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Prefeitura de Mariana inaugura
creche no bairro São Cristóvão
O centro educacional atenderá 140 crianças

Ouro Preto promove
mutirão para
cirurgia de catarata
Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto realizou um mutirão de cirurgias de catarata. OS procedimentos aconteceram nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro
e contemplou 64 pacientes.
As cirurgias foram coordenadas pelo Dr. Emerson
Alvim de Lima, com participação da sua equipe e a
equipe do Centro Cirúrgico.

A Prefeitura de Mariana inaugurou na última segunda (02) o Centro
Municipal de Educação Infantil Taís
Alves Magalhães, creche pública localizada no bairro São Cristóvão.
Segundo a Secretária de Educação, Aline Oliveira, a instituição vai
atender 140 crianças. “Nós sabemos
o quanto é importante garantir uma
aprendizagem de qualidade, então é
com muita felicidade que entregamos
mais um bem público para nossas
crianças.”, ressaltou.
De acordo com o prefeito, Duarte
Júnior, a finalização das obras sofreu

um atraso, por conta do período chuvoso, mas serão concluídas por completo ainda no mês de março.
“O processo foi longo e passou
por várias mãos e por outras gestões.
Então, para mim é um orgulho muito
grande estar como prefeito para inaugurar essa creche. Espero que os pais
tenham certeza que seus filhos estão
aqui sobre os cuidados do poder público, mas recebendo o mesmo respeito
que recebem em casa”, destacou.
Homenagem
A creche recebeu o nome de
Taís Alves Magalhães, marianen-

se que faleceu em 2014, aos 24
anos. Taís dedicou boa parte da
sua vida à educação de crianças,
como professora da Rede Municipal de Mariana.
“Estamos muito felizes e emocionados em ter o nome da Taís
nesse espaço, pois ela sempre teve
muito carinho e dedicação pelas
crianças. Acabamos revivendo a dor
de perdê-la, mas também o amor e
a gratidão que ela deixou e agora
estarão eternizados aqui”, afirmou
Gabriela Gomes, amiga de Taís.
Por Glauciene Oliveira

Prefeitura de Itabirito realiza novos
Mutirões de Combate à Dengue em março
Bairros São José e Padre Adelmo recebem o serviço
de limpeza durante o mês
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A Prefeitura de Itabirito realiza mutirões de combate à dengue durante o
mês de março. A iniciativa, desta vez,
acontece em dois bairros. No dia 4, os
moradores do bairro São José podem
contar com o serviço. Já no dia 18 é a
vez das equipes de limpeza passarem
pelas ruas do bairro Padre Adelmo. “É
importante que a população se mobilize no combate ao mosquito Aedes
aegypti, porque 80% dos criadouros
estão nas residências”, explica Katia
Pacheco, diretora de Vigilância em
Saúde.
As equipes da Prefeitura de Itabirito realizam o recolhimento dos materiais descartados pela população, como
latões, entulhos, moveis velhos, plásticos, garrafas pet, pneus entre outros.
“Os materiais precisam ser colocado
nas calçadas, porque os servidores da
prefeitura não entram nas residências
para a coleta”, lembra a diretora.
A iniciativa preza pela saúde dos
cidadãos de Itabirito, combatendo o
mosquito da dengue e outras doenças
infecciosas. “Além dos objetos servi-

rem de criadores para mosquito, podem também servir como abrigo de
animais sinantrópicos, como ratos e
escorpiões, por exemplo”, descreve

explica Katia Pacheco. Em abril, os
moradores dos bairros Santo Antônio
e Vila Gonçalo podem se preparar para a chegada dos mutirões na região.
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Menina de 6 anos é diagnosticada com doença
rara em Ouro Preto e precisa de ajuda
A campanha de doação online tem como objetivo arrecadar fundos para o tratamento da criança
GLAUCIENE OLIVEIRA

Evellyn Abrão, de apenas 6 de anos, moradora do Bairro
Morro Santana, em Ouro Preto, foi diagnosticada em dezembro de 2019 com uma doença rara, denominada Síndrome de Guillain-Barré (SGB).
O diagnóstico aconteceu através de um exame na medula óssea, realizado na Unidade de Pronto Atendimento de
Mariana (UPA) após a menina passar mal e ser levada pela
segunda vez até a unidade. Após o diagnóstico a criança foi
transferida e segue internada no Hospital Infantil João Paulo
II, em Belo Horizonte.
Evellyn mora com sua mãe, Karina Abrão, que está desempregada, e mais dois irmãos, de 12 e 14 anos. Karina
afirma que sua filha é uma criança educada, extrovertida.
“Ela adora brincar com seus amigos e ama a vida”, destaca
emocionada.
Sobre a doença
A doença é autoimune inflamatória dos nervos e da medula espinhal, caracterizada por quadro de fraqueza e paralisia progressiva de algumas partes do corpo, podendo levar à
insuficiência respiratória e batimentos cardíacos irregulares.
A mãe da menina relata que o quadro de saúde de sua
filha se desenvolveu muito rápido. “A Evellyn sempre foi
uma criança saudável e nunca apresentou problemas sérios
de saúde. Ela estava de férias na casa dos seus avós, quando
em um dia normal ela começou a vomitar e sentir muita falta de ar. No dia seguinte o quadro se agravou, pois ela não
sentia suas pernas. Quando ela chegou no hospital em BH
já havia perdido todos os movimentos do corpo, inclusive
da face, movimentando apenas os olhos, em seguida foi encaminhada para o CTI. Ao decorrer dos dias sofreu paradas
cardíacas e convulsões”, relatou.
Apesar da condição de saúde complicada, Karina afirma que sua filha permaneceu firme durante todo o processo. Após dois meses de tratamento a menina já apresentou
melhoras nos movimentos da face e do tronco e recuperou a
fala, porém ainda respira com a ajuda de aparelhos, no método traqueostomia. “Minha filha é muito forte e guerreira. Ela
não desistiu de si mesma e vem lutando cada dia para vencer
essa batalha”, enfatizou esperançosa.
Como ajudar
Segundo as orientações médicas, Evellyn poderá retornar para casa em breve, porém ela continuará necessitando
de cuidados especiais, como fisioterapia intensiva, diversos
medicamentos, fonoaudiólogo e uma alimentação especial.
Todos os procedimentos necessários terão um custo elevado
para a família de Evellyn, por isso a mãe abriu um sistema de
doação online, denominado “Vakinha”, os interessados em
contribuir devem acessar o site vakinha.com.br e pesquisar

pela campanha “Ajude Evellyn”. “Como estou desempregada e com poucos recursos, peço ajuda a todos para que
eu possa dar continuidade ao tratamento da minha filha e
devolvê-la a felicidade de viver intensamente”, disse.
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CARTA AOS TEMPOS

“Tamo” na mão
de calango!

Quando se pensava estar o país a caminho de mais segurança, mais respeito às leis, menos violência e mais combate
à criminalidade por parte das forças da segurança, lá vem um
fato a jogar por terra a primeira impressão e colocar a sociedade
cara-a-cara com o perigo de recrudescimento da violência.
O que aconteceu em Sobral, interior do Ceará, dia 19, quarta-feira da semana anterior ao carnaval, quando um senador da
República quase foi morto a tiros, numa manifestação que envolvia policiais militares amotinados, dá o que pensar. Dá o que
pensar e serve de alerta para o que ainda poderá acontecer, se
persistir por muito tempo este sistema político-partidário, antidemocrático, vergonhoso e corrupto.
Fortaleza está, há algum tempo, sob ataque de facções criminosas, assim como o Rio de Janeiro, levando populações inteiras a momentos de pânico, por ocasião dos confrontos entre
si ou com as forças policiais. A capital cearense já esteve, praticamente, nas mãos dos criminosos, em disputa pelo poder no
âmbito do tráfico de drogas: coletivos incendiados, comércio sob
ameaças e paralisado, lixo acumulado nas ruas por imposição
dos criminosos, tentativas de destruição de pontes e viadutos
mediante explosivos. Verdadeiras ações bélicas foram praticadas, sem levar em conta a população que trabalha, que estuda,
que produz e paga impostos. Crime sempre houve e sempre
haverá porque o Homem não é santo, mas a situação a que
chegou o pais se deve ao acumpliciamento do Estado com o
crime, deixando de combater a criminalidade com o devido rigor, abrandando leis, excedendo-se nas concessões aos presidiários, enfim, alargando a impunidade pré-existente e, injustiça das injustiças, nenhum amparo às vítimas dos crimes. Pois
bem, justamente nesse clima, ou quando se caminhava para
a, mais ou menos, normalidade, eclode um movimento rebelde, dito reivindicatório de melhor soldo, entre policiais militares
cearenses. Algumas dezenas deles se declararam em “greve”,
o que contraria a Lei que, por motivos óbvios, proíbe o policial
militar de fazer greve. Nesse caso o estado rebelde se chama
motim, insubordinação de grupo contra o comando e contra o
Estado. Não importa o motivo da insubordinação. Ela deve ser
punida de acordo com a lei! Passíveis de acumpliciamento com
o erro dos amotinados ficam aqueles que sugerem atendimento às exigências feitas pelos agentes de segurança, que deixaram de cumprir seu dever na segurança da população, vestiram
máscara à moda bandida e ocuparam quartéis. Não deve haver
condescendência com o crime e o que fazem amotinados dentro do quartel é quase crime também, porque tem facilitado a
criminalidade!
No sentido contrário, a violência contra a violência, sem amparo legal ou tomada à revelia, por quem quer que seja, merece a mesma punição, ainda que o envolvido seja senador da
República. Avançar sobre os portões do quartel com o intuito
de invadi-lo, usando uma retroescavadeira, foi um ato estúpido,
próprio de débil mental ou de alguém que se julga acima de tudo,
além de “dono político” da cidade. O que se espera dele, assim
como de todos os políticos, são gestões de bom senso em que
prevaleçam os interesses de toda a sociedade, sob clima de serenidade e de segurança, enquanto se discutem, à parte e sob o
amparo da lei, os questionamentos de grupos. Fazer o que fez o
senador é comparável ao lançamento de gasolina sobre imóvel
em chamas! Ainda teve a petulância de posar de herói, após
receber socorro e se recuperar do tiro recebido. Seu ato foi de
bandido, tanto quanto o dos mascarados amotinados dentro do
quartel! Se quisesse mesmo colaborar com a coletividade mediante o uso de uma retro, deveria ter comparecido a outros pontos do país, onde, no mesmo dia, ocorreram chuvas torrenciais,
causando alagamentos, deslizamentos de terra, soterramentos,
bloqueios de rodovias e outros transtornos. Naquele mesmo dia,
uma retro foi utilizada, em São Paulo, para socorrer pessoas
ilhadas no trânsito da cidade inundada. E o orgulhoso senador
a valer-se de sua habilidade extra, na tentativa de invadir quartel
ocupado por policiais militares amotinados. O tiro foi ato criminoso, mas a intenção de avançar sobre o quartel com a máquina
também foi. Se, no lugar do senador, estivesse um “zemané” ou
“marimanela”, por certo que seria preso(a) e execrado(a) pela
mídia e opinião pública.
Com políticos dessa laia à frente, o Brasil não vai a lugar
nenhum! “Tamo” na mão de calango!
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*Mauro Werkema

