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Bate papo reúne pré-candidatos
em Ouro Preto
O Clube XV de Novembro foi palco de um bate papo entre os précandidatos Pinheirinho Antônio Pinheiro, Alencar da Silveira Jr. e Dinis
Pinheiro, com a população ouro-pretana. Eles pleiteiam os cargos de deputado federal, deputado estadual e senador, respectivamente. O evento
contou com grande participação popular, entre líderes comunitários, de
instituições da cidade e dos setores econômicos e políticos.
O encontro aconteceu na noite da segunda-feira (6) e foi mediado
pelo presidente do diretório municipal do PDT em Ouro Preto, Wander
Albuquerque, que destacou a importância dessa apresentação. “É um
momento importante para que as pessoas possam conhecer as propostas
dos candidatos e reafirmar o compromisso com a cidade”.
O lançamento oficial da campanha acontece no dia 15 de agosto, e
de acordo com Wander, um novo encontro deve ser agendado em Cachoeira do Campo.
Ane Souz

Prefeitura Itinerante neste
sábado, no Jardim Itacolomi

PÁG. 6

Prefeitura de Mariana
investiga suposto desvio
de recursos de programa
social do Município
Um suposto desvio de recursos do programa Inclusão Produtiva da Prefeitura de Mariana está sob investigação. O secretário de Desenvolvimento Social e
Cidadania, Juliano Barbosa, esteve na Câmara local e
explicou como o caso veio a tona.
Na reunião de vereadores da segunda-feira (6) Juliano esclareceu expôs a situação e o que é feito pelo
executivo. “Fui chamado na Secretaria de Fazenda porque eles identificaram uma suposta irregularidade nesses repasses de recurso. O programa é gerido por uma
servidora efetiva, que tinha o controle administrativo e
financeiro. Todo mecanismo de pagamento era de responsabilidade dela”, explicou. “Ao termos ciência dos
fatos, a primeira providencia foi recolher o computador,
afastamos provisoriamente a servidora, após identificarmos outros extratos, não só do mês de junho, mas também os extratos de março e abril”, completou.
O secretário disse que as medidas administrativas já
foram realizadas e que aguarda apuração dos fatos. A
prefeitura divulgou uma nota sobre o assunto, que você
lê na íntegra nessa mesma edição.

PÁG. 11

Dívida do estado com Ouro Preto
está em R$ 18 milhões

A Associação Mineira dos Municípios (AMM) divulgou, no dia
1º de Agosto, um balanço atualizado do passivo do estado com as
853 cidades mineiras. O valor da
dívida atingiu os R$ 7,6 bilhões.
A fatia que cabe a Ouro Preto está
em R$ 17.993.048,95, sendo mais
de R$ 10 milhões dizem respeito a
repasses que deveriam ser direcionados à área da saúde.
“Essa falta de recursos no caixa
municipal, que está nos impedindo
de prestar um serviço de qualidade
para os cidadãos, não é culpa do
prefeito e sim do descomprometimento do governo do estado, que
tem retido recursos constitucionais
do município no caixa deles”, ob-

E

serva o presidente da AMM e prefeito de Moema, Julvan Lacerda.
Sem repasses e até mesmo sem
previsão para a regularização, algumas cidades foram levadas a tomar
medidas drásticas: paralisar serviços
de Saúde e Educação. Na região
Leste de Minas, Itabirinha e Central
de Minas já confirmaram que terão
que reavaliar prioridades. No Vale
do Rio Doce, Governador Valadares
já iniciou a interrupção de serviços.
A Prefeitura de Ouro Preto destaca que, mesmo com a dívida de
R$ 18 milhões, nenhum serviço foi
paralisado na cidade, apesar de ter
sido necessário realocar recursos
para que os serviços básicos não
sejam prejudicados.

m busca da vitória na Taça Tupi, o Inconfidentes Rugby recebe a equipe do Tornados, da
cidade de Indaiatuba (SP). A equipe do interior de São Paulo segue líder do grupo enquanto
o Inconfidentes tenta a reabilitação no torneio. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato
Brasileiro de Rugby XV (Segunda Divisão) e será disputada no Campo da Barra no sábado (11),
às 15h. A entrada é gratuita.
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Todos os
pacotes em
PROMOÇÃO.
Consulte nossos
preços!

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

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

DICA
SINAL
VERDE
Crianças
entre um e
quatro anos
só podem
ser trano
portadas
em cadeirinhas. ..
No banco
de trás do
veículo.

89,3 FM
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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:
ANDERSON ADRIANO FERREIRA, brasileiro, solteiro, natural de Ouro
Preto-MG, nascido a 16/11/90, filho de
Geraldo Ferreira e Geralda Efigênia de
Oliveira e ROSIANE RENATA DO
CARMO ARAÚJO, brasileira, solteira, do lar, natural de Mariana-MG, nascida a 10/06/95, filha de Francisco do
Carmo Araújo e Ádila Maria José Araújo; Ambos residentes neste subdistrito;
WAGNER FORTES FERREIRA,
brasileiro, divorciado, motorista, natural
de Ouro Preto-MG, nascido a 28/06/77,
filho de José Lourenço Ferreira e Maria
Cristina Fortes Ferreira e WANDERLÉIA APARECIDA CEZÁRIO,

(31)

3553-1241

brasileira, solteira, auxiliar de cozinha,
natural de Ouro Preto-MG, nascida a
09/12/85, filha de Francisco Borja Cezário e Maria Sebastiana Ferreira Cezário;
Ambos residentes nesta cidade;
FARNELLY DESCARTES ALVES
PESSÔA, brasileiro, divorciado, autônomo, natural de Recife-PE, nascido
a 14/03/79, filho de Jorge Lins Pessôa
e Cleuza Alves Pessôa e ROSE APARECIDA GOMES, brasileira, solteira,
funcionária pública federal, natural de
Ouro Preto-MG, nascida a 03/05/73, filha de José Eustáquio Gomes e Joana da
Costa Torres Gomes; Ambos residentes
neste subdistrito.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto,7 de agosto de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

(31)

3553-1711

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

Ouro Preto

FRANGO ASSADO
do Vaguinho
Frango Assado todos os
sábados e domingos

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

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

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

Consultas,
Vacinas
e Exames
Laboratoriais

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

murta.miranda@yahoo.com.br

R. João Bastos Filho, 464 - 3553.1421

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

Ouça a Rádio

do

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

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!
Montaria e
Selaria
Produtos
de Pet Shop
Rações

98,7Mhz
Artigos
artesanais
Peixes
Ferramentas
Medicamentos
veterinários

Virgílio

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

Um Pai tem a sabedoria de um
mestre e a sinceridade de um
amigo. Feliz Dia dos Pais!

Av. Pedro Aleixo,1021
Cachoeira do Campo - 3553.1883

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

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

Brinquedos
nacionais e
importados, material
escolar, enfeites,
perfumaria e uma
infinidade de opções
para presentear

emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

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!

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

JEQUERI Material de
Construção e Acabamentos

Mário:
99666-5997
Elias:
98606-9297

Trabalhamos com a linha completa de padrão Cemig
*Aquecedor Solar *Tintas *Pisos

R. Pref. Washington Dias, 180 (ao lado do
Campo da Barra)
OURO PRETO
(31) 3551.2155

-

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

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

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer X

O voto nulo não teria defesa e divulgação aqui, de forma
massiva, se outra fosse a situação política do Brasil; se o sistema não estivesse comprometido, tão corrompido, a ponto
de não sustentar qualquer iniciativa interna no sentido de sua
correção. A própria operação Lava Jato, por seu andamento,
demonstra isso de maneira inequívoca, mediante dedução das
palavras de autoridades empenhadas no seu sucesso, quando
vêm a público para informar e esclarecer. Há um cipoal de leis,
regras e procedimentos jurídicos a tornar ainda mais obscura a
realidade política, manchada e enxovalhada por pessoas que
nunca deveriam estar na vida pública, se outro fosse o sistema
a moldar o Estado brasileiro.
O próprio sistema apregoa que o voto é a arma do eleitor e
por seu meio mudanças podem ser efetuadas, mas classifica
alienado o eleitor que vota nulo; retira dessa nulidade o poder
que a própria democracia lhe confere, ao garantir a livre expressão e direito de opinião de cada cidadão. Ora, se o voto é a
arma do eleitor, seu uso deveria ser livre e levado em conta, de
acordo com a vontade daquele, de forma positiva, ao escolher
um candidato entre os do “prato feito”, apresentado pelos partidos, ou de forma negativa, repudiando o mesmo “prato feito”.
Na prática, qualquer arma pode ser usada de forma diversa da usual, ou específica definida na fabricação. O revólver
é feito para expelir projéteis com violência, mas sua coronha
pode ser usada para bater e causar efeito menos danoso. O
voto nulo é uma coronhada, pois diante do voto dado a maus
candidatos, ele causa menos mal.
Votar por votar não é solução e nem garantia de democracia; votar em qualquer um, de qualquer maneira, ainda que nenhum candidato mereça o voto, é concordar com a bandalheira
na administração pública, é concordar com a corrupção; votar
em alguém, só porque figurões e medalhões da vida pública
condenam o voto nulo e estigmatizam seus adeptos, é renunciar a pensar e decidir por si próprio. O(a) cidadão(ã) é livre
para comparecer, ou não, à seção eleitoral (pagando a pena
que a Lei impõe, é claro). O ideal seria o voto desobrigado, mas
em assim não sendo, que se pague a pena imposta. Se comparece à seção eleitoral, ele(a) é livre para escolher alguém;
mas se ninguém lhe serve, é livre também para a tudo repudiar,
votando nulo. Acrescente-se, aqui, a informação de que a multa, cobrada de quem não comparece, vai para o fundo Eleitoral.
Moral da história: não comparece, não vota, mas ajuda a safadeza! Nesse caso votar nulo é mais proveitoso, mesmo com
algum sacrifício, pois não ajuda ninguém e engrossa o coro do
eleitorado discordante dessa coisa que aí está.
Sabe-se que o voto nulo, dado pelo eleitor, não anula eleição embora isso esteja explicito na Art.224 do Código Eleitoral
(Lei nº 4.737, de 15/07/1965): “Se a nulidade atingir a mais de
metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações
e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de
20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.” Frise-se, mais uma vez que,
conforme data acima, o Código Eleitoral foi editado em pleno
regime de exceção. Nesse aspecto, àquela época, as eleições
eram mais democráticas, embora digam o contrário!
A esta altura, é o caso de se perguntar por que este autor
insiste nessa posição, em defesa do voto nulo, sabendo-se ser
uma remada contra forte correnteza e que, por ora, nada vai
mudar. Pode nada mudar, agora, mas ação política não é somente votar e catar votos. Há outras ações a desenvolver. Cabe a cada cidadão fazer o melhor que sabe como contribuição
à causa de um país justo, bem administrado, em consonância
com os princípios democráticos.
Há poucos dias, alguém perguntou ao autor se não teria
medo de se expor, por meio de opinião tão polêmica. Pergunta-se, em resposta ao indagador: medo de quê? Diz-se que o
Brasil é uma democracia (há controvérsias) e se assim é, por
que medo de externar opinião contrária à ordem vigente? Não
há sentido nesse medo... ou, isso que aí está não é, de fato,
democracia! Que se reconstrua a democracia por meio do eleitorado, tendo como arma o voto nulo, pacífico e ordeiro, antes
que seja destruída pela violência!
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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Vereadores pedem informações
sobre vacinação contra sarampo
e poliomielite em Ouro Preto

