é de 12 minutos. Com a implantação do “Moto Resgate”, esse tempo
cai para aproximadamente quatro minutos, em média, dependendo do local da ocorrência.

Entrega da moto contou com presença do Prefeito Alex Salvador

Dia das Crianças: Secretaria de Assistência
Social com programação especial
Atividades foram realizadas na semana de recesso escolar
A semana de recesso escolar, em comemoração ao dia
das crianças, foi bem aproveitada pelos usuários dos Centros
de Referência em Assistência Social (Cras) de Itabirito. No
período de 15 a 18 de outubro, as crianças e adolescentes
participaram de uma série de atividades lúdicas, como cine-pipoca e passeios no Parque Ecológico. As comemorações foram finalizadas na quinta-feira, 18, com um grande
encontro que reuniu todos os usuários em um Dia de Lazer
no Clube Amiseg.
De acordo com a coordenadora do Cras, Fátima de
Alcântara, as ações têm como objetivo proporcionar um
momento de lazer e diversão para crianças e adolescentes,
aproveitando uma semana em que eles não têm atividades
escolares. “É uma oportunidade que os meninos têm de interagir com outros e ainda fazer atividades que eles gostam. É
um momento muito esperado por todos”, explica.
Os benefícios são sentidos pelos próprios usuários e pelos pais. “A proposta é muito bacana, pois é uma chance que
minha filha tem de fazer uma atividade diferente, que eu não
tenho condições de proporcionar para ela. Ela estava muito
ansiosa por este dia”, disse a mãe da pequena Milena, de
cinco anos, Delminda Silva. “O dia foi muito legal. Além de
conhecer novos amigos, tivemos mais tempo de conversar e
trocar ideias, o que não é sempre possível no dia a dia”, disse
Glines Maria, de 15 anos.

X Conferência Municipal
dos Direitos da Criança
e do Adolescente
acontece nesta sexta
Acontece hoje, sexta-feira, dia 26 de outubro,
a X Conferencia Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente. O tema deste ano é “Proteção
Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”. O evento é um espaço para debater as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes do Município.
As propostas elaboradas na Conferência serão
encaminhadas para a Conferência Estadual, a ser
realizada até julho de 2019. Depois, as propostas
estaduais serão encaminhadas para a conferência
nacional e, a partir daí, serão construídas as políticas públicas para as crianças e adolescentes no
Brasil. Por isso, é extremamente importante que
os trabalhadores da área, as entidades voltadas às
crianças e adolescentes e a comunidade em geral
participem desta ação, identificando os pontos
principais para traçar as diretrizes dos próximos
programas.
A X Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente tem início às 8h e encerramento às 18h, na Escola de Farmácia (Rua Costa
Sena, 171, Centro).

Pacientes de Itabirito participam de
passeio na Mata do Jambreiro

Atividade teve como objetivo proporcionar vivência de lazer e promoção da saúde
Os participantes do grupo “Cuidando de quem cuida”, realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS),
realizaram um passeio na Mata do Jambreiro na última quinta-feira, 18. A visita foi organizada pela equipe
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), em
parceria com a Vale, e reuniu 20 pacientes das cinco
unidades de saúde.
De acordo com a equipe responsável, o passeio teve como objetivo proporcionar um momento de divertimento, descanso e promoção da saúde. “Queríamos
que os pacientes pudessem sair um pouco da rotina,
ter um tempo para eles mesmos”, disse a farmacêutica
Rosilaine Torres. “A Mata é um local de grande biodiversidade, que possui trilhas, jardim sensorial, que
abriga plantas medicinais e ornamentais, orquidário,
entre outros espaços que, além de tudo, conscientizam
os visitantes sobre a importância do aproveitamento
dos recursos naturais de maneira sustentável”, completou a assistente social Amanda Ribeiro.
Grupo “Cuidando de quem cuida”
O grupo foi criado para auxiliar os pacientes que
desempenham o papel de cuidadores de pessoas com
algum tipo de debilidade. “São pessoas que estavam
muito sobrecarregadas, com uma rotina voltada para
o dependente e que perderam um pouco a prática do
autocuidado. No grupo, são trabalhados diversos temas para a conscientização da importância de cuidar
da própria saúde e de sair de uma rotina que pode contribuir para o adoecimento”, explica a terapeuta ocupacional Fernanda Vieira.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITABIRITO

Prefeitura Municipal de Itabirito – Procuradoria Jurídica Contenciosa - Processo
Judicial Ação de Desapropriação - Edital de Citação – Prazo de 10 Dias - Processo
nº. 0319.14.003779-1 - O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções
Penais Comarca de ITABIRITO/MG, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se processam
os termos da Ação de Desapropriação requerida pelo Fazenda Pública do Município de
Itabirito/MG em face de Daniel Hilário Pedrosa, referente ao lote de terreno nº. 01 da
quadra 26, com área de 360,00m2, situado no Bairro Agostinho Rodrigues, zona urbana
desta cidade, registrado sob a matricula nº. 353, fl. 01, livro nº 2, do Cartório de Registros
de Imóveis da Comarca de Itabirito, tendo sido ofertado o preço total de R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais). E pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo,
no lugar de costume e, publicado no “Diário do Judiciário eletrônico - DJE”, na forma da
lei, ficam, pois CITADOS os TERCEIROS interessados para, querendo, contestar a ação,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do término do prazo do presente edital,
com as advertências do art. 344 do CPC. – Dado e passado nesta Cidade de Itabirito, aos
09 de outubro de 2018. – A Escrivã Judicial em substituição, Maria Auxiliadora Brangioni
Ferraz. – O MM. Juiz de Direito, Antônio Francisco Gonçalves.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Apostilamento 057/2018 ao Contrato nº 118/2017,
Prc 087/2017, Inexigibilidade 012/2017. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para
prestar serviços de assistência técnica corretiva e de Manutenção Preventiva em aparelho
digitalizador de imagem do CEAE Bloco B modelo DX-M / DX-G 1 NX GenRad e/ou
Mammo 1 crus / cart / ID table 1 DRYSTAR 5503. Contrtada: AGFA Healthcare Brasil
Importação e Serviços Ltda. CNPJ: 09.032.626/0002-35. Fundamento art. 65, II, ‘d’ da
Lei 8.666/93, fica alterado o presente Contrato conforme abaixo:
Unidade

Percentual
Reajuste (%)

Valor do
Reajuste

Preço
Reajustado

Impacto Financeiro
(Junho/18 a maio/19)