A complexa gestão de Ouro Preto

A administração pública de
Ouro Preto é um grande desafio. A
sua complexidade se impõe por vários motivos: cidade histórica, com
traçado do Século XVIII mas com
um dinamismo urbano e vivencial
do Século XXI; tombada desde
1938 pelo IPHAN, no seu conjunto urbano, edificações e ruas, o que
estabelece limites e obrigações para
a gestão; topografia íngreme e com
geologia instável, dificultando intervenções de serviços públicos e
poucas alternativas para expansões
urbanas; treze distritos, alguns com
densidade populacional próxima
de oito mil habitantes e mais de 20
povoados; cidade de serviços e com
pouca opção para projetos industriais; Prefeitura com três mil empregados e sem sobras de recursos para
investimentos na melhoria e expansão dos serviços públicos, alguns
notoriamente deficientes; máquina
de arrecadação tributária ineficiente.
Mas, por outro lado, tem qualidades que são raras e competitivas
mas, infelizmente, ainda pouco
geradoras de efetivas resultantes
econômicas e sociais para a cidade tricentenária. São elas a fama
internacional como exemplar bem
preservado de cidade de traçado e
arquitetura setecentista luso-brasileira, atraindo turistas de todo
o mundo; localização central nos

mapas mineiro e brasileiro, que lhe
garante competitividade como destino turístico, com boa acessibilidade; e, como fator também pouco
explorado, sedia uma universidade
que mantém ensino superior de
engenharias, farmácia, arquitetura,
economia, direito, história e medicina, entre outras, que poderiam
trazer muitos e qualificados benefícios para a cidade.
Estas são reflexões importantes e atuais inerentes ao momento
atual e ao futuro da cidade. E que
deveriam estar presidindo o debate
político que se inicia com vistas às
eleições municipais deste ano. É
normal que o jogo político ainda se
faça em escolhas de nomes e partidos mas seria salutar que ajustes
e disputas avancem para o campo
das ideias, propostas, diagnósticos
e projetos. Sem debates a disputa
permanece na velha política, nas
vaidades pessoais, na mera busca
pelo poder, na repetição do mesmo.
É igualmente saudável que surjam
novos nomes, mas com desejável
renovação de ideias, evitando a
perpetuação de lideranças antigas e
não atualizadas no debate político e
administrativo.
Um olhar, mesmo breve, do
que ocorre no mundo e no Brasil
mostra claramente que a renovação política, através de propostas e

ideias, é essencial na busca de um
novo tempo, na construção de novos caminhos, novos rumos, novas
soluções. Sem o debate esclarecido
e avançado, com a modernidade
que a evolução contemporânea revela, estaremos repetindo o “mais
do mesmo”, velhas fórmulas que
atendem apenas a interesses pessoais, a continuidade de mandos.
A rigor, não deve haver restrição de
nomes desde que ocorram avanços
no campo programático.
O apelo ao debate na campanha
eleitoral é antigo e até ingênuo face
aos rumos que a política ouro-pretana tem tomado. Mas precisa ser
cobrado sempre. Como já citamos,
a cidade é peculiar, nas suas dificuldades e também facilidades mas
falta planejamento amplo, objetivo,
viável e operacional, atualizado
com relação às novas realidades e
sua evolução para o bem e para o
mal. É tempo de transformações e
Ouro Preto, que tanto deu para a
formação da nacionalidade brasileira, na Colônia, no Império e na
República, sede de uma grande e
antiga universidade, que atrai simpatia e solidariedade internacionais,
tem tudo para dar um exemplo de
debate político sério, responsável
e compatível com o mundo contemporâneo.*Jornalista (mwerkema@uol.com.br)
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ais uma instituição bancária foi credenciada pela SANEOURO para pagamento da Tarifa de Disponibilidade. A Caixa Econômica Federal e as Casas Lotéricas já estão aceitando o recebimento das faturas
e, para aqueles que estão com a data de vencimento da conta entre os dias 12 e 20 de fevereiro, excepcionalmente este mês, poderão pagá-las até o próximo dia 28 sem juros. Não é necessário imprimir uma nova
guia. Além da Caixa, as agências Itaú, Santander e Brasil estão autorizadas a receberam o tributo em seus
terminais de autoatendimento. As conveniadas: Pagfacil - correspondente do Banco do Brasil, na Rua São
José, e os Correios, em Ouro Preto e Cachoeira do Campo também são autorizadas. Outras instituições
estão em processo de credenciamento e breve será divulgado. A SANEOURO agradece a compreensão de
todos e se coloca à disposição dos nossos clientes nos telefones 3350-5152 (WhatsApp) e 08000261155, e
em nossa loja, à Av. Juscelino Kubistchek, 717 – Vila Itacolomi (entre a Nacional Tintas e Ortobom), das 8h
às 18h, de segunda a sexta-feira. Em Cachoeira do Campo, o atendimento é no Jardim Street Mall, Loja 25.

Ouro Preto Tênis Clube

R. Washington Dias, s /nº Barra - OURO PRETO - CNPJ: 23.070.816/0001-97 Tel: 3551-3077 - Insc. Estadual: Isento
Site: www.optc.com.br e-mail: contato@optc.com.br

Edital de Convocação da Assembleia Geral Eletiva dos
Associados do Ouro Preto Tênis Clube/OPTC - Biênio 2020/2022

O Diretor-Presidente do Ouro Preto Tênis Clube, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto do Ouro Preto
Tênis Clube, aprovado em Assembleia Geral dos Sócios em 21 de dezembro de 2016, regularmente registrado junto ao Cartório de
Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ouro Preto da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, considerando
especialmente o disposto nos artigos 53 e seguintes deste mesmo Estatuto, bem como nos artigos 31 e seguintes do Regimento Interno
do Ouro Preto Tênis Clube, Convoca os seus associados, obedecidos os requisitos estatutariamente previstos, para a Assembleia Geral
Eletiva da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do Ouro Preto Tênis Clube, para o Biênio de 2020 a 2022, a se
realizar no dia 07 de junho de 2020, domingo, das 08 horas às 18 horas, na Churrasqueira do Bar do Ouro Preto Tênis Clube, localizado
na Rua Washington Dias, s/n, Barra, Ouro Preto/MG. Nos termos do artigo 54 do Estatuto do Ouro Preto Tênis Clube, Nomeia os
membros da Comissão Eleitoral que conduzirão os trabalhos e também assinam este Edital:
Presidente: Gisângelo Sebastião Abreu Machado
1º Secretária: Michella Silva Fernandes
2º Secretário: Rodrigo Durães Fernandez
O Cronograma do Processo Eleitoral será o seguinte:
Ação

Data

Local e Horário

Publicação do Edital da Assembleia Geral Eletiva

3/6/2020

Dependências do OPTC e no Jornal O Liberal

Inscrição para as eleições

07/04/2020 a 07/05/2020

Secretaria Administrativa do OPTC, das 8h às 17h

Análise das inscrições

08/05/2020 a 11/05/2020

Dependências do OPTC

Divulgação da análise das inscrições (deferidas e indeferidas)

5/11/2020

Quadro de avisos do OPTC, após às 17 horas.

Disponibilização da mala direta aos candidatos

5/12/2020

Secretaria Administrativa do OPTC, das 8 h até às 17 h

Divulgação das candidaturas (campanha eleitoral)

12/05/2020 a 07/06/2020

A critério das chapas/candidatos

Chamado das eleições na página eletrônica do OPTC e envio
de e-mail para todos os associados cadastrados para divulgação
da proposta de trabalho das candidaturas

5/24/2020

Página eletrônica do OPTC e e-mail dos associados
cadastrados

Indicação dos ficais pelas chapas/candidatos

6/1/2020

Secretaria Administrativa do OPTC, das 8 h até às 17 h

Assembleia Geral Eletiva

6/7/2020

Churrasqueira do Bar do OPTC, das 8h até às 18h

Apuração dos votos

6/7/2020

Churrasqueira do Bar do OPTC, após às 18h

Publicação oficial dos resultados das eleições

6/7/2020

Quadro de avisos do OPTC, após às 18 horas.

Posse dos eleitos

Até 30/06/2020

Local e horário a definir

Ouro Preto, 06 de março de 2020.
EVALDO RAMOS DE OLIVEIRA - Diretor-Presidente do Ouro Preto Tênis Clube - Biênio 2018/2020
GISÂNGELO SEBASTIÃO ABREU MACHADO - Presidente da Comissão Eleitoral do Ouro Preto Tênis Clube - Biênio 2020/2022
MICHELLA SILVA FERNANDES - 1ª Secretária da Comissão Eleitoral do Ouro Preto Tênis Clube - Biênio 2020/2022
RODRIGO DURÃES FERNANDEZ - 2º Secretário da Comissão Eleitoral do Ouro Preto Tênis Clube - Biênio 2020/2022
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 20/02 a 04/03
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº005/2020, Artigo 24,
inciso II, que tem por objeto a Aquisição
de medidor integrador de nível sonoro
(sonômetro), bem como seu calibrador e
microfone, tendo como favorecida a empresa: Formis Instrumentos de Medição
LTDA ME, CNPJ 30.197.931/0001-92,
no valor de R$ 12.160,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de
Licitação nº013/2020, Artigo 24, inciso
II, que tem por objeto a Contratação de
serviço especializada no restauro de móveis antigos com palha trançada mediante processo de dispensa de licitação para
suprir necessidade de recuperação dos
móveis do gabinete da Prefeitura de Ouro
Preto, tendo como favorecido: JOSE DE
PAULA, CPF 018.113.396-20, no valor
de R$ 1.380,00. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite nº
029/2019, do tipo menor preço global,
objeto: contratação de empresa de engenharia para a execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, das
obras e serviços para a implantação do
Portal do Distrito de Santa Rita, na estrada de acesso ao citado distrito, entroncamento com MG-129, na cidade de Ouro
Preto - MG. Empresa vencedora: JOSÉ
ALBANO GOMES E CIA LTDA EPP,
CNPJ 05.167.478/0001-24 com o valor
global de R$167.455,31. O Município de
Ouro Preto adjudica e homologa o presente objeto – Marineth Márcia Monteiro
– Presidente da CPL/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº 010/2020, Artigo 24,
Inciso IV, da Lei 8.666/93, que tem
por objeto a contratação emergencial
de empresa de engenharia especializada
na execução, com fornecimento de mão
de obra capacitada, materiais e demais
elementos necessários à boa execução
dos serviços de reconstrução de ponte
sobre o córrego Cuiabá e recuperação
de talude na estrada de acesso para Ouro
Branco - Distrito de Santa Rita, com o
valor global de R$ 156.825,20 - tendo
como favorecida a empresa JOSÉ ALBANO GOMES & CIA LTDA – CNPJ:
05.167.478/0001-24. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Processo de Inexigibilidade nº006/2020, Artigo 25, Inciso III ,
da Lei 8.666/93, contratação da Banda
Forró de Bolso, para atender a demanda
de eventos do Município de Ouro Preto, com o valor global de R$ 4.000,00
- tendo como favorecida a empresa
ACAUÃ LUTHOR DE SOUZA ROCHA 10135664675. Superintendência
de Compras e Licitações.

artísticos da Banda Abahdá para atender
a demanda de eventos do Município de
Ouro Preto, tendo como favorecida a empresa Companhia Alma Dell Art – CNPJ
04.712.715/0001-28, no valor total de R$
18.000,00. Superintendência de Compras
e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº004/2020, Artigo 25, inciso III,
que tem por objeto a Contratação de shows artísticos da Banda K@zahara para
atender a demanda de eventos do Município de Ouro Preto, na Sede e Distritos, visando atender a Secretaria Municipal de
Turismo, Indústria e Comércio, no valor
total de R$ 10.000,000, tendo como favorecido Alex Saraiva Ambrosio – CNPJ
19.738.101/0001-92.Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº005/2020, Artigo 25, inciso
III, que tem por objeto a Contratação de
shows artísticos da Banda Os Traias para
atender a demanda de eventos do Município de Ouro Preto, na Sede e Distritos,
visando atender a Secretaria Municipal
de Turismo, Indústria e Comércio, no valor total de R$ 6.000,00, tendo como favorecido Conceição Maria Maia – CNPJ
34.881.666/0001-18.Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº07/2020, Artigo 25, Inciso III,
da Lei 8.666/93, que tem por objeto a
contratação de show artístico da Banda
“Baianas Ozadas” para atender a demanda de eventos do Município de Ouro Preto, com o valor global de R$ 10.000,00;
tendo como favorecida a empresa Lá e
Cá Produções e Eventos Eireli CNPJ25.128.576/0001-60. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº 018/2020, Artigo 25, Inciso III
, da Lei 8.666/93, que tem por objeto a
contratação de show artístico de “Serginho Barbosa e Banda” para atender
a demanda de eventos do Município de
Ouro Preto, com o valor global de R$
3.500,00; tendo como favorecida a empresa Sergio José Barbosa 40846741687CNPJ-20.109.817/0001-00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº 020/2020, Artigo 25, Inciso III,
da Lei 8.666/93, que tem por objeto a
contratação de shows artísticos da “Banda Tindoida” para atender a demanda
de eventos do Município de Ouro Preto,
com o valor global de R$ 8.000,00; tendo
como favorecida a empresa Luzertino
Analio de Araujo 74717510615- CNPJ
32.787.018/0001-71.Superintendência de
Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº010/2020, Artigo 25, Inciso III ,
da Lei 8.666/93, contratação da Banda
Celso Alves, para atender a demanda de
eventos do Município de Ouro Preto,
com o valor global de R$ 10.000,00 - tendo como favorecida a empresa ANTÔNIO CELSO ALVES 51986078604. Superintendência de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade 012/2020, Artigo 25, inciso III, referente à contratação de show artístico da
Banda Ases do Samba para atender a demanda de eventos do município de Ouro
Preto, tendo como favorecida a empresa
Acauã Luthor de Souza Rocha, CNPJ:
26.168.340/0001-10, no valor total de
8.600,00. Superintendência de Compras
e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº011/2020, Artigo 25, Inciso III
, da Lei 8.666/93, contratação da Banda
Manguacêra, para atender a demanda
de eventos do Município de Ouro Preto, com o valor global de R$ 4.000,00
- tendo como favorecida a empresa
BRUNO MORAES REGENTHAL
31805903861. Superintendência de
Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade 013/2020, Artigo 25, inciso III,
referente à contratação de show artístico
de Toninho Barbosa e Banda para atender
a demanda de eventos do município de
Ouro Preto, tendo como favorecida a empresa Taynan Ezequiel da Silva Barbosa,
CNPJ: 35.064.212/0001-17, no valor
total de 15.000,00. Superintendência de
Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº008/2020, Artigo 25, Inciso III,
referente à contratação de shows artísticos da Banda Abalô para atender a demanda de eventos do Município de Ouro
Preto, tendo como favorecida a empresa
Karina Cristine de Sousa 08583017689
– CNPJ 30.670.141/0001-82, no valor
total de R$ 8.000,00. Superintendência
de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Inexigibilidade
021/2020, Artigo 25, inciso III, referente
à contratação de show artístico da Banda Tianstácia para atender a demanda de
eventos do município de Ouro Preto, tendo
como favorecida a empresa DaTerra Produções Ltda, CNPJ: 03.919.401/0001-38,
no valor total de 15 .000,00. Superintendência de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº009/2020, Artigo 25, Inciso
III, referente à contratação de shows

Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Inexigibilidade
022/2020, Artigo 25, inciso III, referente
à contratação de show artístico da Banda
JPG para atender a demanda de eventos

do município de Ouro Preto, tendo como
favorecida a empresa JPG Produções e
Eventos Ltda, CNPJ: 11.273.892/0001-10,
no valor total de 6.500,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Inexigibilidade
023/2020, Artigo 25, inciso III, referente
à contratação de show artístico do cantor
Wilson Sideral para atender a demanda de
eventos do município de Ouro Preto, tendo
como favorecida a empresa Fácil Produções
e Eventos Ltda, CNPJ: 03.367.548/000162, no valor total de 16.000,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade 024/2020, Artigo 25, caput, da Lei
8666/93, referente à contratação da Liga
das Escolas de Samba de Ouro Preto para
atender a programação do Carnaval 2020
do Município de Ouro Preto, no valor
total de 55.000,00. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública, para conhecimento
dos interessados, a licitação do Pregão
Eletrônico nº003/2020 – Registro de
preços para aquisição de laticínios para
atendimento das Unidades Escolares do
Município de Ouro Preto. Recebimento
das propostas por meio eletrônico no site
www.bllcompras.org.br: De 28/03/2020
às 08h:00min até 11/03/2020 às 18h:00min. Início da Sessão de disputa prevista para o dia 12/03/2020 às 08h:00min.
Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br,
link Licitações e no site www.bll.org.br.
Informações: (31) 3559-3301. Luciene F.
Souza – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público REABERTURA da
Tomada de Preços nº004/2019 do tipo
menor preço global de objeto contratação
de empresa especializada na área de engenharia para a execução de obras civis
pavimentação em CBUQ, meio fio, sarjeta, sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas e serviços complementares na
Estrada de Matias na Localidade Coelhos
– Distrito de Amarantina em Ouro PretoMG. Protocolo de habilitação e propostas até o dia 13/03/2020 às 08h30min,
abertura do certame às 09h00min do dia
13/03/2020. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br. Marineth Márcia Monteiro
- Presidente da CPL.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública ERRATA na publicação da
Dispensa de Licitação nº015/2020, Artigo 24, Inciso I, Lei 8.666/93, que tem por
objeto à contratação de empresa de engenharia para a execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, das
obras e serviços para a execução de canaleta pluvial e pavimentação poliédrica na
Rua Ana Pereira Lima, na Localidade do
Maracujá, ONDE SE LÊ “Dispensa de
Licitação n° 115/2020”, LEIA-SE “Dispensa de Licitação nº. 015/2020”. Demais
informações permanecem inalteradas. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite
nº004/2020, objeto: contratação de empresa para execução, com fornecimento
total de mão de obra, materiais e equipamentos, para a limpeza de ruas e logradouros durante as festividades do carnaval - Ouro Preto/MG. Licitante vencedor:
RIJ CONSTRUÇÕES EIRELI, com o
valor global de R$ 153.687,41. O Município de Ouro Preto adjudica e homologa o presente objeto – Marineth Márcia
Monteiro – Presidente da Comissão Permanente de Licitação/PMOP.

00min até 11/03/2020 às 18h:00min”. Demais condições e especificações seguem
inalteradas. Edital no site www.ouropreto.
mg.gov.br, link Licitações e no site www.
bll.org.br. Informações: (31) 3559-3301.
Luciene F. Souza – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a ERRATA na publicação
do 15/02/2020 do Pregão Eletrônico
nº044/2019 – Registro de preços para
aquisição de equipamentos médicos hospitalares para a Nova UPA. Onde se lê: “De
18/03/2020 às 08h:00min até 04/03/2020
às 18h:00min”, leia-se “De 18/02/2020 às
08h:00min até 04/03/2020 às 18h:00min”.
Demais condições e especificações seguem inalteradas. Edital no site www.
ouropreto.mg.gov.br, link Licitações e no
site www.bll.org.br. Informações: (31)
3559-3301. Luciene F. Souza – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público a Ata de Registro de
Preços referente ao Pregão Eletrônico
nº031/2019, objeto: – Registro de Preços para aquisição de material médico
hospitalar. – Com vigência pelo período
de 29/01/2020 a 29/01/2021. Fornecedor:
Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda,
CNPJ nº. 05.343.029/0001-90. – Valor
registrado: Item 58: R$ 0,22; Item 59: R$
0,21; Item 60: R$ 0,20; Item 61: R$ 0,20;
Item 62: R$ 0,19; Item 63: R$ 0,20; Item
64: R$ 0,20. – Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público edital, nos termos propostos, do Pregão Presencial para Registro
de Preços nº01/2020 - Objeto: aquisição
de produtos, medicamentos de uso veterinário e insumos para a Unidade de Vigilância de Zoonoses e Bem-Estar Animal.
A abertura da sessão será no dia 16 de
março de 2020 às 10h00min. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br, link Licitações. Mais informações: (31) 3559-3301.
Hállan Vinícius – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº017/2020, Artigo 24, inciso II, que tem por objeto aquisição de
armários de escritório para atender a Superintendência de Compras e Licitações,
no valor global de R$2.750,00, tendo
como favorecida a empresa SJ Comércio
de Utilidades – Eireli - ME, CNPJ Nº
10.614.788/0001-80. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº014/2020, Artigo 24,
inciso II, que tem por objeto a aquisição de troféus e medalhas para projetos,
treinamentos e competições no âmbito
municipal, promovidos e apoiados pela
Prefeitura Municipal de Ouro Preto através da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer, tendo como favorecida a empresa:
Premium Artigos Personalizados Ltda,
CNPJ 22.645.154/0001-73, no valor de
R$ 17.436,20. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº014/2020, Artigo 25, inciso III,
que tem por objeto a Contratação de shows artísticos da Banda Mikareteiros para
atender a demanda de eventos do Município de Ouro Preto, na Sede e Distritos, visando atender a Secretaria Municipal de
Turismo, Indústria e Comércio, no valor
total de R$ 8.000,00, tendo como favorecido Karina Cristine de Sousa – CNPJ
30.670.141/0001-82.Superintendência de
Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público Ata de Registro de Preços
referente ao Pregão Presencial SRP nº
040/2019, objeto: contratação de empresa para prestação de serviços para atendimento de diversos postos de trabalho,
com vigência pelo período de 20/02/2020
a 20/02/2021. Fornecedor: Village Administração e Serviços Eireli, CNPJ
01.999.079/0001-79, valor global registrado: R$5.299.574,64. Superintendência
de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº015/2020, Artigo 25, inciso III,
que tem por objeto a Contratação de shows artísticos da Banda Doce Trapaça para
atender a demanda de eventos do Município de Ouro Preto, na Sede e Distritos, visando atender a Secretaria Municipal de
Turismo, Indústria e Comércio, no valor
total de R$ 8.000,00, tendo como favorecido Karina Cristine de Sousa – CNPJ
30.670.141/0001-82. Superintendência
de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a ERRATA na publicação
do 20/02/2020 do Pregão Eletrônico
nº003/2020 – Registro de preços para
aquisição de laticínios para atendimento
das Unidades Escolares do Município de
Ouro Preto. Onde se lê: “De 28/03/2020
às 08h:00min até 11/03/2020 às 18h:00min”, leia-se “De 28/02/2020 às 08h:-

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº016/2020, Artigo 25, inciso
III, que tem por objeto a Contratação de
shows artísticos da Banda Tindolelê para
atender a demanda de eventos do Município de Ouro Preto, na Sede e Distritos, visando atender a Secretaria Municipal de
Turismo, Indústria e Comércio, no valor
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total de R$ 3.500,00, tendo como favorecido Kelly Cristina Pereira Costa – CNPJ
23.808.246/0001-90.Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Inexigibilidade
nº025/2020, Artigo 25, Inciso III , da Lei
8.666/93, que tem por objeto a contratação de shows artísticos da “Bartucada
Diamantina” para atender a demanda de
eventos do Município de Ouro Preto, com
o valor global de R$ 15.000,00; tendo
como favorecida a empresa Associação
Recreativa dos Amigos de Diamantina
CNPJ- 08.561.662/0001-42. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público RESULTADO de proposta
de preços e habilitação do Pregão Presencial SRP nº005/2020, objeto: contratação de empresa para prestação de serviços para atendimento de diversos postos
de trabalho da Secretaria Municipal de
Educação.Após análise, o pregoeiro julga
habilitada e vencedora do certame a empresa Village Administração e Serviços
Eireli, que ofertou o menor valor global
de R$7.997.186,28. O Município de Ouro Preto adjudica e homologa o presente
objeto e convoca a referida empresa para
a assinatura da Ata de Registro de Preços
em até 05 (cinco) dias úteis conforme o
subitem 13.3.1 do edital. Fábio Rodrigues
Braga – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública, para conhecimento dos interessados, a exclusão do LOTE 05 do
Pregão Presencial nº008/2020 – concessão onerosa para fins comerciais, de
cinco espaços para instalação de guichês,
lanchonete/loja, situada no Terminal Rodoviário “08 de Julho”, sendo remunerada
mensalmente, atendendo à solicitação da
Secretaria Municipal de Governo. Demais
condições permanecem inalteradas. Edital
no site www.ouropreto.mg.gov.br, link
licitações. Informações: (31) 3559-3301.
Elis Regina S. Profeta – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de
Licitação nº018/2020, Artigo 24, inciso II,
que tem por a aquisição de holofotes para
atender as necessidades do Departamento
de Eventos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto com a estrutura para realização de
eventos do Município de Ouro Preto., no
valor global de R$17.600,00, tendo como
favorecida a empresa Fabiana Rodrigues
Pereira - CNPJ nº 26.427.828/0001-14.Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público a Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº031/2019,
objeto: Registro de Preços para aquisição
de material médico hospitalar. – Com
vigência pelo período de 29/01/2020 a
29/01/2021. Fornecedor: JR Lacerda Material Médico Hospitalar Eireli, CNPJ nº.
03.595.984/0001-99. – Valor registrado:
Item 06: R$ 3,59; Item 15: R$ 0,66; Item
26: R$ 2,43; Item 33: R$ 15,00; Item 34:
R$ 0,78; Item 41: R$ 3,80; Item 43: R$
3,70; Item 44: R$ 3,60; Item 48: R$ 1,80;
Item 49: R$ 2,39; Item 76: R$ 5,90; Item
82: R$ 0,13; Item 85: R$ 0,13; Item 93: R$
3,36; Item 95: R$ 2,48; Item 98: R$ 2,58;
Item 99: R$ 2,60; Item 100: R$ 2,49; Item
110: R$ 0,85; Item 111: R$ 0,55; Item 112:
R$ 0,50; Item 114: R$ 0,60; Item 149: R$
3,00; Item 153: R$ 0,065; Item 154: R$
3,59; Item 168: R$ 0,66; para o Item 170:
R$ 0,90; Item 171: R$ 1,10; Item 181: R$
15,00; Item 182: R$ 0,78; Item 183: R$
1,00; Item 189: R$ 3,80; Item 192: R$
3,60; Item 197: R$ 2,39; Item 200: R$
5,50; Item 206: R$ 0,23; Item 207: R$
0,23; Item 208: R$ 0,23; Item 209: R$
0,23; Item 216: R$ 1,00; Item 218: R$
1,00; Item 224: R$ 5,90; Item 225: R$
6,20; Item 229: R$ 0,18; Item 230: R$
0,13; Item 231: R$ 0,20; Item 232: R$
0,18; Item 233: R$ 0,13; Item 236: R$
0,15; Item 237: R$ 0,16; Item 243: R$
2,48; Item 244: R$ 2,70; Item 245: R$
2,70; Item 246: R$ 2,58; Item 247: R$
2,60; Item 248: R$ 2,49; Item 258: R$
0,85; Item 259: R$ 0,55; Item 260: R$
0,50; Item 261: R$ 0,80; Item 262: R$
0,60; Item 264: R$ 0,50; Item 273: R$
8,50; Item 277: R$ 2,80; Item 278: R$
2,80; Item 280: R$ 4,00; Item 282: R$
3,60; Item 283: R$ 3,80; Item 284: R$
3,80; Item 285: R$ 3,60. – Com vigência
pelo período de 12/02/2020 a 12/02/2021.
Fornecedor: Fênix Distribuidora de Materiais Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº.
01.154.827/001-12. – Valor registrado:
Item 12: R$ 0,75; Item 31: R$ 13,00; Item
74: R$ 0,13; Item 155: R$ 2,51; Item 159:
R$ 0,63; Item 160: R$ 0,75; Item 172: R$
2,60; Item 175: R$ 3,49; Item 185: R$
0,88; Item 199: R$ 58,90; Item 222: R$
0,13; Item 266: R$ 0,54; Item 281: R$