Durante a reunião ordinária da
Câmara Municipal de Ouro Preto
dessa terça-feira (7), os vereadores
discutiram sobre a conscientização
da vacinação contra o sarampo e a
poliomielite. O debate foi originado pelo requerimento nº 215/18,
do vereador Chiquinho de Assis
(PV), que solicita à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre a vacinação no município.
Para Chiquinho de Assis, “estamos vendo, nacionalmente, uma
preocupação muito grande com
essas duas doenças [poliomielite e sarampo] e a importância da
vacinação. Não queremos criar
um alarde na cidade, o que eu estou cobrando do município é um
maior esclarecimento para que
não gere preocupação nos pais,
principalmente, nos distritos, onde
as pessoas têm mais dificuldade de
acesso às questões de saúde”.
A Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e o
sarampo vai até o dia 31 de agosto,
já o Dia D de mobilização nacional será em 18 de agosto. De acordo com informações do Ministério
da Saúde, a meta é vacinar, pelo
menos, 95% das 11,2 milhões de
crianças dessa faixa etária e dimi-

nuir a possibilidade de retorno da
pólio e ressurgimento do sarampo,
doenças já eliminadas no Brasil.
O vereador Alysson Gugu
(PPS) ressaltou que os pais das
crianças dentro da faixa etária da
campanha (1 a 5 anos) “têm que
procurar um posto de saúde, pois
as vacinas estão disponíveis. A
população pode ficar tranquila,
pois não tem nenhum surto dessas
doenças na nossa região”.
O Sistema Único de Saúde
(SUS) oferece gratuitamente a vacina, que está disponível em todos

os postos de saúde de Ouro Preto.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, contra a poliomielite devem ser vacinadas crianças
de 1 até 5 anos, independentemente de quantas doses já tomou.
Contra o sarampo, por sua vez,
devem ser vacinadas crianças de 1
até 5 anos (independentemente de
quantas doses já tomou) e adultos
até 49 anos que nunca tiverem se
vacinado contra a doença. Para
mais informações, ligue para a Secretaria Municipal de Saúde, por
meio do telefone (31) 3559-3280.

Uma excelente oportunidade
para amantes das riquezas naturais
de Minas Gerais. O Parque Estadual
do Itacolomi, administrado pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas
Gerais (IEF), fechou uma parceria
com a Prefeitura de Mariana, através
da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico. A partir
de agora moradores de Mariana poderão ter acesso gratuito ao parque.
O Parque do Itacolomi possui
área de 7.543 hectares de matas onde
predominam as quaresmeiras e candeias ao longo dos rios e córregos,
sendo que destes, aproximadamente, 73% localiza-se no município de

Mariana. A iniciativa faz parte de um
termo de cooperação, sem repasse de
recurso, entre as prefeituras de Mariana e Ouro Preto com o IEF. Em
contrapartida à concessão de isenção
da taxa de entrada a prefeitura irá
manter, em sua área, a viabilidade do
acesso com a manutenção das estradas, por exemplo.
O termo é válido por um ano,
podendo ser prorrogável. Os marianenses interessados em obter a isenção devem procurar a sede do parque,
ou enviar email para a administração
com cópias da carteira de identidade,
comprovante de residência, título de
eleitor, carteira de vacinação, 1 foto

3x4, se tiver filhos menores de 18
anos devem apresentar certidão de
nascimento e, para os filhos maiores
de idade, devem ser apresentadas
as carteiras de identidade, além do
preenchimento das fichas. É cobrada
uma taxa de R$6 para a confecção da
carteirinha.
É importante ressaltar que a
isenção vale apenas para o acesso ao
parque e não para as atrações e instalações opcionais do local, tais como:
centro de visitantes, restaurante, parquinho e quadra de areia, banheiros,
vestiários (estas áreas não tem custo),
área de camping, alojamentos, casa
do pesquisador e casa de hóspedes.
A população visitante, não moradora
das cidades parceiras, continua tendo
que pagar R$ 20 para acesso ao local.
Parque Estadual do Itacolomi - A sede administrativa do parque está localizada na Fazenda São
José do Manso, que, na década de
1930, abrigava uma fábrica de chá
e, hoje, oferece infraestrutura aos
visitantes. Já o pico do Itacolomi é
uma formação rochosa com 1.772
m de altitude localizada na divisa
dos municípios de Mariana e Ouro
Preto, em Minas Gerais e que está
inserido no Parque Estadual do Itacolomi. Sua face nordeste é vista do
centro histórico de Mariana. O Pico
do Itacolomi está inserido na serra
do Espinhaço, dentro do Parque Estadual do Itacolomi.
Atrações do Parque: Capela
São Jose / Casa Bandeirista / Lagoa
da Capela / Museu José de Salles Andrade (Museu do Chá) / Represa do
Custódio / Trilha da Capela / Trilha
do Forno / Trilha da Lagoa / Trilha do
mirante do Custódio / Trilha do Pico
do Itacolomi.
Funcionamento: De terça a
domingo, das 8h às 17h. Os interessados em conhecer o Parque e se
cadastrar no programa podem obter
outras informações pelo telefone (31)
3551-6193 ou pelo email: peitacolomi@meioambiente.mg.gov.br

Prefeitura de Mariana fecha parceria
com Parque Estadual do Itacolomi

A CIDADE
E EU

João de
Carvalho

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Encontro entre
pai e filho

RECORDO-ME de uma historinha, cujo diálogo se dá entre um
pai e seu filho. Alegro-me por recontá-la para destacar o “Dia dos
Pais”, a se realizar domingo, dia 12 de agosto.
“UM MENINO, com voz tímida e os olhos cheios de admiração,
pergunta ao pai quando este retorna do trabalho:
__Pai, quanto o senhor ganha por hora?
O pai, num gesto severo, responde:
__Meu filho, isto nem a sua mãe sabe. Por isso, não me amole,
estou cansado!
Mas o filho insiste:
__Mas papai, diga, por favor, quanto o senhor ganha por hora?
A reação do pai foi menos severa e respondeu:
__Três reais por hora.
__Então, papai, o senhor poderia me emprestar um real?
O pai, já cansado daquela conversa respondeu bravo:
__Então essa era a razão de querer saber quanto eu ganho? Vá
dormir e não me incomode!
Já era noite quando o pai, por momento raro, começou a pensar
no que havia acontecido com o filho e sentiu-se culpado. Talvez,
quem sabe, o filho precisasse comprar algo.
Querendo aliviar sua consciência doida, foi até o quarto do menino e, em voz baixa, perguntou:
__Filho, está dormindo?
__Não, papai! – o garoto respondeu sonolento e choroso.
__Olha, aqui está o dinheiro que me pediu: um real.
__Muito obrigado, papai! – disse o filho, levantando-se rapidamente e retirando mais dois reais de uma caixinha que estava sob
a cama.
__Agora já completei, papai! Tenho três reais. Poderia me vender uma hora do seu tempo?...” (Legrand – Espelhos & Reflexos)
MUITAS vezes, a vida moderna feita de correrias e atropelos
nos faz esquecer as coisas simples e corriqueiras ocorridas no cotidiano.
Preocupamos com tudo: política, salário, guerras, esportes, saúde, amores, festas, viagens, férias, luxo, prazer, carros, loterias, roupas de grifes, televisão, celulares de última geração, internet. Tudo,
coisas prazerosas e úteis, mas que não deveriam ser otimizadas ao
extremo, porque a verdadeira beleza da vida está nas coisas e nos
fatos mais simples, e, quase sempre ao alcance de nossas mãos,
mas que passam desapercebidas ou mesmo ignoradas.
Urge termos consciência da realidade e do valor, que tem o tempo de convivência entre pais e filhos. A atenção que o pai dedica a
cada filho é insubstituível, pois, é nesse momento que os sentimentos se encontram e trocam confidências. A admiração que o filho
tem pelo pai se multiplica a tal ponto que, para o filho, o pai é um
herói. E o pai, se sente orgulhoso e agradecido a Deus por poder
sentir esse amor imenso pela pessoinha, agora sob seus cuidados.
Esta historinha nos faz refletir sobre nossa falsa impetuosidade,
e, se for necessário, que mudemos de atitudes, evitando os danos
irreversíveis de nossos atos repentistas, mas desnecessários.
FELIZ DIA DOS PAIS!

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

A

Agência da Receita Federal de Ouro Preto divulgou a ampliação do
horário de atendimento ao público. Por um período experimental
de três meses, os contribuintes podem planejar o agendamento de todos
os serviços prestado pela Receita, também na parte da manhã, de 9h às
10h45, com exceção das terças-feiras (período reservado para reuniões
e treinamentos internos da agência). A expectativa é que a alteração seja
definitiva, o que pode confirmado após período experimental. Outras
informações no site: www.aceop.com.br

Vende-se
Estoque fechado de autopeças com mais de 1000 itens
das melhores marcas do
mercado automobilístico. E
rastreador de injeção eletrônica de automóveis, marca
Napro – PC – Scan 3000
USB. Telefones:
(31) 3553-1430 / 3553-1244

J

7530
9
8
4
8
(31) 9
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"Reconstruindo espaços no SUS" é tema
de encontro pela saúde dos ouro-pretanos
Para analisar e votar as propostas voltadas para a construção
de políticas públicas da Saúde no
Município, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de
Saúde e do Conselho Municipal
de Saúde, realizou, no dia 3 de
agosto, no auditório do DEGEO,
Campus Morro do Cruzeiro,
UFOP, a “8° Conferência Municipal de Saúde de Ouro Preto”.
No evento, promovido pela
Secretaria Municipal de Saúde,
foram apresentadas e votadas propostas levantadas nas pré-conferências, que aconteceram na sede
e nos distritos, durante os meses de
maio e junho deste ano.
De acordo com a secretária
Municipal de Saúde de Ouro Preto, Eliane Cristina Damasceno
Coleta, “o objetivo do encontro
é auxiliar na elaboração de políticas públicas e no planejamento
de ações para os próximos quatro
anos, e garantir melhorias no atendimento à população”.
Dentre as propostas destacadas na “8ª Conferência Municipal
de Saúde”, destacam-se a ampliação de equipes dos PSF no território, estruturação das unidades
com capacitações para os profissionais com foco no acolhimento
e acompanhamento do tratamento
dos pacientes, a contratação de
farmacêuticos em.pontos estratégicos, e a manutenção e ampliação
dos itens da Relação Municipal de
Medicamentos (REMUME).
De acordo com Sheila Mendes, da equipe de organização da
Conferência, “a participação do
público foi extremamente importante para a exposição das propostas, o que certamente contribuirá
para a consolidação das ideias e
sugestões levantadas nos bairros e
distritos do município”.
A “8° Conferência Municipal
de Saúde de Ouro Preto” contou
com cerca de 200 participantes,
delegados representantes dos
usuários, trabalhadores da saúde,
gestores e representantes comunitários, além de autoridades da área
que atuam nos municípios de Ouro Preto, Mariana e Itabirito.