Mensalidade

0,2

R$ 6,40

R$ 3.206,40

R$ 76,80
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Extrato de Contrato para Fabricação /
Instalação e Fornecimento de Reservatório Metálico Tipo Taça, com capacidade
de 50.000 (cinquenta mil) litros de água
potável. Referência: Pregão Presencial
nº102/2018, Processo Licitatório nº
060/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Antenor Verona & CIA LTDA
– EPP – Objeto: contratação de empresa
para fabricação / instalação e fornecimento
de reservatório metálico tipo taça, com capacidade de 50.000 (cinquenta mil) litros de
água potável a ser instalado na localidade de
Macedo, distrito de são Gonçalo do Bação,
no município de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I. Vigência: Fica contratada até 31/12/2018 Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária - Proj. Const.
Ampl. Obr. Infraest. abast. água Zona Rural.
17 511.1705 3.005 44.90.51.00, por um valor total de R$50.050,00 (Cinquenta mil e
cinquenta Reais), Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura: 27/09/2018.
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
nº103/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº061/2018 Objeto: Contratação
de empresa especializada no fornecimento
de macro medidor de vazão ultrassónico e
flangeado para atender de forma eficaz a
demanda do sistema de abastecimento de
água/esgoto do SAAE de Itabirito - MG,
conforme especificações do anexo I, do
Edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas: André SPINA Martins EPP e Conaut
Controles Automáticos LTDA. Perfazendo
este pregão presencial um valor total de
R$44.840,00 (Quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais), Itabirito / MG,
11/10/2018 – 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 nº106/2018,
na modalidade de Pregão Presencial
nº064/2018, Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração de projeto
e execução de extensão de rede elétrica de
media e baixa tensão na capitação de água
para o Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito no Distrito do Macedo
na Cidade de Itabirito-MG, conforme especificações técnicas descritas no anexo I,
do edital. Empresa Vencedora e Habilitada:
SEMA Eletrificação EIRELI, Perfazendo
este pregão presencial um valor total de
R$33.000,00 (Trinta e três mil Reais) Itabirito / MG, 11/10/2018 – Eng.º Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Elaboração
de Projeto e Execução de Extensão de
Rede Elétrica - Referência: Pregão Presencial nº064/2018, Processo Licitatório
nº106/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratadas: SEMA Eletrificação EIRELI –
Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração de projeto e execução de
extensão de rede elétrica de media e baixa
tensão na capitação de água para o Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito no Distrito do Macedo na Cidade de
Itabirito-MG, conforme especificações técnicas descritas no anexo I, do edital. Vigência: Fica contratada até 31/12/2018 Dotação
Orçamentária: Const, Ampl/Ref das Captações, Elev. Reserv, Booster e Und Trat.
de Água Obras e Instalações 17.512.1703
3008 4490.51.00, por um valor total de
R$33.000,00 (Trinta e três mil Reais), Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura: 15/10/2018. 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 nº107/2018,
na modalidade de Pregão Presencial
nº065/2018, Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de pintura e revitalização das estruturas
prediais e tanques do sistema de tratamento
de água da Estação de Tratamento de Água
com fornecimento de materiais e mão de
obra, conforme especificações descritas no
anexo I, do edital. Empresa Vencedora e
Habilitada: RPG Construtora LTDA, Perfazendo este pregão presencial um valor
total de R$47.756,32 (Quarenta e sete mil
setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e
dois centavos) Itabirito / MG, 15/10/2018
– Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.

Extrato de Contrato para Prestação de
Serviços de Pintura e Revitalização das
Estruturas Prediais e Tanques da ETA.
Referência: Pregão Presencial nº065/2018,
Processo Licitatório nº107/2018, nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratadas: RPG
Construtora LTDA – Objeto: contratação
de empresa especializada para prestação de
serviços de pintura e revitalização das estruturas prediais e tanques do sistema de tratamento de água da Estação de Tratamento de
Água com fornecimento de materiais e mão
de obra, conforme especificações descritas
no anexo I, do edital. Vigência: Fica contratada até 31/12/2018 Dotação Orçamentária: Dotação Operações e Manutenções
em Abast. de Água nas Sedes Urbanas. 17
512 1701 4.001 33.90.39.00, por um valor
total de R$47.756,32 (Quarenta e sete mil
setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e
dois centavos), Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura: 15/10/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço e suporte
programa de leitura. Referência: Pregão Presencial nº 058/2015, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Inovação Computação Móvel LTDA Objeto: Contratação
de Empresa Especializada para a Prestação
de Serviços e Manutenção de Software de
Automação de Coletas de Leituras de Hidrômetros e Impressão Simultânea das faturas de Água e Esgoto do SAAE de Itabirito/
MG. Valor do serviço mensal: R$2.122,67
(dois mil cento e vinte e dois reais e sessenta
e sete centavos). Valor Total: R$4.245,34
(quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais
e trinta e quatro centavos). Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica aditado por mais 02 (dois)
meses ou até 31/12/2018. Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4003 33.90.39.00.
Permanecem reajustado as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 05/10/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo Referente
ao Serviço de Avaliação Técnica. Referência: Processo Licitatório nº091/2017,
na modalidade Pregão Presencial
nº036/2017, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresa Contratada: QVCS – Qualidade
de Vida com Sustentabilidade, Engenharia
e Saúde Consultiva LTDA-ME, Objeto
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais especializados e consultoria para a elaboração
e implementação de estudos científicos,
técnicos e instrumentos de gerenciamento
institucional do Plano Municipal de Saneamento Básico, incluindo a sua revisão
e a Conferência Municipal de Saneamento
Básico, atendendo ainda os pressupostos
legais pertinentes, conforme especificações
do Anexo I do Edital, Valor total deste Aditivo: R$8.960,00 (Oito mil Novecentos e
sessenta reais). Fica aditado mais 80 (oitenta) horas. Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/11/2018. Dotação
Orçamentária: Operação e Manut dos Sist.
de Trat. de Água - Urbano. 17 512 1703
4.006 33.90.35.00. Data da assinatura do
Termo Aditivo: 30/09/2018. 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 nº108/2018,
na modalidade de Pregão Presencial
nº066/2018 - Objeto: Aquisição de asfalto
frio, para ser utilizado em pequenos reparos
proveniente de manutenções do Sistema de
Abastecimento de Água e Esgoto da Sede e
Distritos do SAAE no Município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I
do edital. Empresa Vencedora e Habilitada:
Minasfalto Indústria e Comércio LTDA
- EPP, Perfazendo este pregão presencial
um valor total de R$4.125,00 (Quatro mil
cento e vinte e cinco reais) Itabirito / MG,
16/10/2018 – 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 nº109/2018,
na modalidade de Pregão Presencial nº
067/2018 - Objeto: contratação de empresa
especializada em manutenção de peneiras
de retenção de sólidos, dos filtros biológicos e substituição de tampas tipo grelhas,
assim como das portas do elevador do Sistema de Tratamento Preliminar da Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE) do SAAE
de Itabirito-MG, conforme especificações
no anexo I, do edital. Empresa Vencedora
e Habilitada: Sanequip Comércio e Equipamentos LTDA, Perfazendo este pregão
presencial um valor total de R$106.024,00
(cento e seis mil vinte e quatro reais) Itabi-