4,10. – Superintendência de Compras e
Licitações.
Extrato de Contratos – Março Departamento de Atos e Contratos, DACAD
Maximiano Uniforme e Confecções
EIRELI. Dispensa 011/2020. Objeto:
aquisição de materiais esportivos diversos, a serem utilizados pelos participantes dos projetos, treinamentos e competições no âmbito municipal, promovidos
e apoiados pela Prefeitura Municipal de
Ouro Preto através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Vigência: 12
meses. Vencimento: 14/02/2021. Valor:
R$ 17.289,90. DO: 02.013.001.27.812.
0094.2102.3390 3000 FR 100 Ficha 819.
Formis Instrumentos de Medição
Ltda. Dispensa 005/2020. Objeto: É
objeto a aquisição de medidor integrador de nível sonoro (sonômetro),
bem como seu calibrador e microfone. Vigência: 12 meses. Vencimento:
29/01/2021. Valor: R$ 12.160,00. DO:
02.16.02.04.122.0010.2014. 3390.3900
FR 157 FP 1069.
Flora MAM Produtos e Serviços LTDA. Convite 13/2019. Objeto: 1º aditivo do valor. Valor: R$ 21.777,43. DO:
02.011.001.18.541.0113.2240.3390.39
00FR 100FP 579.
José Raimundo da Silva. Dispensa
02/2020. Objeto: locação de imóvel
localizado na ladeira da Piedade, nº
77ª, bairro Piedade, Ouro Preto/MG,
que será utilizado pela secretaria municipal de Saúde para residência do
paciente Jean Charles Rodrigues, visando acatar a liminar judicial – processo
0461.10.001506-5. Vigência: 12 meses.
Vencimento: 10/01/2021. Valor: R$
650,00. DO: 02.015.001.10.302.0065.2
207.3390.3600 FR102 FP 1172.
Empresa Elétrica e Material de Construção Inconfidentes LTDA. Dispensa
122/2019. Objeto: 1º aditivo do valor.
Valor: R$ 303,70. DO: 02.12.04.08.243
.0122.2050.3390.30.00 FR 229 FP704.
FHM Comércio EIRELI – ME. Dispensa 012/2020. Objeto: Trata-se de
contratação de empresa de engenharia
para a execução, com fornecimento total
de mão de materiais e equipamentos, das
obras e serviços para a complementação
e adequação da rede de drenagem pluvial
na Rua Sílvio Elias da Silva, bairro Cabeças. Vigência: 06 meses. Vencimento:
18/08/2020. Valor: R$ 24.778,85. DO:
02.014.001.15.451.0070.10794490 5100
FR100 FP 852.
LA e CA Produções e Eventos. Inexigibilidade 007/2020. Objeto: Contratação
show artístico da Banda Baianas Ozadas
para atender a demanda de eventos do
Município. Vigência: 04 meses. Vencimento: 07/06/2020 Valor: R$ 10.000,00.
DO: 02.009.001.23.695.0059.2270.339
0.3900 FR100 FP0470 Daterra Produções LTDA. Inexigibilidade 021/2020.
Objeto: Contratação de show artístico da
Banda Tianastácia para atender a demanda de eventos do Município. Vigência:03
meses. Vencimento: 14/05/2020 Valor:
R$ 15.000,00. DO: 02.009.001.23.695.
0059.2270.3390.3900 FR100 FP0470.
JPG Produções e Eventos LTDA.
Inexigibilidade 022/2020. Objeto: contratação shows artísticos da Banda JPG
para atender a demanda de eventos do
Município. Vigência: 03 meses. Vencimento: 06/05/2020 Valor: R$ 6.500,00.
DO: 02.009.001.23.695.0059.2270.339
0.3900 FR100 FP0470
Fácil Produções e Eventos LTDA.
Inexigibilidade 023/2020. Objeto:
contratação de show artístico do cantor
Wilson Sideral para atender a demanda
de eventos do Município. Vigência:03
meses. Vencimento: 20/05/2020 Valor:
R$ 16.000,00. DO: 02.009.001.23.695
.0059.2270.3390.3900 FR100 FP0470
Liga das Escolas de Samba de Ouro Preto –LESOP. Inexigibilidade
024/2020. Objeto: Contratação da Liga
das Escolas de Samba de Ouro Preto para atender a programação do Carnaval
2020. Vigência: 06 meses. Vencimento:
13/08/2020 Valor: R$ 55.000,00. DO:
02.009.001.23.695.0059.2270.3390.39
00 FR100 FP0470.
CKS Comércio de Veículos EIRELI. Adesão 01/2020. Objeto: Aquisição de ambulância para a Secretaria
de Saúde do Município. Vigência: 03
meses. Vencimento:13/04/2020 Valor:
R$80.000,00. DO: 02.015.001.10.302.
0065.2.120.4490.5200 FR255 FP 985.
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Conferência Municipal sobre a
revisão do Plano Diretor
acontece no próximo sábado
“Juntos vamos planejar a Ouro Preto que queremos!”.
Com esse objetivo a Prefeitura de Ouro Preto realiza no
próximo sábado, dia 07 de março, a sétima Conferência da
Cidade, para apresentar e debater questões sobre a elaboração da revisão do Plano Diretor do município. O encontro
acontecerá no auditório São João Del Rei do Centro de Artes
e Convenções da Ufop, de 8h às 19h.
Lideranças religiosas e comunitárias exaltam a
importância da participação da comunidade
Para Padre Marcelo Moreira Santiago, Reitor da Basílica
Menor de Nossa Senhora do Pilar, “é um momento importante para que possamos participar. Os poderes públicos e

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil
de Ouro Preto. Oficial Titular: Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná,
nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG.
Tel: (31) 3551-0422 E-mail: cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
EDITAL:10608 - DAVI OLIVEIRA
PAIM, solteiro, brasileiro, vendedor,
natural de Luz, nascido em 20/05/1992,
filho de José Sebastião Paim e Marita
Salgado de Oliveira. ANA PAULA
DIAS XAVIER, solteira, brasileira,
gerente administrativa, natural de Mariana, nascida em 30/07/1992, filha de
Antônio Faustino Xavier e Terezinha de
Castro Dias Xavier. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG.
EDITAL:10609 - RYAN JAMES
CUMMINS, solteiro, americano, estudante natural de Charlotte, Condado
de Mecklenburg, Carolina do Norte,
nascido em 07/02/1997, filho de Keith
Patrick Cummins e Stephanie Ann
Georgiou. E LUCIANA ALMEIDA
GONTIJO, solteira, brasileira, jornalista, natural de Ouro Preto – MG, nascida
em 14/05/1996, filha Julio Maria Gontijo e Leonite Almeida Gontijo. Ambos
residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG
EDITAL:10610 - GILBERTO BRAGA, solteiro, brasileiro, aposentado, natural de Ouro Preto – MG, nascido em
28/02/1963, filho de Abelardo Braga
e Ernestina Faustina Braga. VIVIANE AUXILIADORA CUSTÓDIO,
solteira, brasileira, Auxiliar de Oficio,
natural de Ouro Preto – MG, nascida
em 28/06/1981, filha de Milton Carlos
Custódio e Mara D’Assunção Galdino
Custódio. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
EDITAL: 10611 - ERNANI DOS
SANTOS JÚNIOR, solteiro, brasileiro, Supervisor de Segurança do Trabalho, natural de Mariana – MG, nascido
em 27/04/1987, filho de Ernani dos

Santos e Maria Aparecida Malta Ribeiro
dos Santos. E IZABELA APARECIDA DA SILVA MENDES, solteira,
brasileira, Professora, natural de Ouro
Preto – MG, nascida em 04/02/1990,
filha de Paulo Afonso Mendes e Solange Aparecida da Silva Mendes. Ambos
residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
EDITAL: 10612 - TULIO CESAR
TORRI, solteiro, brasileiro, Estudante, natural de Água de Lindóia - SP,
nascido em 30/12/1993, filho de Paulo
Bruno Torri e Liliane de Souza Torri.
E BRUNA TEIXEIRA KAI, solteira,
brasileira, Estudante, natural de Formiga – MG, nascida em 23/02/1997, filha
de Othon Teixeira da Silva Sobrinho e
Helena Akiko Kai. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG.
EDITAL: 10613 - ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA, solteiro, brasileiro,
Técnico em Mineração, natural de Ouro
Preto - MG, nascido em 22/11/1983,
filho de Antônio Geraldo de Souza
e Maria das Graças da Costa Souza.
DANIELA APARECIDA XAVIER,
solteira, brasileira, Técnica em Segurança do Trabalho, natural de Ouro Preto
– MG, nascida em 12/11/1986, filha de
José Lima Xavier e Maria Raimunda da
Costa Xavier. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
EDITAL:10614 - WESLEY DE
PAULA PEREIRA, solteiro, brasileiro, Instalador multifuncional, natural de Ponte Nova - MG, nascido em
02/03/1993, residente e domiciliado
em Bocaina, Ouro Preto - MG, filho
de José da Conceição Pereira e Creusa
Sousa de Paula Pereira. LUCILENE
MARIA DA SILVA, solteira, brasileira, balconista, natural de Ouro Preto –
MG, nascida em 01/06/1996, residente
e domiciliada em Cachoeira do Campo,
Município de Ouro Preto - MG, filha de
Vicente da Silva e Leonina Florita.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 07 de março de 2020.

os setores representativos são partes nesse processo, mas a
participação do cidadão é importante, para que o plano diretor da cidade possa responder aos anseios da sociedade e
de seu povo”.
“A presença de todos os setores é importante, mas a do
cidadão é imprescindível”, complementa o Pastor Renato,
presidente do Conselho de pastores de Ouro Preto.
Sérgio Neves, presidente da Associação de moradores
do bairro São Cristóvão, diz que “é hora da união de todos
aqueles que têm interesse pelo bem da cidade de Ouro preto
na busca da reorganização e planejamento das diretrizes do
município”.
Para o presidente da Famop (Força Associativa dos
Moradores de Ouro Preto, Luiz Carlos Teixeira, “é a oportunidade para discutir o território de Ouro Preto, a Lei de
Uso e Ocupação do solo e a habitação de interesse social.
É importante que o cidadão leve suas reivindicações, pois
é o momento de modificar a forma de políticas públicas em
saúde, em meio ambiente, em saneamento básico. É hora de
lutar pela cidade que queremos.”
Haverá explanação técnica, a cargo da Fundação Cristiano Otoni, empresa contratada, que apresentará uma proposta
da revisão do plano, seguida de palavra livre para colher as
opiniões da população.
O que é o Plano Diretor?
O plano diretor é uma lei municipal que organiza o crescimento e funcionamento da cidade. Em Ouro Preto, foi
criado em 1996 e revisado em 2006.
Como é feita a revisão?
A revisão do Plano Diretor deve ser discutida com toda
a sociedade antes de sua transformação em lei. Por isso a
importância da participação popular na discussão dos problemas que a cidade enfrenta e na elaboração de propostas
técnicas para solucionar estas questões.
A sétima Conferência da Cidade de Ouro Preto inicia o
processo de participação popular na revisão do Plano Diretor
e informa à população a dinâmica dos trabalhos.