PANORAMA

A

Defensoria Pública da União
(DPU) fará um mutirão no
Cras São Cristóvão para orientações de diversos assuntos. O atendimento é gratuito para todo cidadão que precisa de um advogado
e não tem condições de pagar.
Serão atendidas pessoas que possuem renda familiar até dois mil
reais. O atendimento acontece de
28 a 31 de agosto, das 9h às 12h e
13h às17 no Cras São Cristóvão,
que fica na Rua Sã Miguel Arcanjo, nº320, bairro São Cristóvão.
Mais informações www.dpu.def.
br ou ligue 3551-0581.

á começaram as inscrições para curso de inglês no ICHS. Até 15 de
agosto estarão abertas as inscrições para o Curso de Inglês para Adolescentes e Adultos (acima de 14 anos) no ICHS, em Mariana. Haverá
prova de nivelamento no dia 17, e as aulas terão início no dia 20 deste
mês. Para os interessados, a participação na prova de nivelamento requer
o pagamento de uma taxa de R$30,00 (trinta reais). Para mais informações, procure a Secretaria do Centro de Extensão de Mariana (CEMAR),
no ICHS, ou no site: www.ufop.br

Ane Souz

Ane Souz

Semae abre o Refis com
descontos de até 100%
nos juros e multas

Teve início na quarta-feira (01) o Programa de Regularização Fiscal
(Refis) relativas ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto
(Semae/OP). Todas as pessoas e/ou empresas que possuem débitos fiscais
relativos à Tarifa Básica Operacional (TBO) podem negociar suas dívidas
com os descontos previstos no Refis, podendo pagar em até 12 parcelas
com descontos progressivos.
Os débitos tributários podem ser quitados em parcela única com desconto de 100% de juros e multas, em até quatro vezes com desconto de
90%, em até oito vezes com desconto de 80% e em até 12 vezes com
desconto de 70%.
Os interessados em obter o benefício deverão requerer o parcelamento,
em formulário próprio, no horário de 7 às 18h, diretamente na sede do Semae/OP, na rua Mecânico José Português, n° 240, no bairro São Cristóvão.
Mais informações pelo telefone (31) 3559-3237.

D

urante a convenção estadual do Partido Verde, realizada na última
sexta-feira, Chiquinho agradeceu o convite do Partido para ser candidato a deputado federal, mas anunciou que abriu mão da candidatura. “Me
sinto muito honrado e ciente da importância significativa desse convite,
mas a decisão é cumprir o mandato integralmente, dedicando a missão
para a qual fui tão bem eleito nas urnas. Seguimos no Partido Verde, único
partido ao qual fui filiado, desde 2003, atento ao estatuto e aos valores
verdes, cada vez mais urgentes e necessários para a nossa sociedade. Continuamos aqui trabalhando por uma Ouro Preto mais justa e sustentável. O
nosso mandato segue de portas abertas a críticas, sugestões e ideias para
nossa atuação. Lembrando: NINGUÉM FAZ NADA SOZINHO”.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Eleitor ou torcedor?
Todo ano é a mesma coisa. Aproxima-se o período eleitoral,
começam as campanhas. Normal. Cada um apóia quem quiser,
é a favor de quem quiser e contra quem quiser. Normal também.
O que não é normal são essas brigas sem sentido e esdrúxulas que já começam, seja no mundo real ou virtual, que também
começam a se misturar. Aliás, briga não é normal, ou pelo menos
não deveria ser, em questão nenhuma da vida. Eleitor não é torcedor de futebol. O que estamos vendo são torcidas organizadas,
que querem que seu candidato ou partido ganhem, independente
de qualquer coisa. E quando duas torcidas “rivais” se encontram,
é tiro, porrada e bomba, como se fala popularmente.São raros os
eleitores e muitos os torcedores. E como acontece no futebol, as
torcidas querem o gol, pode ser de mão, pode ser contra, pode
ser “roubado” pelo juiz. Desde que o meu time ganhe, não importa
como.
Isto acontece, infelizmente, e eu friso infelizmente, com os
eleitores que apenas “torcem”. Não conhecem nem se interessam em conhecer o passado, o histórico ou o programa de governo de seu candidato. Arrisco-me a dizer sem medo de errar que
muitos não conhecem nem o candidato. Eu mesma já ouvi “vou
votar em fulano porque ele está com sicrano”. Como assim? Como a pessoa vota sem nem conhecer, porque o outro “está” com
alguém? E o que é “estar com alguém?” Que tipo de acordo de
bastidor foi feito? Que tipo de compromisso foi assumido? O eleitor não sabe. Mas ele vota. Vota em alguém que terá por função
representá-lo por quatro anos, como torce para que um jogador
do seu time faça um gol. Não importa qual jogador, desde que o
seu time vença.
Pelo amor de Deus! A urna não é uma trave. Não estamos
disputando um jogo. Essas “torcidas” reais e virtuais precisam
entender que é o destino do nosso país, o nosso destino, que
está nas mãos delas, nas nossas mãos. Não é hora de organizar
torcida. É hora de ter discernimento, conhecimento, calma, parcimônia. Estudar, avaliar, procurar saber quem é o candidato, e não
sair torcendo pelo gol que qualquer um faça, desde que esteja
com fulano ou sicrano. E o mais triste nisto tudo é que estamos
muito próximos das eleições. Tomara que haja tempo.
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Miguel Burnier e Mota recebem
melhorias nas escolas municipais
Ane Souz

Ane Souz

Foi realizada no dia 7 de agosto, a entrega de dois projetos de
revitalização em Miguel Burnier
e Mota. A iniciativa faz parte do
plano de investimento referente ao
projeto “Apoio às Instituições de
Ensino da Região”, realizado pela
Gerdau em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
Prefeitura de Ouro Preto, Serviço
Municipal de Água e Esgoto de
Ouro Preto (Semae) e Agência de
Desenvolvimento Econômico e
Social de Ouro Preto (ADOP).
As Escolas Municipais Monsenhor Rafael e Professora Celina
Cruz, localizadas respectivamente em Miguel Burnier e Mota,

Ane Souz

Vereador Geraldo Mendes
e prefeito Júlio Pimenta se reúnem
com moradores do Curtume
Na tarde da última sexta-feira (03/08), ocorreu mais
um acidente na rodovia Lima
Júnior, mais conhecida como
“Volta do Vento”, em Ouro
Preto, mais precisamente no
Curtume, local onde há várias
residências. Preocupados com
a situação, moradores entraram
em contato com o vereador Geraldo Mendes que, prontamente, agendou uma reunião no local com a presença do prefeito
Júlio Pimenta, o que aconteceu
na manhã dessa segunda-feira.
Durante a conversa com os
moradores, Valdete Felipe, externou sua preocupação: “Esse
foi o terceiro acidente no mesmo local. Foram dois carros e
uma moto. No acidente com a
moto, o rapaz faleceu. Os carros caíram em nosso quintal.
Alguma coisa precisa ser feita
com urgência”.
Depois de ouvir os moradores, o prefeito Júlio Pimenta e
o secretário Adjunto de Obras,
chegaram à conclusão que, de
imediato, serão colocados quebra-molas nas proximidades
do local onde ocorreram os
acidentes, e também será feito
o estudo para a colocação de
guardrail na extensão da rodovia Lima Júnior.
Para o vereador Geraldo
Mendes “o objetivo é trazer
tranquilidade para os moradores. Realmente o local é muito
perigoso. Se a colocação dos
quebra-molas atende a reivindicação dos moradores, a reunião atingiu o seu objetivo”.

receberam serviços de limpeza
em condutores das calhas, nivelamento do telhado com reposicionamento das telhas, instalação
de novos bebedouros e proteção
lateral do refeitório, reforma e
adequação com instalação de corrimão na rampa de acesso à escola
e instalação de cobertura e corrimão para acesso à biblioteca. As
unidades escolares também receberam cobertura em metal e telha
galvanizada no pátio central, forro
em PVC, palco cívico, prateleiras
na cozinha, lavabo, 60 unidades de
carteiras escolares infanto-juvenil
e três conjuntos pré-escolares.
Além disso, em Miguel Burnier, a comunidade foi contemplada com a implantação de biodi-

gestores autolimpantes, que serão
utilizados no tratamento do esgoto
sanitário das casas. O projeto foi
batizado de “Lar doce água”. No
total, foram instalados 89 sistema de tratamentos, incluindo os
prédios públicos, como a Escola
Municipal Monsenhor Rafael,
Posto de Saúde, Igreja Sagrado
Coração de Jesus, Estação Ferroviária e Cartório. A Coordenadora
da Escola Municipal Monsenhor
Rafael, Professora Edilene Maria
Firmino Bento, afirma que com
o biodigestor, em poucos meses,
já estão observando as mudança.
“Nossos alunos tinham muitos
problemas com dor de barriga e
depois que instalaram o biodigestor acabou”, informa.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Superótica