rito / MG, 17/10/2018 – Eng.º Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de Serviço de Confecção Reforma Instalação e
Manutenção de Equipamentos da ETE.
Referência: Pregão Presencial nº067/2018,
Processo Licitatório nº109/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratadas: Sanequip
Comércio e Equipamentos LTDA – Objeto:
contratação de empresa especializada em
manutenção de peneiras de retenção de sólidos, dos filtros biológicos e substituição de
tampas tipo grelhas, assim como das portas
do elevador do Sistema de Tratamento Preliminar da Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE) do SAAE de Itabirito-MG, conforme
especificações no anexo I, do edital. Vigência: Fica contratada até 31/12/2018 Dotação
Orçamentária: Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Esgot. Sanit. Sede Urbana: 17 512
1702 3.002 44.90.51.00 por um valor total
de R$106.024,00 (Cento e seis mil vinte e
quatro Reais), permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura: 17/10/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Aquisição de Materiais para Pintura da ETE. Referência:
Processo Licitatório nº104/2018, na modalidade Pregão Presencial nº062/2018, R.P.
010/2018. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresa Contratada: Transcol Material de
Construção Indústria e Comércio LTDA,
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de pintura
conforme as especificações inseridas na
tabela de “produtos e materiais”, para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito MG, conforme especificações do
Anexo I do edital, Valor total deste Contrato: R$10.189,40 (Dez mil cento e oitenta e
nove Reais e quarenta centavos). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Até
31/12/2018. Dotação Orçamentária: - Dotação Orçamentária Operações e Manutenções em Esgotamento Sanitário nas Sedes
Urbanas 17 512 1702 4.002 33.90.39.00.
Data da assinatura do contrato: 17/10/2018.
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 nº110/2018,
na modalidade de Pregão Presencial
nº068/2018 - Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
bomba dosadora com os respectivos acessórios, para Unidade de Tratamento de Água
do SAAE de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I do edital. Empresa
Vencedora e Habilitada: Ana Paula Amantéa Moreira – ME, Perfazendo este pregão
presencial um valor total de R$6.000,00
(Seis mil reais) Itabirito / MG, 18/10/2018
– Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo de valor do Contrato de Fornecimento de
combustível. Referência: Pregão Presencial nº 113/2017, Processo Licitatório nº191/2017 S.R.P. Nº 013/2017
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratado:
Vicente Pedrosa e Irmãos LTDA. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual
aquisição de combustíveis para o abastecimento de toda frota de veículos, e outros
equipamentos especiais que servem ao
SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Realizado
Apostilamento do Contrato nº 007/2018
referente ao reajuste de valor da gasolina
para R$4,90 (Quatro reais e noventa centavos). Forma de pagamento: mensal mais
05 (cinco) dias após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado
até 31/12/2018. Dotação Orçamentária:
Manut, Conserv. e Apl. da Frota, Maq. e
Equip. Automotivos. 17.512.1703 4.007
33.90.30.00. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Apostilamento: 22/10/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 069/2018 - 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° 112/2018, na modalidade
de Pregão Presencial nº069/2018, Objeto:
Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI e Equipamento de Proteção Coletiva - EPC com objetivo de atender a NR06 e em conformidade ao PPRA
e PCMSO do SAAE, para os servidores
dos sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e fornecimento de
produtos para coleta seletiva, conforme
especificações do anexo I do edital, no dia
09/11/2018 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 – 070/2018 - 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° 113/2018, na Modalidade de
Pregão Presencial nº070/2018, Objeto:
contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de paisagismo com
apresentação de projeto e manutenção de
jardinagem, visando à ornamentação e revitalização das dependências da Estação de
Tratamento de Água do SAAE de Itabirito,
incluindo o fornecimento de materiais de
consumo e mão-de-obra, conforme especificações do anexo I do edital, no dia
12/11/2018 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
Convite para compor Subcomissão
técnica para Julgamento em Licitação
de Agência de Publicidade - O SAAE
Itabirito situado a Rua: Rio Branco nº 99
Bairro: Centro Cidade de Itabirito –MG,
torna público que está aberto 01/11/2018
a 30/11/2018, no horário das 8h às 12h e
das 14h às 17h, o prazo para a inscrição de
profissionais formados em comunicação,
publicidade ou marketing, ou que atuem em
uma dessas áreas, para compor a subcomissão técnica para julgamento das propostas
técnicas apresentadas em licitação de agência de publicidade, nos termos da Lei Federal nº12.232/2010 de 29 de abril de 2010. O
convite pode ser adquirido no e-mail: comunicacao@saaeita.mg.gov.br. Ou no setor de
comunicação, do SAAE de Itabirito.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Pregão Presencial nº 125/2018 - PL
224/2018 – Contratação de empresa especializada para serviço de instalação com
fornecimento de material carpete para revestimento de piso e paredes do Teatro Municipal da Casa de Cultura Maestro Dungas,
em Itabirito/MG. Menor Preço por Item. A
abertura será dia 09/11/2018 às 13:00 hs.
Pregão Presencial nº126/2018-PL225/2018
– Contratação de pessoa jurídica para
aquisição e instalação de poltronas para
o Teatro Municipal da Casa de Cultura
Maestro Dungas e eletrodoméstico para
atender a manutenção da SEMCULT.
Menor Preço por Lote. A abertura será dia
12/11/2018 às 13:00 hs.
Pregão Presencial nº133/2018-PL234/2018
– Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais para serralheria
e solda atendendo SEMOS. Tipo: Menor Preço por Item. A abertura será dia
13/11/2018 às 13:00 hs.
EDITAL. Credenciamento nº 002/2018 PL 222/2018 – Credenciamento de pessoa
jurídica com fins de executar exames de ressonância, angiorressonancia e colangioressonancia como exames e complementares
de média e alta complexidade e finalidade
diagnostica e terapêutica mediante Tabela
SUS. A abertura será dia 29/10/2018 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 – Errata II e Errata III – Pregão Presencial
117/2018 – PL 210/2018. O Município
de Itabirito comunica a existência de errata do processo em epígrafe. A data de
reabertura do certame fica alterada para
08/11/2018 às 13:00 horas.A íntegra da
errata encontra-se disponível no Depto de
Licitações; Site: www.itabirito.mg.gov.
br; E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.brou
Tel.: (31) 3561 4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Nova Sessão – Pregão Presencial 116/2018
- PL 209/2018 – A pregoeira comunica
data e hora para sessão de continuidade
do referido pregão, a qual se dará no dia
31/10/2018 às 13 horas.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Nova
Sessão – Pregão Presencial 111/2018 –
PL 199/2018 – RP 061/2018 - A pregoeira
comunica data para nova sessão referente
fase de lances e demais atos referentes ao
processo. A nova sessão acontecerá no dia
01/11/2018 às 13 horas, na Prefeitura Municipal de Itabirito, situada à Avenida Queiroz
Junior, nº 635, Centro, Itabirito/MG.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Resultado Habilitação – Concorrência
Pública 007/2018 - PL 149/2018 – A CPL
declara as licitantes Construtora Ambiental
Ltda. e Eficiência Construtora Ltda. inabilitadas e a licitante Germec Construções
Ltda. habilitada. A íntegra da decisão encontra-se disponível no Departamento de
Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Resultado – Pregão Presencial 081/2018 –
PL150/2018 – RP044/2018 – Vencedor:
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Distrilaf - Distribuidora de Medicamentos
Ltda. CNPJ: 04.889.013/0001-14. Itens 02,
03 e 04. Valor Total: R$46.200,00. Vencedor: Hospitalar Souza Lins Ltda. CNPJ:
05.018.402/0001-37. Itens: 49, 54, 60, 65,
66, 67, 73, 74, 75, 80, 81, 82 e 83. Valor
total: R$52.960,62. Vencedor: JN Diagnóstica Ltda. CNPJ: 13.513.088/0001-97.
Itens: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 24, 28, 29, 36,
37, 39, 42, 51, 52, 55, 58, 59, 63, 64, 68,
72, 76, 79 e 84. Valor total: R$249.869,44.
Vencedor: Mat Med Hospitalar Ltda. ME.
CNPJ: 02.305.767/0001-54. Itens: 12, 77
e 78. Valor Total: R$9.368,060. Vencedor:
Mundial Cirúrgica Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda. CNPJ:
12.791.637/0001-22. Itens: 05, 25, 26, 35,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 61, 62 e 85. Valor
Total: R$76.554,58. Vencedor: Nutriminas
Comércio de Nutrições Dietéticas e Materiais Hospitalares Ltda. – EPP. CNPJ:
22.218.845/0001-90. Itens: 13, 14, 15,
16, 17 e 18. Valor Total: R$144.485,68.
Vencedor: Polar Fix Indústrias e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. CNPJ:
02.881.877/0001-64. Itens: 19, 20, 21, 22
e 23. Valor Total: R$18.453,30. Vencedor:
Unilab Comércio de Produtos Cirúrgicos
Ltda. CNPJ: 06.244.376/0001-28. Itens:
01, 27, 34, 53, 86, 87 e 89. Valor Total:
R$30.632,28. A pregoeira declarou os
itens 50, 56, 57, 69, 70, 71 e 88 frustrados,
o Secretário Municipal de Saúde ratificou a
decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Resultado – Pregão Presencial 082/2018 –
PL151/2018 – RP045/2018 – Vencedor:
Distrilaf - Distribuidora de Medicamentos
Ltda. CNPJ: 04.889.013/0001-14. Itens 02,
42, 43, 44 e 45. Valor Total: R$47.626,70.
Vencedor: Dominus Comércio Eireli –
ME. CNPJ: 27.417.234/000195. Itens 10,
22, 36, 71 e 72. Valor Total: R$37.971,60.
Vencedor: Hospitalar Souza Lins Ltda.
CNPJ: 05.018.402/0001-37. Itens: 18, 19,
27, 28, 29, 37, 38, 67 e 78. Valor total:
R$36.150,24. Vencedor: JN Diagnóstica
Ltda. CNPJ: 13.513.088/0001-97. Itens:
01, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 40,
49, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
68, 69, 73, 74, 75, 76 e 77. Valor total:
R$258.401,40. Vencedor: Multifarma
Comercial Ltda. CNPJ: 21.681.325/000157. Item: 05. Valor Total: R$290.914,20.
Vencedor: Mundial Cirúrgica Comércio
de Materiais Médicos Hospitalares Ltda.
CNPJ: 12.791.637/0001-22. Itens: 47, 48,
50, 79, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
e 99. Valor Total: R$22.860,60. Vencedor:
Nutriminas Comércio de Nutrições Dietéticas e Materiais Hospitalares Ltda. – EPP.
CNPJ: 22.218.845/0001-90. Itens: 03, 09
e 84. Valor Total: R$40.813,32. Vencedor:
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda.
CNPJ: 12.927.876/0001-67. Itens: 04, 07,
08, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39,
51, 52, 53, 54, 55, 80, 81, 82, 83, 85, 86,
87 e 90. Valor Total: R$472.981,48. A pregoeira declarou os itens 06, 12, 41, 46, 56,
70 e 89 frustrados, o Secretário Municipal
de Saúde ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Resultado – Pregão Presencial 083/2018
- PL 152/2018 – RP 046/2018 – Vencedor: Alts Comércio de Materiais e Equipamentos Hospitalares Eireli-EPP. CNPJ:
22.846.832/0001- 66. Item: 02. Valor Total: R$6.246,80. Vencedor: CBS Médico
Científica S/A. CNPJ: 48.791.685/000168. Item: 07. Valor Total: R$223.200,00.
Vencedor: Horta Empreendimentos Ltda.
CNPJ: 65.141.046/0001-76. Itens: 03,
05. Valor Total: R$28.119,60. Vencedor:
LM Farma Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 57.532.343/0001-14. Itens 01, 09.
Valor Total: R$235.360,80. Vencedor:
Mat Med Hospitalar Ltda-ME. CNPJ:
02.305.767/0001-54. Itens: 06, 11. Valor
Total: R$ 9.058,56. Vencedor: Nucleomed
Comércio e Representação Comercial Ltda.
CNPJ: 14.823.642/0001-03. Valor Total: R$
86.268,00. A pregoeira declarou os itens 04
e 08 frustrados. O Secretário Municipal ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Resultado - Pregão Presencial 106/2018 - PL
194/2018 – RP 057/2018 – Vencedora: Justino Davino Peres – ME. CNPJ: 05.588.878 /
0001-03. Valor Total: R$ 1.488.000,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Resultado - Pregão Presencial 114/2018
- PL 206/2018 – RP 062/2018 – Vencedora: Cooperativa de Transportes Urbano
e Rural Ltda. CNPJ: 10.687.745/0001-24.
Valor Total: R$ 218.000,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Resultado – Pregão Presencial 121/2018 –
PL215/2018 – RP065/2018 – Registro de
Preço para futura e eventual 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. Vencedor: Auto Peças
Mineira Ltda. CNPJ: 09.687.873/000199. Item 04 – Desconto Percentual:
31,00%, Item 23 – Desconto Percentual:
31,00%. Vencedor: Caiçara Peças Diesel
Eireli ME. CNPJ: 26.579.601/0001-94.
Item 01 – Desconto Percentual: 31,00%,
Item 02 – Desconto Percentual: 32,00%.
Item 05 – Desconto Percentual: 31,00%,