Ouro Preto recebe
Encontro Estadual LGBT+
Final de semana promete
agitar a militância LGBT+ de
Minas Gerais em Ouro Preto

No próximo dia 06 de março, às 13h, acontece o I Seminário de Direitos Humanos e Saúde Integral LGBT+ de
Ouro Preto no Plenário da Câmara Municipal (Praça Tiradentes, 41, Centro). O Seminário pretende apresentar a Política dos Direitos Humanos e discutir sobre as especificidades
do atendimento à população LGBT nas unidades de saúde,
assim como o enfrentamento às ISTs e AIDS.
Ao final, será construída a Carta de Ouro Preto contendo os encaminhamentos e reflexões apontados no seminário
na busca da garantia da diminuição das vulnerabilidades da
população LGBT+. O objetivo principal dessa carta é nortear o debate eleitoral dos candidatos a prefeito e vereadores
de Ouro Preto sobre as demandas da população LGBT+ de
Ouro Preto.
No sábado, dia 07, às 9h, terá início a I Plenária Estadual da União Nacional LGBT Minas Gerais, no Anexo do
Museu da Inconfidência (Rua Vereador Antonio Pereira, 33,
Centro). No evento estarão presentes representantes do movimento LGBT+ de diversas cidades mineiras para definir a
Agenda LGBT+ 2020/2021, suas propostas de políticas públicas para essa população. Temas como Direitos Humanos,
saúde, renda, educação e emprego para a população LGBT+
também entram em pauta, assim como a luta feminista e o
antirracismo no contexto da comunidade.
No encerramento do evento, ocorrerá a eleição dos delegados e delegadas mineiros para compor a bancada do 2º
Congresso Nacional da União Nacional LGBT, que acontecerá de 27 a 29 de março, em Salvador/BA. A Plenária será
finalizada com um ato político e cultural na Praça Tiradentes às 21h. Os eventos são organizados pela União Nacional LGBT, uma sociedade civil organizada composta por
mulheres e homens lésbicas e gays, bissexuais, travestis e
transexuais de todo o Brasil, com apoio da Prefeitura de Ouro Preto e de entidades parceiras como o Movimento ITALGBT de Itabirito, Secretaria de Estado da Saúde, sindicatos e
entidades de Minas Gerais. Mais informações: https://www.
facebook.com/unalgbtmg/
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PANORAMA

Casa de acolhimento
E

A necessidade de uma Casa de Acolhimento à Mulher foi tema de ampla discussão na Câmara de Ouro Preto essa semana. O tema foi levantado
pelo vereador Chiquinho de Assis (PV) autor da indicação que solicita o
espaço e que explicou que esse pedido vem sendo reiterado há muitos anos
e mais do que fruto de reinvindicações da sociedade, é um direito da mulher.
“Nós temos constatado por aí, todos os dias, diversos casos de abuso e
violência contra mulher, muitas dessas mulheres são mães de família. Nós
estamos solicitando há anos aqui nessa Casa empenhos para que Ouro Preto possa contar com a Delegacia Especializada da Mulher, com a Casa de
Acolhimento e com o Conselho Municipal. Uma coisa que tenho que reconhecer é que, depois de muita luta, o governo Júlio implantou o Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher. Esse Conselho existe e existem também
muitas mulheres militantes, que são unânimes no entendimento da necessidade de uma Casa de Acolhimento. Precisamos de uma casa que possa
acolher aquela mulher vítima de violência doméstica, aquela mulher que,
muitas vezes na nossa sociedade patriarcal e machista, quando é agredida
pelo parceiro, é julgada pela própria família, carregando uma culpa que não
é sua.
Acabamos de ficar estarrecidos com o caso de violência em Furquim,
um crime bárbaro, outros tantos crimes acontecem aqui de baixo do nosso
nariz todos os dias. Quantas mulheres não denunciam por falta de acolhimento? Por estarem em uma sociedade que, quando ela denuncia, a própria
família coloca a vítima como culpada? Somos fruto de uma sociedade machista e precisamos transformar isso.
Necessitamos de um local adequado que atenda as mulheres. A última
vez que fiz esse pedido na Casa recebi a resposta de que, apesar da prefeitura
concordar com a importância do espaço, o local necessita de investimentos
em recursos humanos, com profissionais adequados como psicólogos, psiquiatra, nutricionista, motorista etc. e não tem como investir.
Eu garanto que esse investimento fica muito aquém do empréstimo de
50 milhões, que pretende gerar uma dívida para 10 anos. O próprio município informou que está recuperando a receita, o governo do Estado tem
pago as parcelas que deve em dia, já repassou mais de dois milhões em dois
meses de 2020, fora a economia de um milhão por mês com o fechamento
do SEMAE e fora 24 milhões em doação da empresa Vale.
Essa história que está faltando recursos eu não engulo mais, se o executivo pode contratar consultorias milionárias e ainda vai à imprensa para dizer que está recuperando a economia, que pode prometer investimentos, ele
pode muito bem, fazer estrada, implantar a Casa de Acolhimento à Mulher e
não precisa de empréstimo! Percebemos inúmeras discussões para justificar
a falta de investimento na cidade, as discussões vão parar em estradas, em
Pimentel, em vários lugares, só na efetivação da Casa de Acolhimento de
fato acontecendo, é que não chegamos”.
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

m busca de melhorias nas vias da Região dos Inconfidentes, o deputado Thiago Cota reuniu com o diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem (DEER) Fabrício Sampaio, na quinta-feira (20).
Durante a reunião, foi firmado o compromisso de fazer a
manutenção na extensão da MG - 129, principalmente, nos
trechos entre Ouro Preto e Ouro Branco, e entre Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete. Um ofício, especificando o caráter de urgência, foi entregue nas mãos do gestor. Conforme
Thiago Cota, após as chuvas intensas de janeiro, crateras
apareceram na via e, em consequência, o risco de acidentes
está cada vez maior. “O fluxo de veículos na região é grande. A precariedade deixa a direção perigosa e o tráfego lento”, frisa. Fabrício Sampaio garantiu que o DEER irá atuar
para solucionar os problemas. “Imediatamente iremos trabalhar para levar segurança aos motoristas e passageiros”.
Segundo o diretor-geral, em poucos dias, toda a operação
tapa-buraco estará concluída.

João Correia, Enzo Gabriel e D. Nenega

N

o dia 05/03 uma pessoa muito especial para
a família Maia está completando mais um
ano de vida. É o João Correia Maia morador do
Morro Santana, que chega ao seu centenário. “Para nós, grande marido, pai, avó, bisavô, tio, sogro,
amigo dos amigos. Senhor João educou suas filhas com dificuldade, mas as ensinou muito, são
sábias. Saúde e paz, e que nós continuemos sempre a aprender e guardar seus ensinamentos”.

Íris Zanetti

A

Orquestra Ouro Preto está completando 20 anos de atividades ininterruptas e se reafirma como uma orquestra de
vanguarda, focada em excelência, versatilidade e projetos sociais
e educacionais que vão muito além da música. A formação se
mantém ativa desde a sua fundação com recursos incentivados
e com a gestão empreendedora de seu diretor artístico e regente
titular, Maestro Rodrigo Toffolo. Dois lançamentos prometem
levar ainda mais fãs ao encontro da Orquestra. Após o sucesso da primeira edição, o projeto Valencianas II continua com
novas músicas no repertório e mais sucessos da poesia que mistura as ladeiras de Olinda (PE) às ladeiras ouro-pretanas. Ao
lado do mestre Alceu Valença, a Orquestra fará uma turnê nacional lançando o CD e o DVD, gravados em janeiro deste ano
em Portugal. Outro destaque é o lançamento do CD “Beatles II”. O segundo trabalho dedicado à discografia do quarteto
de Liverpool terá uma turnê que percorrerá o interior de Minas Gerais. Nacionalmente, a Orquestra se apresentará com
os concertos “O Circo de Charles Chaplin”, “O Tom da Takai”, em companhia de Fernanda Takai e “Tirando a Casaca”,
parceria com o multitalentoso artista, Antônio Nóbrega. O ano também será marcado pelas comemorações dos 250 anos
de Beethoven. “Vamos fazer uma imersão em sua obra. Durante apenas dois dias, vamos apresentar seus cinco concertos,
celebrando o aniversário de um dos mais importantes compositores da música. Como convidados vamos receber o premiado pianista Cristian Budu”, conta, maestro da orquestra Rodrigo Toffolo.

S

ábado dia 07, teremos os jogos das
semifinais da IV edição do torneio Master 35 Cachoeira do Campo.
Os jogos serão realizados no Estádio
do Oratório Dom Bosco e serão os
seguintes confrontos: 13:00h Avaí x
Usina Esperança; 15:00h América
AFC x São Cristóvão (Ouro Preto).
Havendo empates os jogos serão decidos nas penalidades. “Convidamos
a todos a prestigiarem mais este grande evento do nosso Distrito, porque
em Cachoeira do Campo a bola não
Para!”, arremata a organização.

O

partido CIDADANIA 23, por
seu Presidente da Comissão
provisória de Ouro Preto-MG, convida seus filiados para participar de
sua convenção municipal para eleger seu Diretório, no dia 10/03/2020,
na sede do partido localizada na
Rua Eli Coelho Neto, nº 610, Bairro Novo Horizonte às 18:00 horas.
Aguardamos você”. Alysson Pedrosa Maia (Gugu).
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Competições esportivas agitam o fim de semana em Mariana
O fim de semana foi agitado
para os marianenses amantes do
esporte. Nesse domingo (01) aconteceu a 36ª edição da Corrida da
Ressaca e também o 2° Torneio de
Peteca de Rua, ambos realizados na
Arena Mariana. Enquanto os petequeiros decidiam em partidas acir-

radas quem seria o grande campeão
do torneio, os corredores percorriam os mais de 8 kms de percurso
da prova pelas ruas de Mariana.
A Corrida da Ressaca já é tradição da cidade, mas ela continua
impressionando pelo desempenho
dos competidores e melhoria a cada
Karina Perez

Karina Perez

edição. José Geraldo Junior, mais
conhecido como “Juninho”, foi o
grande campeão na categoria geral
masculino e completou o percurso
com 33min01, se consagrando bicampeão da prova. Ele assinalou
que houveram mudanças no trajeto, mas que sua rotina de treinamento foi essencial para que ele
conseguisse reverter a “surpresa” e
manter o ritmo ao longo da corrida.
O bicampeão ainda parabenizou a
Prefeitura e a Secretaria de Esportes pela realização do evento. “É
muito bem organizado, a Prefeitura
mostra que dá uma estrutura muito
bacana para a gente, desde a sinalização do percurso até o lanche depois da prova. Os atletas só tem que
chegar aqui e aproveitar”. Ele ainda
completou afirmando que pretende
voltar o ano que vem e conquistar o
tricampeonato.
Na categoria feminina, a grande campeã geral foi Rosilene Alves
de Oliveira, ela veio representando
a equipe Voando Baixo de Itabirito,
e completou a prova em 39min22.
Nossas atletas marianenses também fizeram bonito e garantiram
lugar no pódio. A atleta Elizabeth da
Conceição terminou a corrida com
43min22 e conquistou o segundo
lugar geral. Enquanto Elizete Mol
Tavares, completou o percurso em
45min30, ficando em quarto lugar
na classificação geral.
Corrida da Ressaquinha Pensando em incentivar cada vez
mais a prática esportiva, a Corrida
da Ressaca reserva um momento

dedicado especialmente à criançada. Ao final, todos sobem ao pódio
para ganhar suas medalhas, eles se
divertem enquanto aprendem sobre os benefícios do esporte.
2° torneio de peteca de rua
- A disputa Nas Quadras 1 e 2 da

Arena Mariana foi acirrada, mas
também muito divertida. Na categoria masculina, os grandes campeões foram os atletas da equipe
“Master A”. Enquanto “As panteras” foram as grandes campeãs da
categoria feminina.