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

Ane Souz

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

OURO
PRETO

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Prefeitura Itinerante
beneficia moradores do
Jardim Itacolomi neste sábado
Um conjunto de serviços e ações serão oferecidos gratuitamente
neste sábado, dia 11 de agosto, das 9h às 13h, na Praça José Gomes da Conceição, que fica entre as ruas Ametista e Topázio, no
Jardim Itacolomi.
Na oportunidade, os secretários municipais farão a entrega das
obras e serviços realizados no bairro. Durante a programação, os
moradores contarão com aula de zumba e rua de lazer para as crianças, com pula-pula, piscina de bolinhas, algodão doce, pipoca, entre outras atividades. O Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC)
da Câmara de Ouro Preto vai realizar a confecção de Carteira de
Identidade. Quem passar pelo local vai encontrar também orientação
para cadastramento nos programas sociais existentes no município,
como o Bolsa Família. A equipe da Secretaria de Saúde vai realizar
a vacinação de sarampo e poliomelite, além dos serviços de aferição
de pressão e o teste glicêmico.
Ações de manutenção - Os bairros da região vem recebendo,
por meio do Prefeitura Itinerante, um conjunto de ações de manutenção programadas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Entre essas ações constam limpeza de boca de lobo, roçada e
capinação de mato, manutenção de passeios, pintura de meio fio,
instalação de contêineres de lixo, manutenção na iluminação pública,
instalação de placas de sinalização, limpeza de resíduos de construção civil, remoção de entulhos e instalação de academia ao ar livre.
Ane Souz

Serviços do ICISMEP na
Santa Casa de Ouro Preto
O vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou, através de Representação, reunião em conjunto
entre o consórcio de saúde ICISMEP, de que Ouro Preto faz parte,
Secretaria Municipal de Saúde e
membros da Câmara para estudarem as possibilidades do hospital
da cidade e seus qualificados profissionais, continuarem atendendo
a população através do consórcio.
De acordo com o vereador
"nós aprovamos a autorização de
consorciamento na Câmara, uma
ação polêmica na época e agora
que o consórcio é uma realidade,
os prestadores de serviço querem
prestar serviço. Dentre eles a nossa egrégia Santa Casa, centenária,
desde 1935 defendendo e zelando
pela saúde do povo de Ouro Preto.
Então, o que estou pedindo é para
que haja uma reunião entre o ICISMEP, Secretaria de Saúde, Santa
Casa e representantes da Câmara e
juntos tentarmos ver de que forma
a Santa Casa possa atender efetivamente ao consórcio. Tentar fazer o que eu acho que a secretaria
de saúde deveria ter feito lá atrás,
já que o consórcio entrou numa
cidade que possui uma instituição
de saúde que funciona desde 1935,
defendida pelos ouropretanos. Se

vai contratar um serviço, senta primeiro com essa instituição, senta
primeiro com seus gestores. Eu
não defendia a Santa Casa só na
época da gestão Zé Leandro não,
continuo defendendo agora, estou
defendendo os nossos interesses e
defendendo os serviços. Porque se
tiver o serviço de qualidade e prestado aqui, tenho certeza que as famílias e principalmente os adoentados, vão preferir ficar Ouro Preto
do que ir a Betim, ou a Itabirito, ou
a Belo Horizonte. E se aqui não tiver condições, não tiver como dar
fluxo, que se tenha o transporte para ir até nos Estados Unidos se for
necessário.
No dia que eu votei a favor do
consorciamento aqui, eu disse que
estaria votando, mas que iria cobrar. Comecei minhas cobranças
porque meu voto tem o peso dos
votos que tive na urna, tem o peso
da população de Ouro Preto em
mim e no nosso mandato.
O meu voto tem consequência
e essa consequência tem que ser cobrada aqui, Então estou pedindo essa
reunião. Espero ser respeitado, espero uma resposta, espero participar de
uma reunião que seja de ICISMEP,
Secretaria de Saúde, Santa Casa e
representantes da Câmara".
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Gratuidade no transporte público é
questionado em Cachoeira do Campo
A gratuidade no transporte
público para pessoas acima de 60
anos foi um direito adquirido em
Ouro Preto, após aprovação de
projeto de Lei de autoria do Vereador Chiquinho de Assis, em 2014.
No distrito de Cachoeira do Campo, alguns passageiros relatam
que a empresa responsável pelo
serviço na localidade, a Transveloso, tem descumprido a ordem
em algumas situações. Procurado
pela reportagem do Jornal O LIBERAL, José Geraldo Veloso,
proprietário da empresa, nega a
denuncia e diz que apenas fiscaliza, pois há muito abuso por parte
de alguns passageiros.
A cachoeirense Rômula Alves Antunes procurou nossa reportagem para falar da situações,
relatando que já foi deixada no
ponto de ônibus. “Eu já fui vítima
e também já presenciei diversas situações onde o ônibus não para no
ponto para o embarque de passageiros acima de 60 anos e também
deficientes. Isso é um absurdo,
estão violando os nossos direitos”,
denuncia Rômula. Ela ainda conta
que em todos os casos, o dono da
empresa é quem pratica a ação.
Em entrevista ao jornal O LIBERAL, José Geraldo Veloso
garante que a acusação não procede, e que apenas dirige algumas
vezes para fiscalizar, pois há gran-

Transveloso afirma que novos ônibus estão chegando
para renovar a frota

de abuso por parte dos usuários.
“Eu apenas faço a fiscalização. Peço a documentação que comprove
que a pessoas tem direito ao passe
livre. Já vimos muitos casos de
carteirinhas vencidas, pessoas que
precisam de acompanhante, em
um dia está acompanhado, outro
não. Já teve casos de uma passageira com direito de acompanhante que ficava o dia todo andando
de ônibus e cobrava uma taxa a
menor de pessoas aleatórias. Nenhuma empresa pode compactuar
com isso. Cabe a nós fiscalizarmos, e é o que estamos fazendo”,
esclarece Veloso.

Em caso de carteiras vencidas,
o usuário deve procurar o Centro de Referência da Assistência
Social de sua abrangência para
regularizar a situação. “Para deficientes que precisem do auxílio,
primeiramente deve apresentar
um laudo médico, com o preenchimento de formulário disponível
no Cras. Depois ele será encaminhado para a perícia médica do
Município, que irá deferir ou não o
pedido. Para renovação, o procedimento é o mesmo”, explica Cássia
Maria Teixeira, responsável pelo
atendimento, cadastro e renovação
do auxílio no Cras São Cristóvão.

Ane Souz

No último fim de semana, a
cidade de Ouro Preto sediou o 11º
Encontro Monárquico de Minas
Gerais, que contou com a presença do trineto do último imperador
brasileiro, Dom Pedro II, e bisneto
da Princesa Isabel, Dom Bertrand
de Orleans e Bragança.
Bertrand seria um dos sucessores do trono extinto em 15 de
novembro de 1889, após a proclamação da República. Hoje, ele
atua como líder do movimento de
restauração da monarquia brasileira, e o encontro foi promovido pelo Círculo Monárquico de Minas
Gerais, uma instituição suprapartidária que busca restaurar o Império do Brasil.
Em Ouro Preto, Bertrand e sua
comitiva participaram de missas
celebradas por Dom Francisco
Barroso, Bispo Emérito de Oliveira, na Escola de Minas, antigo
Palácio dos Governadores, e pelo
padre Rogério Augusto, na Igreja
do Carmo. A agenda do príncipe
contou ainda com visitas ao Museu da Inconfidência, Museu do
Oratório, Basílica do Pilar, dentre
outras.

Encontro monárquico em Ouro Preto

Ane Souz
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º Encontro de

Carros Antigos de
Cachoeira do Campo
18 e 19 /Agosto
Shopping Jardins Street Mall
Av. Pedro Aleixo, 630
Cachoeira do Campo
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Ação de vândalos prejudica
moradores do bairro Padre Eustáquio
A ação de vândalos está causando transtornos para os moradores do
bairro Padre Eustáquio. No sábado,
28 de julho, foram quebrados os braços de iluminação pública de dois
postes, localizados em sequência, na
rua Engenheiro Simão Lacerda, na
altura do número 1691, prejudicando
a iluminação do local.
Os prejuízos são sentidos tanto
pela Prefeitura quanto pela população. Como a manutenção deste equipamento em estoque não é comum,
a Secretaria de Obras e Serviços
precisa providenciar licitação para a
compra de novos braços.
Denuncie - Além de prejudicar a
população, vandalismo é crime. Por
isso, quem presenciar uma ação de
depredação do patrimônio público

Dia do Capoeirista é comemorado
em Itabirito com educação patrimonial
A Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo, por
meio da Divisão de Memória e Patrimônio, em parceria com o Grupo
Cativeiro Capoeira de Itabirito promoveram juntamente com as Escolas Prof. Jayme de Souza Martins e
a Escola Estadual Dr. Raul Soares
uma das ações do Programa Municipal de Educação Patrimonial,
cujo tema foi a Roda de Capoeira
como Patrimônio Cultural Brasileiro e da Humanidade. Nesta ação,
alunos e professores participaram
de atividades conduzidas pelos
Técnicos da Divisão de Memória e
Patrimônio e os Contra Mestres de
Capoeira Gilmar Alfenas e o Índio,
no dia 3 de agosto, no Salão dos
Ferroviários.
Na oportunidade foram abordados os seguintes temas: A história da Capoeira, a sua importância
social e cultural nas comunidades,
o que é patrimônio imaterial e o seu
reconhecimento, as canções, os instrumentos e os movimentos na roda
de capoeira.
À frente da roda, os contramestres Gilmar e Índio levam há 29
anos a história, cultura e gingado da
capoeira em Itabirito. “O objetivo
maior da capoeira hoje é integrar
e socializar pessoas. Então, pretendemos ajudar na formação social e
na educação de crianças, jovens e
adultos”, afirmou o contramestre
Índio. Gilmar da Capoeira, como é
conhecido, acrescentou os locais de
atuação na cidade. “Trabalhamos
na Pastoral da Criança, na Casa
do Adolescente e nas Associações
Comunitárias dos Bairros Santa
Rita e Vila Gonçalo, além do Núcleo de Ginástica”. O encontro foi
finalizado com uma grande roda de

capoeira onde todos foram contagiados pelos encantos da expressão
cultural.
A Roda de Capoeira
A Roda de Capoeira se tornou
a quinta manifestação cultural brasileira reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial
da Humanidade. A escolha foi feita
durante a 9ª Sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, em Paris, no dia 26 de novembro de 2014.
Hoje, a capoeira é um dos maiores
símbolos da identidade brasileira e
está presente em todo território nacional, além de praticada em mais
de 160 países, em todos os continentes. Considerada subversiva, até
a década de 1930 foi marginalizada. A prática só foi reconhecida em
1937, depois que Mestre Bimba a
apresentou ao então presidente Getúlio Vargas, que a declarou esporte
nacional. Em 2008, a capoeira foi
inscrita no Livro de Registro das
Formas de Expressão pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan).