Item 06 – Desconto Percentual: 33,00%.
Item 07 – Desconto Percentual: 31,00%,
Item 08 – Desconto Percentual: 31,00%.
Item 09 – Desconto Percentual: 30,00%,
Item 10 – Desconto Percentual: 30,00%.
Item 11 – Desconto Percentual: 32,00%,
Item 12 – Desconto Percentual: 30,00%.
Item 14 – Desconto Percentual: 69,20%,
Item 16 – Desconto Percentual: 31,00%.
Item 17 – Desconto Percentual: 32,00%,
Item 18 – Desconto Percentual: 32,00%.
Item 19 – Desconto Percentual: 31,00%.
Item 20 – Desconto Percentual: 31,00%,
Item 21 – Desconto Percentual: 31,00%.
Item 22 – Desconto Percentual: 31,00%,
Item 25 – Desconto Percentual: 32,00%.
Item 26 – Desconto Percentual: 30,00%.
Vencedor: MJA Auto Peças Ltda. CNPJ:
10.702.443/0001-88. Item 13 – Desconto
Percentual: 40,00%, Item 15 – Desconto
Percentual: 41,00%. Vencedor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda. EPP. CNPJ:
23.117.658/0001-83. Item 03 – Desconto
Percentual: 32,00%, Item 24 – Desconto
Percentual: 33,00%.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Resultado – Pregão Presencial 122/2018
- PL 216/2018 – Vencedor: Malheiros
Gomes Comércio e Serviços Ltda.-ME.
CNPJ: 21.526.876/0001-46. Itens: 6, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 54. Valor Total:
R$ 28.327,00. Vencedor: MJA Auto Peças
Ltda. CNPJ: 10.702.443/0001-88. Itens: 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53. Valor Total:
R$ 221.296,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Extrato de Contrato 626/2018 - Pregão
Presencial 085/2018 – PL 154/2018
– RP 048/2018. Objeto: Fornecimento
de materiais e equipamentos esportivos para atender a SEMEL. Contratada: RCA Comercial Ltda-ME - CNPJ:
11.263.197/0001-78. Valor: R$14.288,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Extrato de Contrato 630/2018 - Pregão
Presencial 087/2018 – PL157/2018. Objeto: Fornecimento, instalação e suporte
técnico de Solução de Videomonitoramento, com disponibilização de todos os materiais para a execução do serviço, incluindo
mão de obra, para atender as necessidades
de segurança da sede da Prefeitura Municipal de Itabirito. Contratada: XPTI Tecnologias Em Segurança Ltda - Me, inscrita
no CNPJ sob o nº. 18.190.216/0001-22.
Valor: R$141.999,98. Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Extrato de Contrato 631/2018 - Pregão
Presencial 105/2018 - PL 193/2018 – RP
056/2018. Objeto: Fornecimento de lanches em diversas atividades da SEMSA
durante o ano de 2018. Contratada: Mania
de Filé Bar e Restaurante Ltda. CNPJ:
18.175.986/0001-04. Valor: R$5.335,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Extrato de Contrato 634/2018 - Pregão
Presencial 120/2018 - PL 214/2018. Objeto: Fornecimento de materiais elétricos
e materiais para manutenção de fontes
para atender a demanda de serviços prestados pela Secretaria Municipal de Obras
e Serviços. Contratada: Életrica Vila Rica
Ltda.-ME. CNPJ: 23.987.811/0001-23.
Itens: 02, 08, 12 e 14. Valor: R$ 36.692,28.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Extrato da Ata 120/2018 - Pregão Presencial 097/2018 – PL 172/2018 – RP
054/2018. Objeto: RP para eventual e futura contratação de empresa para prestação
de serviços de confecção de crachás personalizados smart card contactless e fornecimento de cartões com tecnologia de leitura
por proximidade, protetor e cordão em
atendimento à Prefeitura Municipal de Itabirito. Detentor da ata: Grupo Brascid Tecnologia Eireli – CNPJ: 23.887.500/000192. Item 1 - V.Un. R$4,20; Item 2- V.Un.
R$2,84; Item 3 - V.Un. R$1,47; Item 4 V.Un. R$6,88. Homologação/Ratificação:
11/10/2018. 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 – SEMAD - Edital de Processo Seletivo Público Simplificado nº 007/2018 - 2ª 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 nº 007/2018,
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.
A Prefeitura Municipal de Itabirito, em
última chamada, convoca os taxistas:
Nice de Aguiar; Gomercindo Francisco dos
Santos; Celso Gonçalves do Nascimento;
Raimunda Gonçalves Marques; Juliana de
Cássia Braga Marques e Flávio Antônio
Aredes, para reunião a ser realizada no dia
06/11/18 (terça-feira) às 13:00 horas no Prédio do Cinema (2º piso) localizado à Praça
Coronel Baêta, 24, Centro, para assuntos
relacionados ao processo licitatório, entre
eles: resumo do edital de licitação, assinatura dos contratos, escolha de pontos, informações sobre o acordo judicial, etc.