MARIANA: R. Praia do Canela,359- BARRO PRETO 3557-3356 / 3558-1659
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Fundação de Lions Clubs Internacional faz doação às cidades
atingidas pelas chuvas em Minas Gerais
DESVENDANDO
*Adriano
Cerqueira

Ouro Preto, Mariana e Itabirito também estão na lista de
contempladas, as três cidades receberam juntas R$10 mil

A POLÍTICA

O presidencialismo
de coalizão

O cientista político Sérgio Abranches, em 1988, publicou um
artigo acadêmico intitulado “Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro.” no qual apresentou o conceito de
“presidencialismo de coalizão” para caracterizar nosso sistema
presidencial. A importância desse artigo pode ser medida no fato
do conceito ter sido absorvido tanto pela crônica política brasileira como pelos agentes políticos. Virou um termo usado ora para
justificar o presidencialismo brasileiro, ora para criticar o sistema
em si.
No artigo, Sérgio Abranches sublinha que a nossa tradição
republicana está amparada no presidencialismo, no federalismo,
no bicameralismo, no multipartidarismo e na representação proporcional. O presidencialismo está implantado desde 1889 quando a monarquia foi derrubada pelo movimento republicano que
inaugurou a primeira intervenção do exército brasileiro na política.
O federalismo é a divisão dos poderes, no qual um vigia o outro
(poder executivo, legislativo e judiciário). O multipartidarismo é
uma característica que se afirma em décadas de disputas eleitorais no Brasil, que sempre coloca, em média, de 4 a 5 partidos
com capacidade de controlar a maioria do Congresso que é bicameral (tem a Câmara dos Deputados, que representa os eleitores,
e o Senado Federal, que representa as unidades da federação). A
representação proporcional é um tipo de definição de como serão
ocupados os assentos no poder legislativo (Câmara de Vereadores, Assembleia Estadual e Câmara de Deputados) e ela é feita
segundo a proporção de votos que cada partido, ou coalizão de
partidos, conquistou na eleição. Juntas, essas característica determinam uma dinâmica política muito fragmentada e competitiva
entre os partidos no Brasil.
O funcionamento dos poderes é definido da seguinte forma:
o representante do poder executivo (a presidência da República)
é eleito pelo voto popular, no sistema majoritário e com dois turnos, se necessário. Os representantes de um dos dois poderes
do legislativo (os deputados federais) são eleitos no voto popular,
no sistema proporcional. Os representantes do outro poder do legislativo (os senadores) são eleitos pelo voto popular, no sistema
majoritário.
A questão central no presidencialismo de coalizão é que, historicamente, o presidente eleito não consegue formar uma maioria
no Congresso Nacional apenas com o seu partido. Foram raras as
ocasiões em que isso aconteceu. Na maior parte de nossa história
prevaleceu a fragmentação partidária e a insuficiência do partido
do presidente eleito formar a maioria do Congresso Nacional. Em
razão desse histórico, foi muito comum na nossa história conflitos políticos envolvendo os presidentes eleitos com o Congresso Nacional, sendo que em alguns momentos o resultado foi a
interrupção de experiência democrática. E mesmo quando não
havia algum golpe de estado, as ações políticas pretendidas pelos
presidentes eram barradas pelo Congresso, gerando ineficiência
administrativa e política.
O presidencialismo de coalizão se impôs como uma solução
construída pelos agentes políticos até que essa experiência fosse analisada e conceituada pelo cientista político. O presidente,
no processo eleitoral, procura construir um leque ampliado de
alianças partidárias (as coalizões) seja para ter mais espaço na
propaganda eleitoral, ou para ter mais apoio popular assegurado
pelo alcance mais ampliado dessa coalizão. Mas não termina aí
a busca da coalizão, pois, uma vez eleito, o presidente tentará ter
uma relação mais pacificada com o Congresso Nacional através
da coalizão, procurando ampliá-la com mais partidos. O objetivo
é claro: conquistar uma maioria estável que permita aprovar suas
iniciativas políticas, como projetos de lei, ou medidas provisórias,
ou indicações a cargos públicos.
Mas qual o preço que a coalizão cobra do presidente? O que
foi alcunhado por um político brasileiro como a lógica da oração
de São Francisco: “é dando que se recebe”. O presidente tem a
oferecer verbas do orçamento, cargos públicos, diretorias, secretarias, ministério, entre outros tesouros. Com a base aliada, que
tem número suficiente para dominar as votações no Congresso
Nacional devidamente recompensada com verbas e cargos públicos, o presidente pode esperar ter tranquilidade para aprovar seus
projetos de leis e medidas provisórias, certo?
Errado, pois o presidencialismo de coalizão, nos últimos 30
anos, mostrou que o sistema de recompensa pelo apoio recebido
não é estático, mas dinâmico: a cada rodada de votações importantes a base aliada tende a cobrar por mais verbas ou cargos
públicos para continuar agindo como base aliada. O resultado do
incessante sistema do “é dando que se recebe” foi um inchaço da
administração pública, com a multiplicação de cargos públicos, a
criação de ministérios dos mais variados temas, a repartição de
verbas do orçamento para os membros do Congresso Nacional
e, o que é muito frustrante, uma incapacidade de operar reformas
importantes no país. Virou um fim em si, em vez de um meio para
e desse modo o presidencialismo de coalizão foi um dos principais
responsáveis pela tendência crescente de déficit nas contas do
estado brasileiro. O resultado disso foi a eleição de um candidato
que se apresentou como opositor a esse modelo.
*Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP

GLAUCIENE OLIVEIRA

A Fundação de Lions Clubs Internacional enviou ao Distrito LC-4, que abrange Minas Gerais,
o valor de U$ 10 mil dólares (R$ 42 mil) para auxiliar nos prejuízos ocasionados pelas fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos meses.
A doação aconteceu mediante recursos que a
Fundação possui para atender situações de emergências e tragédias, pois uma das linhas de subsídio é destinada especificamente à desastres naturais.
Segundo Luciano Guimarães, sócio do Lions
Clube de Mariana e coordenador da ação beneficente, do valor total repassado, cerca de R$ 10
mil foram encaminhados para as cidades de Ouro
Preto, Mariana e Itabirito. Este valor foi revertido
em cestas básicas, e um total de 112 cestas foram
adquiridas com o dinheiro. Os donativos foram repassados aos desabrigados e desalojados das três
cidades que estão na lista de cadastro das Prefeituras Municipais. “Tivemos como objetivo colaborar para que essas famílias atingidas pelas chuvas
tenham condições de retornar às suas casas com
parte das suas necessidades imediatas supridas”,
destacou.

PANORAMA
A

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania de Mariana comunica que o recadastro de passe livre para pessoas com deficiência está acontecendo e vai até o dia 31 de março.
O recadastro é necessário para a manutenção do
acesso dessas pessoas no transporte público. O
usuário deve comparecer na sede da Secretaria,
localizada na Rua Dois de Outubro, n°210, Vila Maquiné, portando os seguintes documentos:
RG, CPF, laudo médico, comprovante de residência e cópia do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) de todos os moradores da
casa. Para mais informações ligue: 3558-2585.

A

Fundação Renova e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo
(Fapes), com interveniência da Fundação de
Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig)
e dos governos dos Estados de Minas Gerais e
do Espírito Santo, firmaram um convênio de
cooperação técnica para selecionar projetos de
pesquisa, ensino e extensão para traçar perfil
epidemiológico e sanitário, retrospectivo, atual
e prospectivo dos moradores de Mariana até a
foz do Rio Doce. O principal objetivo do convênio é avaliar os riscos e as correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana (MG), e responder às demandas do poder público e da população atingida em relação
aos possíveis impactos. Caberá à Fundação Renova disponibilizar um total de R$ 15 milhões
às instituições de pesquisa para a realização dos
estudos previstos.
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Ano eleitoral, redes
sociais e fanatismo

Três elementos que não se misturam, como água, óleo e vinagre. Mal começou o ano (afinal, é voz geral que o ano começa depois do carnaval) e a combinação destes três já está causando o
maior tumulto.
Mais de uma pessoa já me perguntou se eu não gosto de redes
sociais, e outras ainda vão perguntar, devido a alguns posicionamentos, que, aliás, eu não faço questão nenhuma de esconder. A
resposta é simples. Eu não tenho nada contra as redes sociais, muito pelo contrário, me utilizo delas, inclusive a trabalho. O que eu sou
terminantemente contra é o mau uso delas. As falas exacerbadas,
brigas sem sentido, gente que nunca se viu se agredindo por outras
“gentes” que nem têm conhecimento de sua existência, etc.
Acompanho, em redes sociais, muitos trabalhos legais. Fiz amigos que conheci inicialmente em redes sociais e daí surgiram relacionamentos muito saudáveis. Aprendo muito também. Seja com
trabalhos profissionais, seja com pensamentos individuais, cujas
idéias, profissionais ou simplesmente através de textos opinativos,
me fazem pensar, refletir, enfim, existe, é claro, muita coisa boa no
mundo virtual.
Em compensação, infelizmente, quando a coisa descamba para
a baixaria, a busca de curtidas a qualquer preço, ou à necessidade de
auto promoção, aí fica insuportável. É deste lado que eu não gosto e
é este lado que acaba atrapalhando aqueles que sabem utilizar as redes. Quando digo “saber utilizar”, não me refiro a escrever, ou gravar,
ou filmar, temas que me agradem, somente. Jamais. Qualquer assunto, concordando ou não, se tratado com responsabilidade e respeito,
é válido. Democracia é isto. Direito de expressão também.
Qualquer que seja o tema, tratado da forma citada, merece respeito, independente da concordância ou não de quem assiste ou lê.
O que não dá para aceitar são estes linchamentos virtuais a A ou B,
essa moda de enxurradas de palavrões e baixo calão, como se fosse a coisa mais natural do mundo, brigas, agressões, ridicularização
do diferente... ao mesmo tempo que se prega tanto a tal “diversidade”, não se aceita o diverso. Muita incoerência.
Onde impera o fanatismo, não cabe respeito, e onde não existe
respeito, não pode existir credibilidade. A mim não importa se o seu
candidato é José ou Maria, mas se você for para a internet, “protegido” atrás de uma tela de computador, brigar com todo mundo
que não seja partidário de João ou Maria, você já perdeu a razão,
mesmo que João e Maria sejam dois santos.
Fanatismo não é saudável, nem no mundo real nem no virtual.
Em ano eleitoral, utilizar-se dele virtualmente para enaltecer o seu
candidato ou diminuir seu desafeto é mais do que irresponsabilidade, é burrice. Cansa e dá preguiça.
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Itabirito conta com novas escolas
esportivas por toda cidade
Serviços são expandidos para várias regiões do município, com
novas modalidades e mais pessoas atendidas

A Prefeitura de Itabirito aumentou o número de serviços gratuitos
de acesso ao esporte e promoção à
saúde, com novas modalidades e
regiões atendidas por toda cidade.
Em 2020, as novas modalidades
esportivas oferecidas são: futsal,
skate, atletismo, natação e hidroginástica, que iniciam em março e
estão com inscrições abertas. “Nós
temos opções para todas as idades,
desde os cinco anos até os idosos,
focadas em regiões onde há vulnerabilidade social. Ao todo, com
essas mudanças será proporcionado
um aumento de 71% da oferta pública de esporte e lazer da cidade”,
explica Leandro do Carmo, diretor
de Esportes.
A Prefeitura de Itabirito também oferece aulas gratuitas de
yoga, zumba, handebol, vôlei, basquete, taekwondo, karatê, capoeira,
corrida e caminhada, ginástica
localizada e ginástica artística,
acrobática e trampolim. “A importância desses serviços é dar acesso
ao direito constitucional de esporte
e lazer. Então, nós trabalhamos
para criar oportunidades em que as
crianças e adolescentes pratiquem
o esporte e, consequentemente,
possam se desenvolver mais como
ser humano. Além de poder cuidar
mais de sua saúde, tendo mais interação social, com a oportunidade de
aprender uma modalidade esportiva
e se aperfeiçoar”, enfatiza o diretor.
Os novos locais onde acontecem atividades são: Nossa Senhora
de Fátima (piscina do SESI e Poliesportivo Pedro Cardoso), Agostinho Rodrigues (Pista de Skate),
Country (Associação Comunitária),
São José (quadra do São José) e
Portões (Associação Comunitária);
sendo que os locais para a prática

variam conforme a modalidade
escolhida.
Segundo a coordenadora técnica da Secretaria de Esportes, Ana
Luiza Lopes, os serviços de promoção à saúde têm muita adesão da
população. “Através dos serviços
de hidroginástica, zumba, ginástica
localizada, yoga e corrida, estamos
proporcionando, principalmente
para adultos e idosos, condições
de praticarem atividade física,
contribuindo para a melhoria da

qualidade de vida, socialização e
prevenção de doenças crônicas como hipertensão e diabetes” destaca
a coordenadora.
As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Esportes
e Lazer (Av Queiroz Júnior, 620,
Centro – prédio da Caixa), no Núcleo de Ginástica ou diretamente
com o professor de cada modalidade. Para mais informações, entre
em contato pelo telefone: (31)
3563-1956.