Em Itabirito

A Associação Desportiva e Cultural Grupo Cativeiro Capoeira foi
fundada em 1978 na cidade de São
Paulo, por seis capoeiristas, entre eles
o Mestre Miguel Machado. Atualmente a sede da Associação esta situada em Ilhéus/BA. Entre os vários
Grupos da região filiados a Associação Baiana, o Grupo Cativeiro de Capoeira de Itabirito é um deles. Mestre
Beto Braga foi quem o trouxe o Grupo para o município em 1989. Em
2018 todos os grupos filiados dentro
e fora do país estão comemorando
40 anos de fundação. A Capoeira em
Itabirito está sendo inventariada pela
Secretaria Municipal de Patrimônio
Cultural e Turismo/Divisão de Memória e Patrimônio, cujo documento
será disponibilizado à todos.

deve denunciar na Guarda Municipal, por meio do telefone 153, ou na
Polícia Militar, pelo 190.

Audiência Pública
da revisão do Plano
Diretor acontece no
dia 21 de agosto

A Revisão do Plano Diretor de Itabirito entra em uma nova fase. Desta vez uma audiência pública vai apresentar e discutir o documento de
propostas revisado da minuta preliminar do Plano Diretor no Plenário da
Câmara Municipal no dia 21 de agosto, às 18h30.
O intuito da revisão é adaptar as novas demandas da cidade, o seu
crescimento e mudanças que ocorreram ao longo desses 10 anos, e no fim
estabelecer diretrizes, a nossa nova realidade. A cidade está em contínua
mudança, e o nosso plano não pode ficar pra trás.
Para o conhecimento da população, o plano diretor em vigor, encontra
no site da Prefeitura. Qualquer dúvida, referente ao Plano Diretor, pode ser
esclarecida pelo e-mail pditabirito@gmail.com. Queremos a construção
de um plano participativo buscando o benefício de todos.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Quase duas décadas: que o jovem de Itabirito
passou a contar com o apoio público para realizar seu sonho de formar em uma faculdade.
O projeto do ex-vereador Ricardo Francisco
foi implantado e o transporte escolar virou lei.
Hoje, a geração formada em diversos cursos
acadêmicos está preparada para o mercado de trabalho e cônscio de
seus direitos. Itabirito evoluiu e continua formando cidadãos de mente aberta, evoluindo para os desafios. É preciso também priorizar o
trabalho e a evolução de nossas faculdades.
Eleições: são 39.275 eleitores que vão as urnas dia 07 de outubro
em 42 locais de votação e 124 seções. Eles vão eleger deputados
estaduais, federais, senadores, governador de estado e presidente da
república. Dia 16 você começa a acompanhar detalhes deste pleito
pelo horário eleitoral gratuito.
Padroeira: de 06 a 15 de agosto os fiéis comemoram as festividades em honra a Nossa Senhora da Boa Viagem. Dia 15, dia santo,
na parte da manhã celebração eucarística, 12 horas repique de sinos,
buzinação e leilão, 17 horas procissão motorizada saindo do Bairro
Bela vista até a Matriz Nossa senhora da Boa viagem e na chegada
benção dos veículos.
Garota estudante: programado para o dia 07 de setembro no belo
espaço da Fazenda Chaparral, mais uma edição do concurso Garota
Estudante. Wilson promoções já cuida dos detalhes e as inscrições
estão sendo feitas com a participação de todas as escolas de Itabirito.
Oficial: o PPS oficializou a pré candidatura do vereador Ricardo
de Oliveira a concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Pelo
seu trabalho como legislador e interação junto à comunidade ele é
destaque como líder político, sabendo ser combativo, conciliador e
de elevado espirito altruístico.
Sofia Laura: está em Itabirito e realiza show dia 08 de setembro no
Engine e dia 15 no Pausa com um repertório de MPB e sucessos da
atualidade. Sofia Laura encanta com sua voz e presença marcante.
Oportunidade: dia 15 de agosto acontece a 1ª caminhada Itabirito
a São Gonçalo do Bação. Concentração na Praça da Estação a partir
das 7h. As inscrições podem ser feitas pelo tel. 361-0283, valor 25,00
e você recebe o kit com camisa, água e lanche, além do transporte
de volta.
Por onde anda: Nilson Cardoso, grande empresário de Itabirito que
atua no ramo de distribuição de gás de cozinha. Atleta de destaque no
Clube Atlético Mineiro em passado recente, ostenta o título de um
dos principais artilheiros da história do clube. Ele e toda a família são
queridos e estimados na cidade. Nilson Cardoso é gente de expressão
na região dos Inconfidentes.
Arraiá do Mateus: a concentração da cavalgada de Mateus Januário acontece a partir das 16h à Rua Francisco J. carvalho (UBS São
José) com chegada festiva no Bairro Agostinho Rodrigues. Lá tem
comes e bebes, música e muita alegria. A festa é uma realização da
Casa Mateus Januário e comunidade com renda beneficente. Prestigie! Bandas? Trio Lampião, Baião Caçula e Axé Igbá.
Novidade na área: Poliana Martins acaba de montar seu consultório de Terapia Ocupacional à Rua Emídio Quites, 186, Praia, com
um atendimento de grande relevância nesta área onde destaca-se a
orientação e aplicação de métodos específicos como reabilitação de
movimentos perdidos, sequelas neurológicas, sequelas de traumas e
idosos com limitação. Parabéns Poliana pela feliz iniciativa!
Nosso abraço: à Tânia Faria, filha da saudosa artista plástica Eulália.
Tania trabalhou em várias campanhas eleitorais coordenando equipes e mostrando liderança eficaz e compromisso com o bem estar
social.
Para Refletir: Você é do tamanho do seu pensamento.

Ofertas diferentes
todos os dias!
Vá e confira.

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

Dose dupla: Festejando e agradecendo
está o avô Mozar das
Graças com a vitória
dos netos que acabam
de se formar, são eles;
Marlon Vinícius em
engenharia mecânica
e Fernanda das Graças em engenharia de
produção. Com certeza, talentos que se
destacam na cidade.
Parabéns!
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Prefeitura de Itabirito oferta
oficinas gratuitas de grafite

Ação faz parte do Programa Municipal de Incentivo
à Leitura e está inserido na programação do Inverno Literário

A Prefeitura de Itabirito, em
parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico de
Itabirito (Adesita), oferecem Oficinas de Grafite, entre os dias 20
e 25 de agosto. A ação faz parte do
Programa Municipal de Incentivo
à Leitura e está inserido na programação do Inverno Literário, onde
serão expostos os resultados das
oficinas com premiações dos melhores trabalhos.
O intuito é promover a transfor-

mação social, em especial dos jovens, criando um pólo artístico que
valorize e fortaleça a sua identidade
cultural com relação ao espaço onde vivem, entrelaçada à memória e
a história da comunidade.
Oficinas
As oficinas são gratuitas e têm
como público alvo jovens e adultos
a partir de 14 anos, de ambos os
sexos. As inscrições estão abertas
até o dia 17 de agosto e podem ser
realizadas na Biblioteca Municipal

Itabirito recebe no
próximo sábado o projeto
“Música sem Barreiras II”
Programa gratuito da Fundação de
Educação Artística vai ofertar workshops e
apresentações musicais

Prof. Diaulas de Azevedo, de 8h às
17h. As vagas são limitadas.
Divididas entre teóricas e práticas, as aulas serão ofertadas de segunda a sexta-feira em duas turmas
(das 14h às 17h e das 19h às 22h)
com carga horária total de 18 horas.
No dia 25 de agosto, será realizada
uma pintura coletiva com as duas
turmas, das 9h às 12h.
Apoiadas nas histórias e na
identidade cultural da cidade de
Itabirito, a metodologia proposta
é a da capacitação em processos,
através da utilização de técnicas, vivências e experiências que permitirão aos participantes ter um contato
direto e produtivo com os conceitos
e conteúdos repassados no projeto.
Metodologia
O conteúdo das oficinas engloba: Breve história do Grafite; Técnicas de desenho (Realismo) e estilos de Letras (Tag, Bomb, 3D, Wild
Style, Trhow Up); A importância
do grupo de grafiteiros (Crew);
Teoria das cores e composição;
Técnicas de Grafite (uso correto
dos sprays e equipamentos de proteção individual, “macetes” criados
por grafiteiros); Pesquisas sobre a
cultura local (história e memória da
comunidade); Produção de painéis
com temas proposto em conjunto
com os participantes.
O professor, Hely Costa, nascido em Belo Horizonte, é artista visual e arte educador com formação
acadêmica e experiência reconhecida. Participou de várias exposições,
oficinas e produções de grafites,
com destaque na valorização das
culturas africana e mineira.

O projeto Música sem Barreiras II chega a Itabirito no próximo
sábado, dia 11 de agosto, com a proposta de realizar a circulação e o
intercâmbio artístico. O projeto é uma das propostas da Fundação de
Educação Artística – FEA e consiste na realização de workshop para
alunos locais e de uma apresentação musical aberta ao público. Todas
as atividades são gratuitas. Em Itabirito, serão oferecidas 30 vagas para
o workshop, que ocorrerá das 14h às 17h, na Casa de Cultura Maestro
Dungas. A apresentação musical será às 19h, no mesmo local.
No ano passado, em sua primeira edição o projeto passou por Belo
Horizonte, Sarzedo, Ouro Preto, Ibirité, Conceição do Mato Dentro e Betim. A ação pretende levar às comunidades de diferentes regiões do estado ações culturais inclusivas e participativas, que favoreçam a interiorização, o intercâmbio e a acessibilidade à música, respondendo às demandas
culturais locais da maneira mais abrangente e interativa possível.
Sobre o projeto
O “Música sem Barreiras II” é um projeto da Associação de Amigos
da Fundação de Educação Artística (Flama), realizado pela Fundação de
Educação Artística e com patrocínio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), por
meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
Segundo a coordenadora do “Música sem
Barreiras”, professora Cristina Guimarães, o
projeto busca fazer jus ao nome. Para ela, o
programa é sem barreiras porque abre espaço
para jovens carentes que querem estudar música,
assim como rompe obstáculos ao chegar a comunidades carentes das periferias e do interior,
enquanto favorece a formação profissionalizante
de jovens músicos, sem limitar gêneros musicais
ao programa de apresentações. “O legado é diferenciado e tanto estimula o movimento musical
local quanto o desenvolvimento da sensibilidade
artística, preparando o aluno para ouvir. Isto é
apreciação musical”, celebra Guimarães.
Workshop
Os trabalhos terão como proposta central
o uso amplo da voz humana. Por meio de uma
peça musical, previamente selecionada, serão
explorados diferentes recursos rítmicos e texturais da voz, combinados ao uso dos instrumentos
presentes no workshop. Por meio deste encontro,
os coordenadores pretendem permitir que os
Matrículas Abertas
modos mais habituais de se organizar as vozes
Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
de um coro sejam expandidas e ressignificadas,
(31)3561.7814
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
visando assim contribuir de maneira criativa para
o trabalho cotidiano daqueles que participarão da
oficina promovida pelo projeto.