Expo Mariana Mangalarga
Marchador 2018
é sucesso de público

Muita música e alegria resumem bem a volta da Expo Mariana. Foram quatro dias de muita música de qualidade com artistas renomados e locais, além de rodeio e boa gastronomia. O
público compareceu em peso a Mina Del Rey e ficou encantado
com toda a estrutura montada. A estudante Marcela de Oliveira
Antunes fez questão de parabenizar a organização. “A Expo fez
falta para Mariana, mas esse ano voltou com tudo e é muito bacana ver que tudo foi muito bem pensado para nossa diversão”,
comentou.
A Expo Mariana Mangalarga Marchador 2018 foi realizada
pelo Sindicato Rural dos Trabalhadores de Mariana, com o
apoio da Prefeitura Municipal. Este ano a proposta foi solidária,
com o intuito de fortalecer as instituições sociais do município.
Todo o valor arrecadado com ingressos será repassado às instituições. São elas: APAE, Casa Lar Estrela, Comunidade da Figueira e Lar Comunitário Santa Maria.
Duarte Júnior, prefeito de Mariana, ficou encantado, com a
estrutura montada, rodeios e shows, mas principalmente com o
apoio de toda a população. “Sabíamos que tínhamos um recurso modesto para a organização, mas procuramos nos empenhar ao máximo. E os marianenses se sensibilizaram e deram
show, compareceram em peso. Isso nos faz ter a certeza que
estamos no caminho certo”, ponderou o chefe do executivo.
Todos os dias aconteceram rodeios, com premiações para
os vitoriosos peões que tinham a missão de melhor pontuação
em cima de touros com, no mínimo oito segundos. Muita emoção e teve gente na arquibancada que precisou segurar a emoção. “Eles (os peões) precisam ter muita coragem para encarar
os touros. Está uma festa muito bacana e como o rodeio fez
parte, fiz questão de trazer minha família e filhos”, garantiu a
professora Rafaela Santos.
Para a maratona de shows foi montada uma grande estrutura com palco, camarote e praça de alimentação. E as apresentações tiveram seu espaço garantido. Os artistas locais levaram
os fãs a beirada do palco que cantaram todas as músicas. E as
principais atrações das noites não decepcionaram, mostraram
toda a fama nacional. O primeiro dia ficou por conta da dupla
sertaneja Day e Lara e o ritmo envolvente de Babado Novo. Na
sexta-feira a dona dos hits “Jogando Sujo” e “Te ensinei certim”, Ludmilla lotou a Mina Del Rey. Sábado os fãs da Banda
Djavu puderam matar a saudade das músicas. Carreiro & Capataz fecharam a noite de domingo e deixaram gostinho de quero
mais a todos.
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Aniversário de Padre Viegas se
consolida e centenas de pessoas
participam das comemorações
Mariana é rica em cultura, arte
e história. Parte disso são as comunidades, que a cada ano vem
se destacando no cenário artístico
cultural. No último final de semana, o distrito de Padre Viegas
completou 313 anos e para marcar
a data os presentes tiveram uma
programação especial. Shows com
artistas locais, praça de alimentação, espaço de lazer para crianças
e também a volta da competição
ciclística Volta da Fumaça, movimentaram a comunidade, que todo
ano se envolve diretamente na organização do evento, fomentando
a cultura local e valorizando as artes e belezas do lugar.
O prefeito Duarte Júnior participou do evento e demostrou a
importância da valorização dos
distritos. “Essas comemorações
engrandecem os cidadãos e os trabalhos desenvolvidos pelas comunidades. Isso leva oportunidade,
abre portas e fortalece a cultura.
Por isso vamos continuar apoiando todas as manifestações do nosso povo”, afirma.
Como de costume, o primeiro
dia de evento foi aberto a diversas
apresentações gospel. Cultos de
orações e apresentações de bandas de vários ministérios uniram e
emocionaram todos os presentes.
No sábado, mais atrações e animação. Bruno Martins, Funsax e Megazone deram um show a parte,
fidelizando ainda mais a presença
de turistas e amantes da festa. “Es-