Ação bairro a bairro notifica lotes sem capina em Itabirito
Nova forma de mapeamento e notificação isenta cidadão da necessidade de protocolo

O excesso de chuvas que há meses acomete a cidade e região acelera
o crescimento de mato na área urbana, o exige maior atenção quanto à
manutenção dos terrenos e calçadas.
Para ajudar o cidadão a cumprir o
Código de Posturas, a Prefeitura de
Itabirito está fazendo mapeamento
e notificação, bairro a bairro, dos lotes sem capina. Segundo a fiscal de
posturas, Thais de Paula, com essa
medida, pretende-se alcançar maior
agilidade e melhores resultados.
“Como todos os lotes nessas condições são notificados de uma só vez,
consegue-se a limpeza do bairro todo e não apenas de lotes pontuais”,
explica.
Com o trabalho bairro a bairro,
fica temporariamente suspensa a
abertura de protocolos para capina
de lotes, já que a ação tornou-se desnecessária com a nova medida. “É
mais comodidade para o cidadão,
pois ele não precisa mais se deslocar
até a Prefeitura e nem acessar a Ouvidoria”, destaca Thais de Paula. Ela
afirma que o serviço vem sendo feito, em média, no ritmo de um bairro
por semana, incluindo mapeamento
e marcação dos lotes por meio de

vistoria, localização dos proprietários
pelo sistema da Prefeitura, montagem
das notificações e envio aos proprietários via Correios.
Embora a fiscalização notifique
também lotes com entulhos de obras
ou lixo caseiro, nesse momento, o foco é o mato alto. Vale destacar que o
corte de árvores não é permitido, então
o cidadão precisa solicitar autorização
à Secretaria de Meio Ambiente, justifi-

cando a necessidade de corte e pode
de qualquer árvore em sua propriedade.
Limpeza é saúde
A notificação vale tanto para lotes particulares quanto para calçadas,
cuja limpeza é de responsabilidade
dos proprietários. “Ao cuidar da limpeza de seu patrimônio, o cidadão
deixa a cidade mais bonita e saudável, já que mato alto e lixo atraem
animais peçonhentos”, lembra a
fiscal de posturas. Quanto aos lotes,
calçadas e terrenos públicos pertencentes ao município, a manutenção
é de responsabilidade da Prefeitura e
está sendo realizada por toda cidade.
No primeiro momento, os fiscais
de posturas entregam uma notificação aos proprietários, que é uma forma de orientação sobre as leis de Itabirito. Contudo, o não cumprimento
do Código de Posturas (Lei 1615/90)
ocasiona multas que podem variar
de 50% a 100% da Unidade Fiscal
Municipal (UFM), atualmente calculada em R$ 1.086,90, dependendo da
situação. Até o momento, foram mapeados e notificados os bairros Vila
José Lopes, Monte Verde e Novo
Itabirito.
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Pregão Presencial – 016/2020 - 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° 032/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº016/2020, Objeto: Aquisição de caçambas, dentes para
caçambas e lâmina reversível dianteira para Retroescavadeira JCB 3CX, pertencente
ao SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do Anexo I, do edital, no dia
24/03/2020 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.
Pregão Presencial – 017/2020 – S.R.P.
Nº007/2020 - 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°033/2020, na Modalidade de Pregão
Presencial nº017/2020, S.R.P. 007/2019.
Objeto: Registro de preço para futura e
eventual contratação de empresa especializada em locação de caçambas para coleta de resíduos do sistema preliminar de
tratamento de esgoto – ETE, resíduos do
Sistema de Tratamento de Água – ETA, resíduos da Unidade de Tratamento de Água
– UTA e de resíduos do Sistema de Manutenção e Operação do SAAE, conforme
especificações do anexo I, do edital. No dia
25/03/2020 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 – 018/2020 - 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° 034/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº018/2020, Objeto: Contratação de empresa especializada

em projetos e orçamentos de obras viárias
para a elaboração do projeto de construção
do trevo de acesso da Unidade de Tratamento de Água - UTA BR 040, localizada
no KM 572+500 da BR 040 - bairro de
Água Limpa para o SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito
– MG, conforme descrito no anexo I, do
edital, no dia 26/03/2020 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.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de serviço de créditos de vale-Alimentação em cartão eletrônico ou magnético - Referência: Pregão presencial nº
077/2019, Contrato SAAE/ITA150/2019
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratado
Verocheque Refeições LTDA. Objeto:
Contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartões magnéticos
ou eletrônicos, do tipo vale-alimentação,
aos servidores do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico - SAAE de Itabirito-MG,. Sendo para 03 (Três) meses perfazendo um Valor Total: R$121.600,00
(Cento e vinte e um mil e seiscentos reais).
Forma de pagamento: mensal mais 05
(cinco) dias após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado
até 31/03/2020. Dotação Orçamentária:
17 512 1711 4.030 33.90.46.00, 17 512
1701 4.001 33.90.46.00, 17 512 1702
4.002 33.90.46.00 e 17 511 1712 4.031
33.90.46.00, Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, 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
nº022/2020, na modalidade Pregão Presencial nº007/2020 S.R.P. nº004/2020

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o Extrato da
Ata nº004/2020 - Registro de Preço 004/2020 - Processo Licitatório nº022/2020 –
Pregão Presencial nº007/2020 – Objeto Para futura e eventual contratação de empresa
para realização de exames ambulatoriais de admissão, demissão, periódicos e mudança de
cargo para os servidores do SAAE, observando as particularidades dos cargos e funções,
bem como dos respectivos riscos descritos no programa de controle médico de saúde
ocupacional – PCMSO, conforme especificações do anexo I, do edital, Fornecedores e
Relação do serviço segue planilha abaixo:
Dotação Orçamentária - Lote 01 - Operação e Manutenção das Ações de Gestão e
da Adm. Geral do Saae. 17 512 1711 4030 33.90.39.36 Clinica/ Fabricante, se Importado, País de Origem , Fornecedor: Clínica Médica Ariane Sociedade Simples
LTDA. CNPJ: 21.144.456/0001-03
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço Unit

Preço
Total

1

Avaliação Oftalmologia

Un

20

100,00

2.000,00

2

Consulta Ginecologica

Un

40

200,00

8.000,00

3

Consulta Urologista

Un

70

175,00

12.250,00

4

Exame de Audiometria

Un

116

42,00

4.872,00

5

Exame de Espirometria

Un

116

50,00

5.800,00

6

Exame de RX –TORAX

Un

116

55,00

6.380,00

7

Exame ECG

Un

20

47,00

940,00

8

Exame EEG

Un

20

55,00

1.100,00

Objeto: Para futura e eventual contratação
de empresa para realização de exames ambulatoriais de admissão, demissão, periódicos e mudança de cargo para os servidores
do SAAE, observando as particularidades
dos cargos e funções, bem como dos respectivos riscos descritos no programa de
controle médico de saúde ocupacional
– PCMSO, conforme especificações do
anexo I, do edital. Empresas vencedoras
e habilitadas: Clínica Médica Ariane Sociedade Simples Ltda, Laboratório Souza
Assunção Ltda e Medlar Serviços Médicos
LTDA perfazendo este processo um valor
total de R$61.305,00 (Sessenta e um mil
trezentos e cinco reais), Itabirito / MG,
03/03/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, 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
nº023/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº008/2020 Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva eletromecânica em conjuntos
moto bombas e equipamentos eletromecânicos de pequeno porte de propriedade do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito - MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, Empresa Vencedora
e Habilitada: Elétrica Elenco EIRELLI,
perfazendo este pregão um valor total
de R$45.604,00 (Quarenta e cinco mil
seiscentos e quatro reais), Itabirito / MG,
04/03/2020 - Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato de Manutenção em
Bombas. Referência: Pregão Presencial
nº023/2020 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Contratado: Elétrica Elenco EIRELLI. Objeto: contratação
de empresa especializada em prestação
de serviços de manutenção preventiva e
corretiva eletromecânica em conjuntos
moto bombas e equipamentos eletromecânicos de pequeno porte de propriedade
do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Valor
Global: de R$45.604,00 (Quarenta e cinco mil seiscentos e quatro reais), Sendo
sua hora o valor de R$52,00 (cinquenta e
dois reais), num total de 877 (oitocentos e
setenta e sete horas) . Forma de pagamento: em 05 (cinco) dias úteis, após atestada
a execução dos serviços, emissão e aceite
da Nota Fiscal. Vigência: Até 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária Operações e Manutenções em
Abastecimento de Água nas Sedes Urbanas. 17.512.1701.4001.33903915. Data da
assinatura do contrato: 04/03/2020. – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

Veto do executivo de Itabirito
é derrubado, e lei em prol de
alunos com “transtorno de
aprendizagem” é promulgada

Nesta quinta-feira (20) o presidente da Câmara Municipal, Renê Américo da Silva (PSDB) promulgou a lei que cria “o programa para identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de alunos com dislexia, discalculia e transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH) na rede pública do município de Itabirito”.
A promulgação se deu depois que o prefeito Orlando Caldeira (Cidadania) vetou o projeto
que deu origem à lei. Tal projeto era de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes (também
do Cidadania). Para que houvesse a promulgação, os vereadores derrubaram o veto durante
reunião ordinária nesta segunda-feira (17 de fevereiro).Segundo uma especialista em saúde
ouvida pela Comunicação da Câmara, “o projeto beneficia alunos com transtorno de aprendizagem”.Na justificativa para o veto, o prefeito afirmou que o projeto é inconstitucional. O
veto ainda salienta que projetos desse tipo devem ser de iniciativa exclusiva do Poder Executivo (no caso, da Prefeitura). Essa inconstitucionalidade foi contestada pela Assessoria Jurídica
da Câmara.
Nova lei - lei foi promulgada pelo presidente Renê por reivindicação de pais com filhos
que têm algum tipo de “transtorno de aprendizagem”. Por meio da lei, alunos matriculados na
rede pública de Educação Básica de Itabirito terão direito a exames e avaliações psicopedagógicos, bem como tratamento especializado para “transtornos de aprendizagem”.
A lei também garante capacitação permanente para educadores para que eles tenham condições de identificar a dislexia, discalculia ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
em estudantes. E ainda prevê parcerias com órgãos governamentais e não governamentais
Romeu Arcanjo
para que haja, de fato, tal
capacitação. O aluno diagnosticado com algum desses transtornos, pela lei, deverá ser acompanhado por
especialistas no decorrer de
sua vida escolar.
A lei ainda prevê que
as instituições de ensino de
Itabirito (públicas e privadas) tenham profissionais
em psicopedagogia para
encaminhamento adequado dos estudantes. A bem
Sessão da Câmara que derrubou o veto
da verdade,
esses profissioJoão de
nais já existem.
Carvalho
Os tratamentos,
com base na
drjoaodecarvalho@yahoo.com.br
lei, devem ser
garantidos pelo
SUS por meio
do Município.

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Valor Total: R$41.342,00
Fornecedor: Laboratório Souza Assunção Ltda. CNPJ: 25.705.757/0001-01
Dotação Orçamentária - Lote 02 - Operação e Manutenção das Ações de Gestão e
da Adm. Geral do Saae 17 512 1711 4030 33.90.39.36 Laboratório/ Fabricante, se
Importado, País de Origem - Laboratorio Souza Assunção
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

1

Exame de Citológico
Oncótico

Un.

35

33,00

1.155,00

2

Exame de Creatinina

Un.

50

5,40

270,00

3

Exame de Colesterol Total
e Frações

Un.

160

12,00

1.920,00

4

Exame de EAS

Un.

116

10,00

1.160,00

5

Exame de EPF

Un.

116

9,00

1.044,00

6

Exame de GGT

Un.

50

6,20

310,00

7

Exame de Glicemia

Un.

160

5,40

864,00

8

Exame de Hemograma
Completo

Un.

160

13,00

2.080,00

9

Exame de PSA

Un.

80

28,00

2.240,00

10

Exame de TGO

Un.

50

6,00

300,00

11

Exame de TGP

Un.

50

6,00

300,00

12

Exame de Ureia

Un.

50

5,40

270,00

Valor Total: R$11.913,00
Dotação Orçamentária Lote 03 - Operação e Manutenção das Ações de Gestão e
da Adm. Geral do Saae 17 512 1711 4030 33.90.39.36 Laboratório/ Fabricante,
se Importado, País de Origem - Fornecedor: Medlar Serviços Médicos LTDA.
CNPJ: 19.286.785/0001-39.
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço Unit

Preço Total

1

Exame de Mamografia
Digital Bilateral

Un.