530
7
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4
8
(31) 9

Os melhores
presentes
proporcionam
os melhores
momentos.
R. Dr. Guilherme, 37
Feliz dia
Centro - (31) 3563.1039
dos Pais!
ITABIRITO

feira, 10 de agosto/2018
O LIBERAL Ed.1302 - Sexta -ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

Processo nº: 090/2018 - Despacho – Reconheço a Inexigibilidade de licitação
012/2018, para contratação de empresa
especializada, em manutenção, calibração, e certificação de macro medidores
de vazão de água utilizados no poço 0 da
UTA – Unidade de Tratamento de Água
do Distrito Industrial para atender de forma eficaz a demanda do Sistema. Para o
SAAE, pelo valor de R$5.679,50 (Cinco
mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), de acordo com o Processo nº. 090/2018 em epigrafe no fulcro no
inciso II cominado com § 1º e no XVII do
artigo 24 da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Contratado: Conaut
Controles Automáticos LTDA. – Itabirito,
30 de Julho de 2018. Engº. Wagner Jose
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE
de Itabirito-MG.
Ratifico o reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação no processo, em epigrafe no fulcro no inciso II cominado com § 1º
e no XVII do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93
e suas posteriores alterações. Itabirito, 30 de
Julho 2018. Engº. Wagner José Silva Melillo – Diretor Presidente do SAAE.
Processo nº089/2018 - Despacho – Reconheço a Inexigibilidade de licitação
011/2018, para contratação de serviços especializados de manutenção preventiva e/
ou corretiva com fornecimento total de peças, conforme planilha da autorizada, para
as bombas da marca FLYGT, instaladas
em unidades operacionais destinadas à elevação de esgoto (elevatórias) e do sistema
de tratamento de esgoto (ETE) do SAAE
de Itabirito – MG, pelo valor total de
R$100.000,00 (Cem mil reais), de acordo
com o Processo nº. 089/2018 em epigrafe
e nos termos do Artigo 25, Inciso I da Lei
nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Contratado: Xylem Brasil Soluções para
Água LTDA – Itabirito, 30 de Julho de
2018. Engº. Wagner Jose Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE de Itabirito-MG.
Ratifico O reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação no processo, nos termos do Art. 25, Inciso I da Lei nº. 8.666/93
com suas posteriores alterações. Itabirito,
30 de Julho 2018. Engº. Wagner José Silva
Melillo – Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Manutenção
em Bombas Flygt - Referência: Processo
Licitatório nº089/2018, na modalidade
Inexigibilidade nº011/2018, Contratante:

Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada
Xylem Brasil Soluções para Água LTDA.
Objeto: contratação de serviços especializados de manutenção preventiva e/ou
corretiva com fornecimento total de peças,
conforme planilha da autorizada, para as
bombas da marca FLYGT, instaladas em
unidades operacionais destinadas à elevação de esgoto (elevatórias) e do sistema
de tratamento de esgoto (ETE) do SAAE
de Itabirito – MG, Valor total do processo:
R$100.000,00 (Cem mil reais), Forma de
pagamento: 05 (cinco) dias uteis. Vigência:
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária:
Operação e Manutenção do Sistema de
Tratamento de Esgoto – ETE 17.512.1702
4.012 3390.30.00. Data da assinatura do
contrato: 30/07/2018. 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
nº084/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº048/2018 S.R.P, nº008/2018
- Objeto: contratação de empresa especializada para a realização de análises da
qualidade da água para abastecimento no
município e distritos de Itabirito-MG, incluindo o distrito industrial da BR040, em
cumprimento das exigências da portaria de
Consolidação do Ministério da Saúde nº
05/17, anexo XX, que trata do enquadramento das águas aos padrões de potabilidade para abastecimento humano, exigidos
pela mesma, conforme especificações do
anexo I, Empresa Vencedora e Habilitada
Araxá Ambiental LTDA, perfazendo um
valor total de R$120.000,08 (cento e vinte
mil reais e oito centavos), Itabirito / MG,
06/08/2018 – Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 053/2018 - 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 nº091/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº053/2018, Objeto: Contratação de empresa especializada
em fornecimento de pastilha desinfetante,
para o SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito, conforme especificações do anexo I, do
edital, no dia 28/08/2018 às 09h00min, na
sala de reuniões do SAAE, situado à Rua
Rio Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito
- MG – CEP: 35.450-000 – Site www.
saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br.
Pregão Presencial – 054/2018 - 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° 092/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº. 054/2018, Objeto:
Contratação de empresa especializada para
o fornecimento de hipoclorito de sódio a serem empregados no processo de tratamento
da água fornecida pelo SAAE - Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito-MG, de acordo com a
(portaria Consolidação do Ministério da
Saúde Nº 05/17, anexo XX) e conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
28/08/2018 às 14h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 055/2018 - 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°093/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº055/2018, Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de materiais, reagentes e
vidrarias a serem utilizados nos processos
de análises de monitoramento no laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto
do SAAE no Marzagão, em Itabirito-MG,
conforme especificações do Anexo I, do
edital, no dia 29/08/2018 às 09h00min, na
sala de reuniões do SAAE, situado à Rua
Rio Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito MG – CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.
mg.gov.br.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito / MG
– Convocação – Concorrência Pública
006/2016 - PL 106/2016 – A Secretaria
Municipal de Trânsito Convoca os permissionários abaixo, na ordem de classificação:
1 - Hely Gurgel; 2 - Geraldo Benedito
Lopes; 3 - João Evangelista de Oliveira;
4 - José Raimundo Gois; 5 - Célio Antônio
Viana; 6 - Celso Caetano da Silva; 7 - José Nascimento da Silva; 8 - Romeu Simão
Barreto; 9 - Elvino Alves de Oliveira; 10 Rosélio Candido Pedrosa; 11 - Moacir José
Corraide; 12 - Roberto Braga de Matos; 13 Antônio de Fátima Silva; 14 - José Custódio
Ferreira; 15 - Osvaldo Rosa da Rocha; 16
– Clério Luis de Carvalho; 17 - José Maria
Ferreira; 18 - Vitório Eduardo Teixeira; 19
- Nilton de Oliveira Braga; 20 - Pedro José
Barbosa; 21 - Itagiel Ferreira Meirelles; 22

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº 007/2018 - Registro de Preço 008/2018
- Processo Licitatório nº. 084/2018 – Pregão Presencial nº048/2018 – Objeto: Registrar a contratação de empresa especializada para
a realização de análises da qualidade da água para abastecimento no município e distritos de Itabirito-MG, incluindo o distrito industrial
da BR040, em cumprimento das exigências da portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/17, anexo XX, que trata do enquadramento das águas aos padrões de potabilidade para abastecimento humano, exigidos pela mesma, conforme especificações do anexo I.
Fornecedor e Relação de objetos descritos abaixo: Fornecedor: Araxá Ambiental LTDA – CNPJ: 03.417.494/0001-00
Lote I - Dotação Orçamentária - Operações e Manutenções em Abastecimento de Água nas Sedes Urbanas - ETA - 17 512
1701 4.001 33.90.39.00
Marca/ Fabricante se Importado País de Origem - Araxá Ambiental Ltda
Item

Especificação

Unid

Qtde

Valor Unit.

Valor Total

1

Análise dos Parâmetros Inorgânicos

Unid

21

150,31

3.156,51

2

Análise dos Parâmetros Orgânicos

Unid

21

160,40

3.368,40

3

Análise de Cianobactérias

Unid

36

160,00

5.760,00

4

Análise Agrotóxicos

Unid

21

166,00

3.486,00

5

Análise de Desinfetantese Produtos Secundários da Desinfecção

Unid

22

143,00

3.146,00

6

Análise Padrão Organoléptico de Potabilidade

Unid

21

165,00

3.465,00

7

Análise de Radioatividade

Unid

21

500,00

10.500,00

8

Análise de Vírus Entéricos

Unid

36

610,00

21.960,00

9

Análise Baceteriológica

Unid

48

65,00

3.120,00

10

Análise de Clorofila - A

Unid

36

46,00

1.656,00

11

Análise de Pseudomonas Aeruginosa

Unid

36

46,00

1.656,00

- João de Souza Machado; 23 - Joanice de
Fátima Santos; 24 - Adilson de Moura; 25
- Agostinho Gonçalves Braga; 26 - Rimon
Santana Teixeira; e o portador de necessidades especiais: 1 - Kennedy de Lima; para
que compareçam na casa de cultura maestro
dungas, situada à Rua Carlos Michel, nº 01,
Centro, no dia 28/08/2018 às 15:00 horas,
com o objetivo de escolha dos pontos pelos
permissionários e outros assuntos pertinentes a execução contratual.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Errata – Concorrência Pública 004/2018
– Processo Licitatório 106/2018 – Registro de Preços 032/2018. O Município
de Itabirito comunica a existência de errata do processo em epígrafe. A data de
abertura do certame fica alterada para
12/09/2018 às 13:00 horas. A íntegra da
errata encontra-se disponível no Depto de
Licitações; Site: www.itabirito.mg.gov.
br; E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.br ou
Tel.: (31) 3561 4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Nova Sessão – Pregão PresenciaL
081/2018 – PL150/2018 – RP044/2018 A pregoeira comunica data e horário para
nova sessão do referido pregão, sendo o
dia 13/08/2018 às 13hr00 no Departamen-
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to de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Nova Sessão – Pregão Presencial
082/2018 – PL151/2018 – RP045/2018 A pregoeira comunica data e horário para
nova sessão do referido pregão, sendo o
dia 13/08/2018 às 13hr00 no Departamento de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Resultado - Concorrência Pública
006/2018 - PL 140/2018 – A CPL declara
habilitadas as licitantes CR da Matta Engenharia Ltda. e Maxplan Engenharia e Incorporação Eireli e declara inabilitadas as
licitantes Germec Construções Ltda., RSR
Engenharia Ltda EPP, Suprema Construções e Incorporações Ltda. A íntegra da
decisão poderá ser solicitada no Departamento de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato - 2º Aditivo nº 089/2018 ao
Contrato 058/2017 - PL 120/2016 - TP
001/2016. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para execução de cobertura da
quadra Natália Donada Melillo, incluindo
mão de obra e materiais. Contratada: Indústria de Ferro Alumínio Vieira e Construções LTDA – CNPJ: 05.062.904/000165. Vigência: 05 meses.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato da Ata 094/2018 - Pregão Presencial 086/2018 – PL 155/2018 – RP
049/2018. Objeto: Registro de preços para
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de cronometragem eletrônica para realização dos eventos esportivos realizados pela Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer ou em parceria com a mesma. Detentor da Ata: Izabel Rodrigues Lima - ME 68679017604 –
CNPJ: 21.621.378/0001-82. Item 1 - V.Un.
R$4.100,00; Item 2 - V.Un. R$5.500,00.
Homologação/ Ratificação: 01/08/2018.
A íntegra da ata encontra-se disponível no
Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site
http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Concurso Público Edital nº001/2014
- Decisão Final - O Prefeito de Itabirito-MG, no uso de suas atribuições legais, informa que em observância e cumprimento
da decisão final, detalhada pela sentença
proferida pelo Poder Judiciário do Estado
de Minas Gerais - Comarca de Itabirito,
processo nº746-8/16, tendo como impetrante Nayara Francielle Braga Rodrigues,
comunica oficialmente sobre sua posse em
caráter definitivo.

