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Nova UPA de Ouro Preto – pela qualificação
do atendimento da saúde da população
UPA é uma Unidade de Pronto
Atendimento que funciona 24 horas,
sete dias por semana. Muito mais que
uma sigla, é um serviço intermediário entre a atenção básica e as unidades hospitalares.
Uma autêntica UPA deve contar
com consultórios de clínica médica,
pediatria e odontologia, serviços de
laboratório e raio-x, leitos de observação para adultos e crianças, salas
de medicação, nebulização, ortopedia e uma sala de emergência para
atender os casos mais graves até os
pacientes serem encaminhados para
um hospital.
Em Ouro Preto, a unidade de
atendimento da Saúde, instalada no
bairro São Cristóvão, não preenche
os requisitos básicos para ser consi-

Mutirão de saúde para reduzir filas de espera
A Prefeitura de Ouro Preto realizou neste domingo (22)
o primeiro dia do programa Mutirão da Saúde, na Policlínica Municipal. O programa fez 60 atendimentos de ultrassom abdominal e endovaginal. O objetivo é zerar a fila de
consultas e exames.
Esta é uma iniciativa da Secretaria de Saúde utilizando
o Consórcio Intermunicipal de Saúde ICISMEP, instituição pública de municípios que promove ações e serviços
voltados para a assistência à saúde da população dos municípios conveniados.
O segundo dia acontece já no próximo domingo, 29
de julho, a partir das 7h, também na Policlínica Municipal. Serão realizados mais 60 exames de ultrassonografia
que estão na fila de espera da Secretaria de Saúde, sendo
25 de tireoide, 20 de ombro, 10 de parede abdominal e 05
de próstata. As pessoas foram escolhidas de acordo com
os critérios de Regulação, prioridades médicas e datas de
entrada.
Felipe Cunha

Obras que irão amenizar as áreas de risco
em MARIANA estão
sendo realizadas.
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Ane Souz

derada uma UPA legítima, apesar
dos esforços empreendidos para
tentar credenciá-la junto ao Ministério da Saúde.
Não apenas a ausência de estrutura, mas acessibilidade e logística
de trânsito, dificuldades impostas
pelo local onde foi instalada, impedem seu cadastro. Com isso,
recursos financeiros que poderiam
estar sendo dedicados para a saúde
da população são lamentavelmente
perdidos.
A criação de uma legítima Unidade de Pronto Atendimento na
cidade é uma necessidade. A nova
UPA será instalada em local próximo à Santa Casa, o que facilitará o
acesso aos serviços pelos usuários
da sede e também dos distritos.
Assim que estiver concluída,
cadastrada e devidamente habilitada pelo Ministério da Saúde, a nova
Unidade de Pronto Atendimento 24h
passará a contar com investimentos
da União, corresponsável pelo serviço, ampliando, desta forma, a capacidade de atendimento e qualificando os equipamentos de atendimento
na urgência e emergência municipal.
Já a antiga Unidade deverá ser
mantida como um espaço auxiliar,
a intenção é torná-la uma eficiente
policlínica, ampliando suas especialidades.
A construção da nova UPA é
fruto de uma parceria do Município
com o governo federal, que já liberou verba para a obra. Ao Município, cabe arcar com a contrapartida
de 25% dos custos.

Prefeitura de Mariana abre
CADASTRAMENTO dos
apartamentos populares
A Prefeitura de Mariana, através
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, abre o cadastramento para a aquisição dos apartamentos
populares existentes no município. As
inscrições iniciam no próximo dia 06
de agosto e vão até 17 de setembro. Os
interessados que preencham os requisitos necessários devem comparecer
na Arena Mariana das 08h às 12h e
13h às 17h.
Os apartamentos disponíveis ficam localizados nos bairros Santa
Clara e Morada do Sol. Toda documentação necessária consta no edital,
disponível no site e diário oficial do
município.
Após a análise, do dia 18 de setembro a 17 de outubro de 2018, serão
selecionados 83 primeiros classificados via critério estabelecido pelo De-

creto Municipal nº. 9.409. Ou seja, encerrado o período de inscrição, a prefeitura disponibilizará, após 30 dias, a
listagem desses cadastrados.
Como consta no edital, assim que
publicada a listagem, os selecionados
deverão complementar a documentação necessária para análise. Os técnicos
receberão os documentos no período de
26 de outubro à de 1º novembro. Cabe
destacar que a inscrição no cadastro não
garante a concessão da unidade habitacional. Toda documentação será analisada de acordo com os critérios estabelecidos no decreto citado acima.
A análise final, após apresentação
de toda documentação necessária, será
feita entre os dias 05 a 30 de novembro
e a divulgação oficial será feita no dia
03 de dezembro deste ano. Os demais,
que não integram os 83 colocados, in-