sa valorização é fundamental para
dar vida ao distrito. A cada ano que
passa a festa fica mais estruturada
e temos prazer em vir prestigiar”,
pontuou a marianense Ana Lúcia,
que foi com toda a família na noite
do sábado, já confirmando a presença do domingo e também no
próximo ano.
O músico cearense Matheus
Santiago, com seu repertório ímpar, marcou o domingo com as
mais belas canções de MPB. O
Grupo 6 no Samba fechou as apresentações da tarde, que contou
também com área de lazer e muita
diversão para as crianças.
O organizador da festa Samuel
Freitas reforça que a festa contribuiu muito para o distrito. “Isso
movimenta a nossa economia. As
pessoas, além de prestigiarem as

apresentações, puderam visitar e
conhecer as belezas culturais do
distrito. Estamos muito felizes
com o resultado, afinal de contas,
foi um evento pensado para agradar a todos”, disse.
Mais um evento esportivo é
sucesso na Capital da Bike - Também no domingo e marcando a
tradição esportiva de Mariana,
aconteceu a 3ª Edição da Volta da
Fumaça e os ciclistas percorreram
70km de pura adrenalina. Na categoria geral masculino, primeiro
lugar foi ocupado por Adenilson
Romares, seguido dos atletas Rafael Cardoso, Delor Santos, Rafael
Pereira e Gleison Leonel. Já na categoria geral feminino, quem ocupou o primeiro lugar do pódio foi a
atleta Vanessa Teixeira, seguida de
Bruna Diniz e Bárbara Dornelas.

Mariana recebe o 2° Encontro
da Agricultura Familiar

O 2° Encontro da Agricultura Familiar, realizado pela UFOP
através do Núcleo de Pesquisa e
Extensão em Desenvolvimento
Econômico e Social (NUPEDES),
ocorreu no Centro de Convenções,
nesta quarta-feira (17). Com apoio
da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural, o evento contou
com representantes da Associação
dos Agricultores Familiares de
Piedade, Goiabeiras e região.
Durante o encontro aconteceram discussões sobre a importância e a valorização dos agricultores; sessões de apresentação
de trabalho e pesquisa sobre agricultura familiar na Região dos
Inconfidentes; mini cursos sobre
gestão financeira e mercado institucional para a produção de agricultores e roda de conversa sobre
a juventude do campo na universidade pública. Ainda, como parte
da programação, aconteceu uma

feira recheada de produtos orgânicos, realizada pelo projeto Circula
Agricultura, da UFOP.
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, ciente da importância da
agricultura familiar, participou do
evento. “É com muita satisfação que
faço parte desse encontro, que tem o
intuito de valorizar os agricultores.
Aqui em Mariana, por exemplo,
cerca de 30% a 40% das Escolas
Municipais compram seus produtos
dos agricultores locais”, disse.
O representante da Associação dos Agricultores Familiares de
Piedade e Região, Ricardo Cezar,
afirmou que há 10 anos acompanha
uma mudança muito significativa
na vida dos agricultores. “Trazer a
comunidade rural para a Universidade é muito importante. Agradeço
aos envolvidos que fazem parte
dos programas que impulsionam e
abrem portas para os agricultores.
Hoje, o grupo produz agro ecologiFelipe Cunha

camente e são mais de 30 produtos
que geram renda e melhoria em
nossas vidas”, afirmou.
Também esteve presente o
representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário
de Minas Gerais, Pedro Moreira,
que comentou a importância dos
pequenos agricultores. “Trazemos
agroecologia para mostrar que é
possível que a agricultura familiar
dê conta de garantir segurança alimentar e gerar renda. Nós, como
poder público, achamos que é possível. Além de favorecer a receita
do município e o PIB”, disse.
Felipe Cunha

Felipe Cunha

, 26 de outubro/2018
O LIBERAL Ed.1312 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

PANORAMA

P

or unanimidade e em única discussão e votação, a Câmara de Mariana aprovou na reunião da segunda-feira (22) o Projeto de Lei n°
73/2018 que cria o Programa Troco Solidário. O Programa é resultado de
amplo diálogo entre a Câmara e instituições que desenvolvem trabalho
social contínuo na cidade e que, no contexto atual, enfrentam dificuldades
para a manutenção de suas atividades. Depois que a lei for sancionada, os
cidadãos que se interessarem em contribuir com o trabalho social desenvolvido pelas entidades vão poder doar o troco de suas compras realizadas
em comércios locais parceiros do Troco Solidário. O projeto é de autoria
dos vereadores Daniely Alves (PR) e Marcelo Macedo (PSDB).

A vereadora Daniely Alves é autora do projeto
junto ao vereador Marcelo Macedo

N

a noite do dia 17 de outubro, a Câmara de Mariana realizou Audiência
Pública com o objetivo de esclarecer imbróglios da Portaria nº 33,
publicada no dia 02 de julho deste ano pelo Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais (CBMMG). O texto propõe regulamentar as atividades
auxiliares exercidas na área de competência do CBMMG e tem gerado
questionamentos entre os voluntários, profissionais e instituições civis que
têm essas funções. Como deliberação da audiência, a Câmara enviará um
Requerimento informando o Executivo sobre a Portaria nº 33/2018.