35

230,00

8.050,00

Valor Total: R$8.050,00
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 03/03/2020.
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Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

Se você quer
receber o jornal O
LIBERAL pelo
Contate o
98489-7530
e receba todas
as suas notícias
online
diariamente

A CIDADE
E EU

Educar para a vida

NÃO APRENDEMOS para a escola, mas para a vida, é um
adágio latino vertido para a nossa língua. É uma verdade sem contradição nos seus termos. A educação aprende-se na família; a instrução recebe-se na Escola. Ambas contribuem para a formação
integral do ser humano na sua vida em sociedade.
Alguém assim nos adverte, com sabedoria, quando escreveu:
“Prezado professor: Sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver.
Câmaras de gás construídos por engenheiros FORMADOS;
crianças envenenadas por médicos FORMADOS; recém-nascidos
mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês fuzilados e
queimados por GRADUADOS de colégios e universidades. Assim,
tenho minhas suspeitas sobre a Educação. Meu pedido é: Ajudem
seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados, psicopatas hábeis, Eischmanns
educados. Ler, escrever, aritmética, só são importantes se servirem
para fazer nossas crianças mais humanas”.
ESTAMOS VIVENDO um momento da história, em que muitos jovens extrapolam-se em seu comportamento social, tornam-se
violentos, criminosos, deixando a sociedade estarrecida por suas
atitudes desequilibradas até contra pessoas da própria família,
eliminando pai, mãe e irmão. É um contrassenso à toda forma de
educação familiar e ensino escolar. Será isto uma consequência
dos tempos supermodernos que vivemos? Será falta dos pais que
descuidaram da educação e formação familiar? Será o excesso de
liberdade concedida? Será falta de assistência plena por parte dos
genitores? Será falta de espírito familiar? Será o mau exemplo dos
membros da sociedade, ou no meio em que vive? Será falta mesmo
de correção ou mau exemplo dentro da família? Será falta de ocupação, emprego, oportunidade no mercado de trabalho?
O fato é que há uma inversão de valores, respeito e consideração à vida. “Valores e instituições foram, há anos, abalados pela
ação dos jovens, e, a palavra “contestação” é recorrente no meio
da mocidade. Houve ou está havendo uma mudança de hábitos e
comportamentos, com muita liberdade talvez. A partir daí, operou-se uma formidável maré de rejeição de corretas atitudes familiares
antes estabelecidas como paradigmas, modelos, exemplos sadios.
Os jovens hoje se expressam fortemente mais pela música do que
por qualquer outra arte”, dizem os bons e ilustrados psicólogos, como Lenira Favarim, em “Conselhos” um livro de cabeceira.
ENFIM, quem sabe uma boa terapia comportamental ajude a
retomada do eixo, para alguns jovens, na busca de uma vida sadia
, voltada para o estudo, para a família, para a sociedade, para a
busca de uma profissão que preencha seu tempo, preparando-o
para a maturidade.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Em respeito: à torcida do time do outro lado
da lagoa, não vamos comentar sobre as chuvas,
enxurradas, deslizamentos, nem mesmo afogados. Eles que cantam o hino campeões do gelo,
apesar que ninguém sabe explicar quem foi o vice, caminham para
pedir música no fantástico se vier a terceira eliminação do ano. Por
tudo isso sugerimos compreensão e solidariedade, o esporte merece.
Expectativa: Para a noite de autógrafos dia 14 de março, na Praça da
Estação, que marca mais uma obra literária de Ivacy Simões, com a
edição de “Eternamente Itabirito volume II” que traz fotos antigas e
atuais de nossa cidade, enfocando também nossa gente na alegria dos
carnavais, futebol, festas religiosas, bailes estudantis e muita matéria
curiosa para você se deliciar, prepare-se.
Aniversário: Quem aniversariou no último dia 17 foi a talentosa jovem Ana Luiza Mota. A data coincide também com o nascimento do
saudoso avô Edilson Alves de Brito, grande líder e benfeitor da nossa
comunidade. À Ana Luiza votos de felicidades sempre.
Mulher: No próximo dia 08 comemora-se o dia internacional da
mulher. Desde os tempos da radialista e vereadora Dica, a cidade
dá ênfase a este momento especial, quando elas, rainhas dos nossos
lares, recebem flores, mensagens carinhosas e o mais importante: o
reconhecimento da sociedade.
Em alto estilo: Capannone Pizzaria, no Bairro Santa Tereza, vem
conquistando a região com um atendimento diferenciado e padrão de
qualidade inquestionável. Wagner Melillo, assessorado pelo pai Vito
Melillo, esposa e familiares projetam Itabirito através da produção de
produtos e guloseimas de dar água na boca. Parabéns!
Artista: Comemorou no último dia 03 mais um aniversário o nosso
artista destaque na região, Serginho Barbosa. Ele fez acontecer neste
carnaval com uma apresentação muito elogiada e que contagiou o
público presente. Sempre com um trabalho de alto nível, Serginho
Barbosa vai constituindo uma carreira de sucesso. Parabéns!
Por onde anda? Sérgio Aguiar, irmão do sempre lembrado Zezé
Dureza. Sérgio Aguiar, mais conhecido como Sergio do Mil Som,
sempre prestou grandes serviços às nossas realizações de eventos artísticos e culturais. Competente na área de sonorização e com boas
relações no meio artístico, Sergio Aguiar é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Para Refletir: Bendito aquele que semeia livro e faz o povo pensar.
(Castro Alves)

Passou: Ele deixou um gostinho de quero mais. Assim foi o
carnaval, que na opinião daqueles que frequentaram todos
os dias, foi um dos melhores dos últimos anos. A secretária
de cultura Júnia Melillo soube coordenar a folia 2020 com
segurança, alegria, liberdade, e propiciar ainda bons shows
nos palcos José Vieira e Maestro Dungas. A cidade esteve
bem decorada com motivos carnavalescos e tudo isso com
custo bem menor do que nos últimos anos. O folião saiu feliz
e, pela competência da gestão pública, vislumbra também
um JULIFEST de alto nível.
Murilo: O inteligente
garoto Murilo, filho
de Aline e Cláudio,
comemorou seus 04
anos no último sábado,
recebendo amigos e
familiares nos salões
de festa da Associação
comunitária do Bairro
Santa Rita. Murilo esteve feliz ao lado dos
avôs Juca Jaú, Eustáquio e Áurea; esbanjando alegria e vivendo
o precioso momento.

feira, 6 de março/2020
O LIBERAL Ed.1378 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Ação Social da Prefeitura de
Itabirito chega ao Marzagão
Evento contou com palestra dos órgãos de saúde de Itabirito
como SCA, CEO e Vigilância Ambiental

O Marzagão recebeu a primeira Ação Social
envolvendo vários setores da Saúde da Prefeitura de Itabirito, em parceria com a Associação
Comunitária do bairro, no último sábado, dia 29.
O evento leva aos moradores os princípios básicos de controle animal e apresenta o Serviço de
Controle Animal (SCA) e o trabalho de outros
setores da Saúde em Itabirito à comunidade.
Além do SCA, participaram do encontro:
representantes da Atenção Primária; Vigilância
Ambiental; Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); e Comissão de Proteção à Fauna.
“A comunidade aderiu de forma muito positiva
à nossa proposta de estarmos mais próximos dos
locais que demandam esses serviços. Esperamos, com isso, prestar um melhor atendimento
à população de Itabirito”, disse Tamires Derzil
Verazani, coordenadora técnica do Serviço de
Controle Animal.
A comissão realizou palestra e jogo sobre
fauna silvestre e doméstica e maus tratos. Representantes do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) ministraram palestra de saúde
Bucal e distribuíram kits de higiene bucal para
os participantes. A Vigilância prestou orientações sobre dengue e demonstrou todo o ciclo
da doença, além de apresentar os animais cinantrópicos, mostruário e doenças transmitidas por
vetores, como o caramujo africano.
SCA em Itabirito
O Serviço de Controle Animal (SCA) realiza esterilização (castração) gratuita de cães e gatos. Em 2018, passou a atuar também na Educação Humanitária, que oferece palestra educativa
sobre os temas: o que o SCA faz; conhecimento
sobre as principais doenças que os animais podem causar aos humanos; guarda responsável
do animal; critérios e importância da castração;
e combate aos maus tratos. A próxima ação está
prevista para o distrito de Acuruí. O SCA fica
no Canil Municipal, no Córrego do Bação. Mais
informações pelo telefone: (31) 98897-1659.

Ação Social aconteceu no Marzagão no último dia 29

Evento contou com palestras e serviços de vários
setores da Saúde de Itabirito

Inscrições
gratuitas para
o Golden Biker
estão abertas
Primeira edição do evento em
2020 acontece no dia 29 de março, em São Gonçalo do Monte
Os apaixonados pelas competições de bike
têm um encontro marcado em Itabirito. No dia
29 de março, acontece a primeira edição do
Golden Biker 2020, no distrito de São Gonçalo do Monte, com largada na quadra esportiva
do bairro Estância Real, às 9h. As inscrições
gratuitas podem ser feitas, até o dia 22 de
março, pelo site cronochip.com.br, limitadas a
400 competidores. Não haverá inscrições no
dia do evento.
“O Golden Biker é uma atividade primordial dentro dos projetos desenvolvidos pela
Secretaria de Esportes. É muito importante
levar esporte de qualidade a todos. Nossa proposta é oferecer o evento gratuito e ainda com
a possibilidade dos atletas doarem alimentos
não perecíveis para instituições da cidade”,
explica Raphael Rondow, secretário de Esportes e Lazer. “Espero que todos possam participar desta primeira edição de 2020”, convida.
Para mais informações, os interessados
pelo evento podem procurar a Secretaria de
Esportes, à Avenida Queiroz Júnior, 620 Centro, 2º andar (Prédio da Caixa) ou pelo telefone (31) 3561-1956. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

3561.7814

(31)

Al. Wolmer de Abreu Matos,160 - Centro - ITABIRITO

O BERRO DO
BODE ZÉ

Cúmulo da
subserviência ao estrangeiro
A ocupar-se da montagem e da curiosidade em torno de novo
equipamento, cinco adultos e uma criança estão presentes quando, em dado momento, alguém flagra a criança na tentativa de
abrir pequeno saquinho, que ela imagina conter balas. Sob protestos no formato de tremendo berreiro, o pacote é tomado para
averiguação, mas agora quem o tem nas mãos não consegue ler o
que está escrito. O objeto passa de mãos e somente uma das pessoas, que tem algum conhecimento de inglês, traduz: “não coma”.
Todos se assustam com a advertência, diante do fato de a criança
o ter apanhado primeiro. Trata-se de um dessecante, material com
a função de absorver umidade que, dentro da embalagem, possa
prejudicar o equipamento. Independentemente de o material não
ser tóxico, conforme informações coletadas, a advertência pode
ser inócua, se não há alguém que conheça o idioma usado nela. Daí a irresponsabilidade do fabricante, em território nacional,
em não fornecer todas as informações no vernáculo, ou seja, na
Língua Portuguesa. Ainda que o produto fosse importado, informações concernentes a ele teriam que estar traduzidas, em atendimento aos direitos do consumidor. Virou mania neste país, grande,
bobo e irresponsável, a utilização de “migalhas”, em Inglês, nas
informações ao público, cuja maioria mal aprende o idioma pátrio
e não tem a obrigação de saber qualquer coisa em língua estrangeira. Além de ridículo, isso chega a ser falta de respeito para com
essas pessoas, que têm o direito de ser bem informadas, ao ler
qualquer coisa, ao comprar, ao andar pelas ruas, ao viajar, enfim,
ao fazer qualquer coisa dentro deste país, no qual se ouve a Língua Portuguesa desde o nascimento.

O LIBERAL Ed.1378 - Sexta-feira, 6 de março/2020
www.jornaloliberal.net
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Centro de Segurança Integrada
é implantado em Ouro Preto
O novo sistema começou a ser utilizado no carnaval
e já passa por ampliações

Ane Souz

GLAUCIENE OLIVEIRA

Na sexta-feira (21/02) a Prefeitura de Ouro Preto, através do
setor de Tecnologia da Informação, lançou o mais novo Centro
de Monitoramento de Segurança, que começou a ser utilizado
já no carnaval.
Segundo o Gerente de Tecnologia da Informação de Ouro
Preto, Rafael Gomes, o sistema
de segurança ainda está em fase de implantação, mas diversas
câmeras já foram instaladas em
pontos estratégicos da cidade.
"É um trabalho que começou há uns meses atrás, onde a
própria equipe de tecnologia da
informação da prefeitura revitalizou a estrutura de câmeras que já
existiam no município. Feito isso, partimos agora para a melhoria desse sistema, trazendo novas
tecnologias", ressaltou.
Provisoriamente, a central de
monitoramento está funcionando na Casa de Gonzaga. A sede
definitiva será instalada no prédio dos Correios, localizado na
Rua Conde de Bobadela, n°180,
Centro.
A empresa mineira Polsec foi

a vencedora da licitação dos novos equipamentos de segurança.
Segundo o diretor comercial da
empresa, Renato Verner, as câmeras que estão sendo instaladas
em Ouro Preto possuem inteligência artificial de alta qualidade. "A câmera Polsec-AI possui
um chip de inteligência artificial,
que toma decisões e gera vários
tipos de alerta para o comando
e controle. Detecta padrões de
comportamento humano e a presença de armas de fogo. Além
disso, ela pode ser programada
para reconhecer sons, se um cidadão gritar 'socorro' ou 'polícia'

ela vai alertar a central que algo
errado está acontecendo em determinado local. Isso para a Polícia, Guarda Municipal e Bombeiros é de um valor gigantesco",
destacou.
Segundo o Prefeito, Júlio Pimenta, mais uma vez Ouro Preto
está sendo pioneira na modernização, dessa vez na garantia da
segurança pública. "É importante
salientar que nós vamos ampliar
após o Carnaval, vamos levar
também para os bairros e distritos. É uma ação inédita, vamos
garantir a segurança de todos ouropretanos e turistas", salientou.