Serviços públicos de Itabirito
são afetados em decorrência
da Operação “Pedra Vermelha”
Obras da futura Avenida José Farid Rahme
e transporte escolar intermunicipal ficaram
paralisados devido às investigações
A tão esperada obra de construção da futura Avenida José Farid Rahme, em Itabirito, está
paralisada em decorrência de investigações, após a realização da Operação Pedra Vermelha,
que investiga denúncias de corrupção na prefeitura da cidade. A empresa responsável pelos
trabalhos, a Etros Engenharia, é uma das investigadas. A Prefeitura informou que um novo
processo licitatório será realizado para a contratação de uma nova empresa.
A construção da nova avenida visa à melhoria no trânsito, com a circulação de carros e
ônibus na cidade, desafogando o trânsito na região central. Uma das investigações da operação é relacionada a pavimentação e operações “Tapa Buracos”, onde a empresa Etros teria
licitação facilitada.
A reportagem do jornal O LIBERAL procurou a prefeitura para saber da retomada
dos trabalhos no local. Em nota, a prefeitura disse que vem trabalhando arduamente para
normalizar a situação das obras de construção da Avenida e que novo processo licitatório já
está em andamento para concretizar as obras até a Rua Waldir Salvador de Oliveira, na altura
do entroncamento com a Rua Raul Soares e João Pinheiro. “A Prefeitura lembra à todos que
está tomando todas as medidas cabíveis para que a população não seja prejudicada pela paralisação das obras. Medidas paliativas foram tomadas, como a passagem de caminhões-pipa
diariamente na área não asfaltada para amenizar a situação”, declarou.
Outro serviço que chegou a ser paralisado no município foi o transporte escolar municipal e intermunicipal, que também é alvo de investigação da “Pedra Vermelha”. A paralisação
chegou a alterar o reinício das aulas pós-férias escolares. Os serviços de transporte foram parcialmente regularizados essa semana. Mesmo assim, estudantes protestaram na segunda-feira
(6) para retomada do transporte no município.
A manifestação ocorreu no final da tarde em frente ao prédio da Prefeitura. Estudantes e
pais de alunos seguravam faixas e cartazes, reivindicando o retorno imediato do benefício.
O transporte para estudantes que fazem faculdade em outras cidades já está normalizado após a formalização da contratação de um novo serviço. Em vídeo divulgado nas redes
sociais, o prefeito Alex Salvador tranquiliza a população sobre a questão do transporte e
promete solução rápida para o problema.
Michelle Borges

Valor Total do Lote: R$ 61.273,91
Lote II - Operaçôes e Manutençôes em Abastecimento de Água nas Sedes Urbanas - UTA - 17 512 1701 4.001 33.90.39.00
Marca/ Fabricante se Importado País de Origem - Araxá Ambiental Ltda
Item

Especificação

Unid

Qtde

Valor Unit.

Valor Total

1

Análise dos Parâmetros Inorgânicos

Unid

27

150,31

4.058,37

2

Análise dos Parâmetros Orgânicos

Unid

27

160,40

4.330,80

3

Análise de Radioatividade

Unid

27

500,00

13.500,00

4

Análise Agrotóxico

Unid

27

166,00

4.482,00

5

Análise de Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção

Unid

27

143,00

3.861,00

6

Análise Padrão Organoléptico de Potabilidade

Unid

27

165,00

4.455,00

7

Análise de Cianobactérias

Unid

17

160,00

2.720,00

8

Análise Bacteriológica

Unid

87

65,00

5.655,00

9

Análise de Metais

Unid

48

48,00

2.304,00

10

Análise de Vírus Entéricos

Unid

17

610,00

10.370,00

11

Análise de Clorofila - A

Unid

17

46,00

782,00

12

Análise de Pseudomonas Aeruginosa

Unid

48

46,00

2.208,00

Valor Total do Lote: R$ 58.726,17
Valor Total do Lote: R$ 120.000,08 (cento e vinte mil reais e oito centavos)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 06/08/2018.

Michelle Borges
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Encerrada mais uma edição do JOCOMA
Chegou ao fim mais uma edição dos Jogos da Comunidade
Marianense (Jocoma). O encerramento da 25ª aconteceu na noite desta terça-feira (7), na Arena
Mariana, após o término das finais
de futsal feminino e masculino. O
bairro Colina se sagrou campeão
com 89 pontos, seguido por Cabanas com 55 e Chácara com 53.
O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, participou da cerimônia de
entrega de medalhas e troféus da
categoria e parabenizou os participantes. “Quero, de forma especial,
parabenizar a todos os bairros que
competiram, tenho certeza que os
atletas deram o seu melhor. Mais
uma vez, seguimos apoiando o
esporte como ferramenta transformadora dos cidadãos e, dessa

Pedro Ferreira

forma, buscar um futuro cada vez
melhor para nossa cidade”, afirmou. A competição, que durou
cerca de 1 mês, contou com 23

bairros da cidade e 10 modalidades esportivas. Ao final da competição, os três primeiros colocados
geral foram premiados com troféu.

Processos seletivos da Prefeitura de
Mariana batem recorde de participantes
As provas dos processos seletivos simplificados, que oferecem
vagas temporárias destinadas às
secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social e Cidadania, e Educação e Desporto, aconteceram
nos dias 22 de julho, para vaga de
monitores de educação em Tempo
Integral (edital 002/2018), e dia
5 de agosto, para as vagas gerais
(edital 001/2018) tiveram recorde
de inscritos e participantes. Ao
todo 5.172 candidatos se inscreveram, sendo que 359 optaram para
monitoria de educação em tempo
integral e 4.813 para as oportunidades gerais.
O prefeito de Mariana, Duarte
Junior, ressalta a importância de
um processo seletivo bem organizado. “Nos empenhamos para que
a organização seja a melhor possível e o alto número de inscritos
mostra que a população está em
busca de boas oportunidades e que
nossa administração trabalha para,
cada vez mais, oferecer serviço
público de qualidade”, pondera o
chefe do executivo.
Na secretaria de Saúde, por
exemplo, no cargo de enfermeiro,

a relação candidato/vaga chegou
a 57,7/vaga. Na secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, para assistente social II foram
20,0/vaga. Já na pasta de Educação e Desporto, para monitor de
alunos o índice chegou a 125,0/
vaga. Nos processos seletivos são
oferecidas vagas temporárias, de
excepcional interesse público, nos
níveis médio, médio técnico e superior completo. As oportunidades
serão para a substituição de alguns
postos já existentes, além de novas

a serem criadas.
Os processos seletivos dos
editais são válidos por dois anos,
prorrogáveis por mais dois anos.
Mas é importante ressaltar que
o prazo dos contratos a serem
firmados deve obedecer à previsão legal, conforme disposto na
Lei Complementar Municipal nº
175/2018. Os editais dos processos seletivos foram publicados
no Diário Oficial do Município
na Edição nº 742 de 14 de Junho
de 2018.

Prefeito se reúne com novo
clube de cavalo de Mariana
O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, recebeu nesta terça-feira a
diretoria do grupo Clube Amigos
do Cavalo. Criado em julho deste
ano, o grupo apresentou as propostas e os objetivos da iniciativa,

que busca reunir apaixonados por
esses animais. Um dos principais
intuitos da organização é promover eventos como cavalgadas,
concursos de marcha e outras atividades sociais ligadas ao campo.
Pedro Ferreira

O prefeito garantiu que o clube está em boas mãos e ressaltou
que o Poder Executivo dará todo
apoio necessário nas atividades
promovidas pela equipe. “Pelo
grupo que foi formado, de pessoas que conhecem do ambiente,
tenho certeza que é um projeto
que renderá bons frutos. O município ajudará no que for possível”, afirmou.
Segundo o presidente do Clube Amigos do Cavalo, William
Gomes, o grupo reúne amantes
pelos cavalos, independente da
raça. “Queremos espalhar a paixão pelos equinos, além de garantir entretenimento com eventos
como cavalgadas e copas de marcha. Estamos empenhados em
reunir, em Mariana, todos aqueles
que tem uma paixão pela vida no
campo em geral", reforçou.
Para se associar ao Clube,
os interessados devem entrar em
contato pelo número 3557-1888.
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Rua da Cultura e do
Lazer em Mariana
neste fim de semana

Mais uma vez a Rua Direita será ponto de cultura e lazer. Neste
final de semana, 11 e 12, a Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio, realiza a segunda edição da Rua
da Cultura e do Lazer. A programação contará com apresentações
musicais nas sacadas dos casarões, feira de artesanato e sabores e
cinema ao ar livre.
O evento passará a ser mensal para garantir mais entretenimento
à população, além de contribuir com a economia do município. “A Rua
da Cultura e do Lazer é uma alternativa para aquecer nosso comércio. Sem contar que é também uma forma da comunidade e demais
visitantes valorizarem e participarem da nossa cultura local”, afirmou o
prefeito Duarte Júnior.
Confira a programação e prestigie!
10 de agosto (sexta-feira):
19h30 – Barraquinhas beneficentes – comidas típicas
20h30 - Show com “Uns e Outros” e “Deitando os Cabelos”
11 de agosto (sábado):
9h – Feira de Artesanato e Feira de Sabores
12 – Show com Jacob e Acauã
15h – Show com Érika Curtis
19h - Cinema ao ar livre na Praça Cláudio Manoel.