A

Prefeitura de Mariana promove o primeiro Encontro das Mulheres de
Segurança Pública da Região, no dia 30 de outubro, às oito da manhã,
no Centro de Convenções de Mariana. O evento aborda a relevância do
papel da mulher dentro das instituições e os desafios encontrados no dia-a-dia. Para mais informações, acesse mariana.mg.gov.br

A

Associação HamTai de Mariana, participou do VI Torneio Nacional
de Kung Fu, Tai Chi Chuan e Boxe Chinês no domingo (21). A equipe, com 13 atletas inscritos, conquistou um Troféu de segundo lugar como
Delegação com maior participação em modalidades no evento, e mais 17
medalhas individuais, sendo 14 de ouro, duas de prata e uma de bronze. A Associação HamTai parabeniza os alunos/atletas pelo desempenho
e exemplo de comportamento sempre. A Associação agradece também a
Secretaria de Desportos e ao Conselho Municipal de Esportes, ambos de
Mariana pela atenção e apoio.
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Fundação Renova apresenta resultados
das recuperações social e ambiental
após tragédia de Fundão
Nos dias 17 e 18 de outubro, a
Fundação Renova promoveu a segunda etapa da “Expedição 2018
– Caminhos da Reparação”. Esse
projeto tem o propósito de dar visibilidade aos trabalhos que vem sendo
desenvolvidos para a recuperação
dos locais atingidos pelo rompimento ocorrido no dia 05 de novembro
de 2015 da barragem de Fundão,
localizada no subdistrito Bento Rodrigues, em Mariana.
O roteiro percorreu trechos em
fase de reparação e mostrou os desafios em um amplo panorama do que
já foi feito e o que se pretende traçar.
Segundo o professor da Universidade Federal de Viçosa, Sebastião
Venâncio, que também é especialista
em restauração florestal, “já foram
plantadas 45 mil espécies regionais
ao longo das margens do rio Gualaxo”, subafluente e primeiro manancial a ser soterrado pelos 40 milhões
de metros cúbicos de lama e minério
de ferro que vazaram, segundo cálculos do Ibama.
Nos campos de pastagem e lavouras afetados, os agricultores da
região já voltaram a plantar e a Renova vem trabalhando não apenas
com a melhoria genética do gado
e recuperação de nascentes como
também na recuperação das propriedades atingidas através do plantio de
milho, cana e capineira.
Já os bens materiais, encontrados pela equipe em campo, foram
encaminhados para a Reserva Técnica, no centro de Mariana, onde se
abrigam os bens de valor histórico
da comunidade. Desde fevereiro de
2016, especialistas em restauração
que atuam no local são responsáveis
por identificar, catalogar, restaurar e
armazenar os itens resgatados.
Atualmente há 2.352 entre
imagens de santos, peças sacras de
igrejas, fragmentos de altar, pórticos, janelas, pedaços de madeira e
outras estruturas que estão acomodadas na Reserva Técnica. Segundo
a antropóloga da Fundação Renova,
Bianca Pataro, “acredita-se que até
2020, a Fundação consiga fazer todos os projetos para o restauro das
peças encontradas, porém as execuções vão depender da aprovação da
arquidiocese, pois o acervo não é de
propriedade da Renova, mas sim da
arquidiocese junto à comunidade”.
Em relação à construção da
nova Bento Rodrigues, no dia 01
de agosto de 2018, a Secretaria de
Estado de Cidades e de Integração
Regional (Secir) emitiu o selo que
aprova o parcelamento do solo. A
partir daí, a Fundação Renova obteve, da Secretaria Municipal de
Obras da Prefeitura de Mariana, a
liberação para o começo das obras
de construção de Bento Rodrigues.
Patrícia Lois, engenheira civil e gerente de reassentamento, afirma que,
em primeiro momento “foi necessário ajustar para concluir a supressão
vegetal e concluir também, ainda em
outubro as instalações de canteiro.
Em seguida começarão a terraplenagem, que atualmente tem 12% de
abertura de vias e acessos para fazer
as quadras e então, daqui a 10 dias,
as famílias terão acesso ao canteiro
para visitação e identificação de seus
lotes para então autorizarem ou não
os projetos individuais da prefeitura
de construção de suas casas”.
O reassentamento, segundo a
Renova, deve ser concluído entre 22
e 24 meses após a sua aprovação.

Josilaine Costa

Professor Sebastião Venâncio mostra com entusiasmo a vegetação
local que vem crescendo ao longo do rio Gualaxo
Josilaine Costa

Canteiro de plantio das mudas em cima de rejeitos

Após três anos, parte de Paracatu de Baixo
ainda encontra-se com rejeitos e inabitável

Josilaine Costa

Lincon Zarbietti

Canteiro de obras de reassentamento de Bento Rodrigues
Josilaine Costa

Antropóloga Bianca Pataro fala da importância de
recuperação das peças encontradas no rejeito
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Personalidades do ramo jurídico são homenageadas

Reconhecimento a um dos homens públicos mais honrados deste país, o presidente Pedro Aleixo.
Foi esse o objetivo da cerimônia de
entrega da Medalha do Mérito Jurídico Presidente Pedro Aleixo, que
aconteceu no sábado, 20, no SESI
Mariana. O evento contou com a
presença de personalidades do ramo jurídico do Brasil que se destacaram para o desenvolvimento da
justiça e da promoção da paz social.
Para o prefeito Duarte Junior,
o evento foi um grande momento
para reconhecer o trabalho do conterrâneo, bem como o trabalho em
prol da justiça desenvolvido pelos
homenageados do dia. “Satisfação
imensa em poder relatar sobre a vida desse nobre homem que foi Pedro Aleixo. Para nós, marianenses,
é extremamente importante enaltecer grandes pessoas que viveram
por aqui. Ressalto também o nosso
contentamento em receber em Mariana defensores inesgotáveis da
causa em nome da justiça e poder,
ainda que de maneira simples, reconhecer a importância de cada um
para a história do Brasil”, disse.
Em sua segunda edição, a cerimônia homenageou dez personalidades brasileiras do ramo jurídico,
os ministros, Arnaldo Esteves Lima, Nilson Vital Naves, Hamilton
Carvalhido, José Paulo Sepúlveda
Pertence e a ministra Assusete Dumont Reis Magalhães. Além desses, os desembargadores, Gilson
Soares Lemes, Kildare Gonçalves
Carvalho, Otávio de Abreu Portes,
Jaime Silvestre Corrêa Camargo e
Pedro Aleixo Neto, também foram
condecorados com a medalha. “Ser
destacado em Mariana trazendo
consigo todo o seu histórico, toda
a sua tradição, já é por si uma glória. Fico muito feliz por receber a
Medalha que homenageia o Presidente Pedro Aleixo, meu professor
na faculdade, um homem de uma
seriedade e inteligência raríssima”,
ressaltou o ministro, Sepúlveda
Pertence. A condecoração da Medalha, instituída pela Lei 3.170, tem
o propósito de divulgar os valores
éticos, morais e cívicos do Presidente Pedro Aleixo, personalidade
marianense, jurista de grande expressão, além de honrado homem
público e defensor da democracia.
HOMENAGEM – O evento
também ficou marcado pela belíssima homenagem in memoriam ao
desembargador José Norberto Vaz
de Mello, presidente do tribunal de
justiça de Minas Gerais no biênio
1992-1994. “Ficamos honrados
em poder homenagear o desembargador José Norberto, homem de
múltiplos valores que permanece
na memória de todos os seus admiradores, tanto pela sua cultura, amizade e principalmente simplicidade
que sempre demonstrou a despeito
do mais alto cargo da Justiça Mineira que ocupou com toda a grandeza que lhe era peculiar”, destacou
o prefeito Duarte.
Maria Elizabeth Vaz de Mello
Curi, filha do saudoso desembargador José Norberto Vaz de Mello, foi
quem recebeu, das mãos do prefeito, a Placa Póstuma demonstrando
gratidão pela homenagem. “É gratificante que uma trajetória de 42
anos de legislatura e uma vida dedicada a causa da justiça seja ainda
lembrada por todos. Agradecemos
o carinho e lembrança do povo marianense”, disse Maria Elizabeth.