PANORAMA

N

este sábado (11), acontece o “I Festival Cultural da Chácara: ô que
essa chácara pegou fogo”, a partir das 13h, na Toca do Zé Pereira,
em Mariana. O Festival é uma iniciativa da Associação dos Moradores
do Bairro São José (Chácara) que busca reunir a comunidade para juntos
resgatar as festividades locais. A entrada é gratuita e, além de uma programação diversificada, haverá barraquinhas de comidas típicas e bebida, artesanato, entalhe, cosméticos naturais, brincadeiras infanto-juvenil
e muito mais.

O

deputado estadual Thiago Cota anunciou sua pré-candidatura à reeleição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Thiago
é natural de Mariana e foi eleito com 65.745 votos no seu primeiro mandato de 2014. Após ser confirmado como pré-candidato, Thiago afirmou que
continuará levantando a bandeira do desenvolvimento regional, pautando
o seu trabalho na defesa e na apresentação de projetos de grande alcance
social. Ele é autor de diversas leis em prol da população e trabalha como
membro da Comissão de Educação, pela valorização dos profissionais da
educação, votando a favor do Adicional de Valorização da Educação Básica (ADVEB) e da PEC que instituiu o piso salarial na Constituição do
Estado de Minas, dentre diversas outras ações.
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América Futebol Clube inaugura
escola de futebol em Mariana

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

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

Nota de Esclarecimento
supostos desvios do
programa Renda Mínima
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, informa que a servidora pública Vivian
Lino foi exonerada de suas funções públicas após acusações de
supostos desvios de verba do programa social Inclusão Produtiva.
De acordo com o secretário Juliano Barbosa, após uma reunião
com a Secretaria de Fazenda e consideradas alterações inconstantes na folha de pagamento das beneficiárias, a decisão foi tomada
para garantir a lisura das investigações.
Outro ponto a esclarecer é o acesso ao programa de envio de
"doc" eletrônico ao Banco do Brasil. Como coordenadora do programa, somente a servidora possuía a chave de conectividade, o que
permitia o envio de documentação diretamente do seu computador,
via sistema, ao Banco responsável pelo pagamento das beneficiárias. Essa ação era pessoal e intransferível, já que a coordenadora
tinha essa função enquanto gestora do Programa de Inclusão Produtiva, não tendo o secretário este acesso e tampouco chave de
conectividade e login, que era unicamente em nome da servidora.
Foi aberta uma sindicância para apurar o ocorrido e todas as
medidas serão tomadas se comprovado os fatos.
Prefeitura Municipal de Mariana

Mais uma vez Mariana sai
na frente e dá um grande passo
no fomento do esporte. Neste sábado, 04, foi inaugurada a escola
oficial do América Futebol Clube,
uma iniciativa da empresa Salum
Construções Ltda em parceria
com a Prefeitura de Mariana e a
Fundação Renova.
“Fico feliz, muito feliz por
receber em nossa cidade uma instituição de peso como o América.
Sem dúvida alguma esse é um projeto muito importante para o nosso
município que, além de revelar novos talentos do futebol, priorizará
a transformação social para além
do esporte, ao dar enfoque à disciplina e ao desempenho escolar,
pois um bom jogador deverá também ser um bom aluno, um bom
cidadão, um bom filho. Agradeço
muito aos envolvidos e reforço
aqui o nosso compromisso com
o esporte”, destacou o prefeito
Duarte Júnior durante a cerimônia
de lançamento.
O projeto oferecerá aulas gratuitas para 150 crianças e adolescentes, entre 7 e 14 anos, e será
uma oportunidade para aqueles
que alimentam o sonho de serem
jogadores profissionais. João Pedro Alves de Souza, 8, morador
de Bento Rodrigues, é uma das
crianças que poderá mostrar seu
talento em campo. “Desde novo

Servidores participam de curso
de brigada de incêndios

Teve início na manhã desta terça-feira (7) no Almoxarifado Municipal, o curso de brigada de incêndios
para os servidores da Prefeitura de
Mariana. A capacitação foi realizada
em parceria com a 3ª Companhia do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, através do Posto
Avançado de Mariana, e teve como
público alvo profissionais que lidam,
direta ou indiretamente, com estocagens no geral.
O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, participou da aula inaugural e
reforçou o comprometimento da Corporação com a cidade. “Quero parabenizar e agradecer ao Posto Avançado
do Corpo de Bombeiros de Mariana
pelo apoio e dizer que fico muito feliz em saber que, em tão pouco tempo
de parceria, já estamos colhendo bons
frutos dessa relação”, afirmou.
Dividido em duas turmas de 20
alunos cada, o curso atende às exigências legais vigentes e faz parte de
uma sequência de melhorias que serão desenvolvidas pela Secretaria de
Planejamento e Gestão. As ações resultarão na aquisição do selo ISO de
qualidade, já que além da realização
da capacitação, haverá implantação
de sistemas, equipamentos e estruturas de segurança em toda a extensão
do almoxarifado.

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

eu já jogava bola na rua com meus
amigos no Bento. Sempre foi meu
sonho ser jogador de futebol e estou muito feliz por ter essa oportunidade. Vou me esforçar muito
e dar o meu melhor”, afirmou o
pequeno.
Projeto - A iniciativa da escola oficial do América Futebol
Clube em Mariana é da Salum
Construções Ltda, empresa responsável pelas obras do Eixo 1
nas barragens de Fundão e Nova
Santarém. “Desde o momento
que fomos contratados pela Fundação Renova para a execução
das obras em Mariana, passamos
a viver o clima do município. Percebemos claramente que a cidade
está em uma fase de recuperação.
Em conversas com a Prefeitura
de Mariana e com a Fundação
Renova percebemos que poderíamos ajudar com um projeto social
de futebol. Como presidente do
América, sei que temos a melhor
expertise na busca de jogadores e
na formação social dessas crianças. Estou muito feliz com isso e
esperamos que esse processo tenha muito sucesso”, disse o presidente da Salum Construções,
Marcus Salum.
Além de vestirem o manto
americano, os jovens serão treinados por profissionais capacitados
com base na metodologia do Amé-

rica nos campos do Guarany e do
Olimpic. A seletiva dos participantes aconteceu nas escolas municipais de Bento Rodrigues, Paracatu
de Baixo, Wilson Pimenta Ferreira
e Centro de Educação Municipal
Padre Avelar (Cempa).
Apoio ao esporte – Mariana segue investindo nos jovens
talentos e promovendo políticas
públicas para o esporte e lazer,
direitos fundamentais para a garantia do desenvolvimento social.
Isso acontece porque a atual administração reconhece que o esporte
é de fundamental importância para
uma nação, uma vez que provoca
melhorias em diversos aspectos da
sociedade, resultando assim numa
promoção da qualidade de vida e
longevidade saudável.
Pensando nisso a Prefeitura vem desenvolvendo diversas
iniciativas na área esportiva como reforma de quadras, apoio financeiro a entidades e clubes ou
atração de eventos nacionais que
transformam Mariana na capital
do esporte. “Assim como a saúde
e a educação, o esporte também
deve ser reconhecido e tratado
com seriedade. São inúmeros os
jovens, adultos e, principalmente,
crianças, envolvidos. Firmamos
um compromisso e o manteremos
de pé a todo custo”, afirma o prefeito Duarte.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Quem qui
tá falano?
Pensava-se que a democratização do telefone, no passado,
restrito aos de maiores posses, pudesse, por si só, educar seus
usuários no contato entre si e com os serviços de interesse da coletividade. Passaram-se os anos, vieram também o celular, o smartphone e outros aplicativos voltados à comunicação interpessoal,
mas nem sempre o portador os sabe usar, civilizadamente, sem
importunar ou mesmo agredir, verbalmente, quem, numa eventualidade, se põe em contato. A pessoa está ocupada, sem que possa
interromper o que faz, mas, ao soar o telefone, atende e se põe
a ouvir. Ali começa o martírio, pois antes que fale, ouve: “quem
qui tá falano?”. O zé mané ou “marimané” (variante feminina do zé
mané), do outro lado, sem se identificar, como manda a boa educação, quer saber quem fala, mas, quem falou, até aquele momento,
foi tão somente ele ou ela, ao fazer a ligação. Quem atende pergunta com quem o(a) interessado(a) deseja falar, e ouve em resposta
um nome não existente naquele endereço. Informa-se ao(à) impertinente a não existência da pessoa naquele endereço, esperando
ouvir um pedido de desculpas pelo incômodo e agradecimento pelo atendimento. Mas, qual?... é esperar demais! A pessoa, do outro
lado, engrossa de vez e quer saber, de qualquer maneira “quem
qui tá falano”; isso, quando não insiste em falar, acreditando estar
em contato com a pessoa procurada, geralmente desafeta. O xingatório é extenso, pontuado dos mais baixos palavrões. A pessoa
importunada, porém não atingida pelas ofensas, exerce sua vingança, deixando que toda verbosidade, do outro lado, se esgote,
pois é lá que se pagará a conta. Nessas horas não acontece pane
nos telefones...

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
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Agosto Dourado é
realizado em Ouro Preto

Ane Souz

A Semana Mundial de Aleitamento Materno é comemorada em
120 Países e, no Brasil, em abril
de 2017, o Congresso Nacional
sancionou a lei 13.435 instituindo
o Agosto Dourado, o mês do aleitamento materno.
O tema da campanha deste ano
resume em palavras o valor do gesto para a saúde das crianças: “Aleitamento materno: a base da vida”.
Para promover a conscientização da importância do aleitamento
materno para o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos,
durante todo o mês de agosto, a
Prefeitura de Ouro Preto, por in-

termédio da Secretaria Municipal
de Saúde, promove uma extensa
e variada programação que inclui
atividades voltadas não apenas aos
profissionais e técnicos da área,
mas também às mães e ao público
em geral.
Serão oficinas e cursos de capacitação, debates, exposições de
arte e várias outras ações informativas, lúdicas e culturais.
Na sexta-feira, dia 3, o Agosto Dourado foi lançado no trem
turístico Ouro Preto X Mariana,
com ações nos vagões e nas estações ferroviárias das duas cidades.
Participaram equipes das duas ci-

dades e membros do Comitê de
Aleitamento Materno Estadual.
No dia 22 de agosto, ipês amarelos serão plantados no entorno
da Santa Casa e no Campo da
Água Limpa, com apoio dos escoteiros de Ouro Preto. O objetivo
é tornar a árvore mais um símbolo da campanha de promoção do
aleitamento e da doação de leite
materno.
Ao longo do mês, os técnicos da saúde estarão atuantes na
elaboração de projetos que possibilitem a melhoria nos serviços
públicos de atendimento às mães
e às crianças.