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Bairro Santo Antônio recebe ação recreativa
em comemoração ao Dia das Crianças
Lucas Mantovani

O

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realizou uma
ação comemorativa para as crianças do bairro Santo Antônio,
levando brinquedos, atividades recreativas e diversão a moradores. Muitas crianças compareceram e se divertiram com o evento. Maria
Eduarda, 12, aproveitou a oportunidade para brincar com os seus irmãos.
"Nem todo dia dia temos esses brinquedos, a gente fica muito alegre". Vítor, 11, irmão de Maria Eduarda complementou. "Eu gostei muito do pula
pula e da pipoca, estava muito bom". As comemorações contaram com
duas camas elásticas, piscina de bolinhas, pintura facial, pipoca e algodão
doce.
A felicidade das crianças acabou contagiou as famílias presentes, como foi o caso da moradora Sirleny Patrícia Pereira Andrade. "Fico muito
contente de ver que tem gente olhando pelo bairro, me alegra muito. Além
de ser uma forma de unir a comunidade, essas ações trazem felicidade
para as crianças. Como mãe, quando eu vejo meus filhos felizes, eu fico
feliz também", afirmou.

Mariana reforça cuidados nas estradas vicinais
Lucas Mantovani

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Lucas Mantovani

A Secretaria de Transportes e Estradas Vicinais realizou melhorias nas
estradas que ligam a cidade de Mariana ao subdistrito de Constantino. Foram mais de três quilômetros de estradas que passaram pelo processo de
encascalhamento. O procedimento espalha o cascalho nas pistas rurais do
município para que depois seja feita uma compactação. Com isso, as estradas ficam mais seguras e acessíveis, uma vez que impede a formação
de barros. O secretário de Transportes e Estradas Vicinais, Marco Antônio
Gonçalves, afirmou que as melhorias continuarão em mais vias do município. "Mariana tem diversos locais que são interligados por estradas vicinais,
estamos trabalhando para que estas estradas sejam seguras e bem acessíveis
à nossa população", afirmou.
Para mais informações, a Secretaria de Transportes e Estradas Vicinais
fica localizada na Garagem Municipal - Rodovia do Contorno, s/n°. O telefone para contato é 3558-2472.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Versão Photoshop
às avessas
Tudo no mundo tem seu tempo e espaço de ser. Pode Ser hoje, amanhã, depois, no futuro mais próximo ou a perder de vista,
mas o fato é que o de hoje poderá não ser o de amanhã. O que
se faz, hoje, de uma forma, far-se-á amanhã de outra forma ainda
não conhecida. No reino da imagem digitalizada muitas críticas se
fizeram e se fazem contra o uso e, quiçá, abuso do Photoshop no
melhoramento de imagens, sobretudo em relação a celebridades,
cujos pontos, possivelmente negativos, passaram a ser eclipsados,
graças à manipulação possibilitada por aquele programa. Assim, u’a
mancha aqui, outra acolá, ostentadas pela realidade cruel, podem
deixar de existir na imagem habilmente produzida e retocada; aquele defeito no nariz pode ser varrido pra debaixo do tapete do Photoshop; o cabelo desgrenhado transforma-se em bem penteado. O
fato é que o feio passa a não mais existir, de acordo com a visão do
Photoshop. Afinal, quem quer ser feio? só algum doido! Pois bem,
chegou a vez de o contrário se manifestar e levar narcisistas à fúria!
A onda agora é fazer valer o feio, por meio de recursos contrários
aos do Photoshop. Fotos instantâneas, destinadas à identificação
imediata, não fazem mais do que tornar irreconhecíveis seus alvos,
eliminando o belo e transformando o ruim em pior. No fichário eleitoral, se a finalidade é comprovar a identidade do votante, o objetivo falhou para a grande maioria, salvando-se cada qual apenas
de não ter gravada sua triste figura no documento correspondente,
que continua como dantes, sem foto. O mesmo não se dará com o
cartão para a bilhetagem eletrônica no transporte coletivo de Ouro
Preto, que obrigará o usuário a ver sua caricatura impressa a cada
vez que usar o sistema. Por incrível que pareça, conseguiram uma
versão Photoshop às avessas.
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Abertura de Semana Municipal
de Redução de Desastres discute
prevenção das comunidades
Debater sobre os riscos de desastres e auxiliar a
prevenção da comunidade, foram os temas de abertura da Semana Municipal de Redução de Desastres,
realizada nesta segunda-feira, 22, pela Prefeitura de
Mariana, por meio da Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil. O Centro de Convenções foi
palco para o evento, que contou com a presença de
membros da Defesa Civil de diferentes cidades, representantes das secretarias municipais, além da comunidade marianense.
O coordenador da Defesa Civil de Mariana,
Welbert Stopa, ressaltou que o principal objetivo da
iniciativa é a conscientização da população, principalmente nas regiões de áreas de risco. Além de atividades de prevenção, a programação também conta
com palestras em escolas, destinadas ao aprendizado
das crianças sobre a temática.
Para o Coronel Lucas, membro da Defesa Civil de
Belo Horizonte, a Semana Municipal de Redução de
Desastres reforça uma mudança de olhar da comunidade em relação aos riscos. "É muito importante ver

Felipe Cunha

que o evento teve a participação consciente da sociedade e das instituições. Isso possibilita a criação de
uma cultura de gestão de riscos, na qual a comunidade
poderá ficar mais segura,” acrescentou.
O evento ocorre até o dia 26 de outubro, com
ações voltadas para a prevenção das comunidades da
sede e distritos, com oficinas de primeiros socorros e
ações educativas com teatros e oficinas.

Presos de Mariana continuam foragidos
Quatro presos da penitenciária de Mariana continuam foragidos desde a fuga
na madrugada da terça-feira (23). De acordo com a direção do presídio, tudo começou quando os agentes foram inibir uma briga em uma das celas e na cela vizinha,
os detentos aproveitaram o tumulto para serrarem a grade e escapar.
As buscas pelos foragidos continuam. Qualquer informação que possa ajudar
as buscas deve ser direcionada através do Disque Denúncia 181.
A Secretaria de Administração Prisional (Seap) informou os nomes dos presos:
Flávio Nascimento da Silva, de 30 anos, natural de São Paulo; Jefferson Rosa de
Oliveira, de 26 anos, de Belo Horizonte; Jonathan Wesley Pereira, de 28 anos, de
Sabará, Vander Aparecido dos Santos, de 22 anos, de Ponte Nova. Dois dos foragidos respondem por tráfico de drogas, um por assalto e outro por homicídio. A
direção do presídio abriu investigação para apurar as circunstâncias da fuga.