tegrarão a lista de espera.
Poderão se inscrever as pessoas
que possuam renda per capta inferior
a ¼ do salário mínimo vigente; não ter
sido contemplado anteriormente com
moradia popular pelo poder público
municipal; residir no município há
pelo menos 05 (cinco) anos, contados
retroativamente a partir da publicação
do Decreto nº 9.409; ter cadastro no
Cadastro Único de Programas Sociais
e nos respectivos CRAS de referência
e ter idade mínima de 18 anos, ou ser
emancipado judicialmente.
A Arena Mariana fica localizada
à Rua São Vicente de Paulo, nº 130,
Bairro Vila Aparecida. Acesse mariana.mg.gov.br e confira o edital.
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Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer VIII
Quanto às opções “votar nulo” e “votar válido”, cada uma
reúne, entre as duas correntes, diversos argumentos em sua defesa. Entretanto, ao nosso ver, nem sempre esses argumentos
têm consistência suficiente para sustentar uma ou outra opção.
Vamos primeiro aos argumentos favoráveis ao VOTO NULO:
“• Votar é um ato de renunciar à própria liberdade. Não precisamos de líderes para nos impor leis e criar regras que limitam
nossos direitos.” Considera-se este argumento falso e perigoso.
O ato de votar é dos direitos garantidos pela democracia, não
representando, em momento algum, renúncia à liberdade. Leis
e regras existem para normatização do convívio social, sob o
controle de um estado que se quer organizado, justo e harmônico, segundo os princípios democráticos e normas jurídicas.
Sem leis, regras e governo seria o anarquismo, que não funcionaria nem em sociedade puramente angelical.
“• A democracia se tornou um espetáculo de televisão. O
eleitor escolhe candidatos como produtos. É preciso negar esse
sistema.” Segundo o andamento dos fatos políticos, o conceito
de democracia se prostituiu, resumindo-se a tão somente o ato
de votar, antecedido por campanhas milionárias, mirabolantes e
enganosas. Realmente, os candidatos parecem mais produtos
oferecidos pelos partidos. Mas não basta negar o sistema; há que
lutar para substituí-lo, apresentando e discutindo alternativas.
“• Não é possível mudar o sistema político por dentro dele.
A política muda as pessoas, levando qualquer um à corrupção.”
É verdade, em parte. Daria para mudar de dentro para fora, se
sobrasse dele algo aproveitável, mas, não. Está todo comprometido, corrompido e pronto para ser descartado. Quanto à política mudar as pessoas, é uma inverdade. O que pode mudar
uma pessoa é o caminho por onde se conduz a política, se bom
ou mau, se comprometido com o bem-estar coletivo ou com os
interesses pessoais, com a retidão ou com a corrupção. A política, ainda que mal conduzida, não pode corromper a qualquer
um; corrompe-se aquele que porta o vírus da corrupção em seu
interior.
“• Os candidatos são cada vez mais parecidos. A briga entre
eles é falsa e serve para que ainda haja esperança na democracia e para que continuem no poder.” O dito popular “à noite todos
os gatos são pardos” mostra dificuldade em se identificar características e cores, na penumbra, levando o observador a ver tudo
mais ou menos igual. No caso da política, os políticos se mostram
parecidos na escuridão proporcionada pelos partidos.
“• Se o eleitor não está contente com nenhum candidato,
tem o direito de anular. É uma escolha legítima como qualquer
outra.” É o que se defende nesta série de artigos; o eleitor deve
ser livre para votar ou rejeitar, de acordo com a sua consciência.
“• Política não é só voto, também é pressão e participação
pública. As eleições sugerem que não há outra atitude política
além do voto.” Confirma-se; política não é só voto. Há que participar e, quando necessário, há que pressionar, cobrar, com respeito porém sem medo. De joelhos, pede-se esmola, pede-se
perdão! O direito à cidadania conquista-se, cobra-se, exige-se,
de pé e de cabeça erguida! Mas, as eleições não sugerem que
não há outra atitude política além do voto. Quem sugere isso é
o sistema político canhestro.
“• Se o eleitor não conhece os candidatos, corre o risco de
votar em corruptos. Portanto, sua melhor opção é anular. Isso
está claro.” Não se conhecendo os candidatos, a única forma de
fugir ao risco de votar em corrupto é a anulação do voto. É o que
dizem o bom senso e a lógica!
Que os cidadãos se levantem e cobrem da Justiça Eleitoral a interpretação e aplicação corretas do Art.224 do Código
Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15/07/1965): “Se a nulidade atingir a
mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais,
do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município
nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais
votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do
prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.” Mas ainda que persista a falsa interpretação, o voto nulo deve ser dado pelo eleitor
que não encontra candidato merecedor ou que rejeite o atual
sistema político.
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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CARTA AOS TEMPOS

*Antonio Tuccílio

A criação de 300 municípios é
um perigo para as contas públicas
Passada a Copa do Mundo e
com a aproximação das eleições
em outubro, o brasileiro deve voltar
os olhos para a política e para o que
acontece no Congresso Nacional.
Um Projeto de Lei do Senado,
o PLS 199/2015, merece atenção
especial. Ele regula a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Em outras
palavras, o PLS cria municípios em
todo o país. O governo estima que
serão aproximadamente 300 novos
municípios. O projeto é do senador
Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará.
Essa é terceira vez que a proposta é apresentada. Os projetos
anteriores, de autoria do ex-senador Mozarildo Cavalcanti, foram
vetados pela ex-presidente Dilma
Rousseff.
Em linhas gerais, o distrito a ser
desmembrado deve ter pelo menos seis mil habitantes nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já
na região Nordeste, o número sobe
para 12 mil, enquanto no Sul e no
Sudeste são necessários pelo menos 20 mil habitantes para formar

um novo município.
A equipe econômica do Planalto já se manifestou contrária ao
PLS. Não é sempre que concordamos com as decisões do governo
atual, mas a Cesar o que é de César:
a equipe do Temer está certa em pedir a recusa do projeto. Aumentar
o número de municípios acarretará uma série de gastos e possíveis
problemas. Tudo o que um país em
crise não precisa.
Com a criação de novos municípios, o número de prefeitos e
vice-prefeitos aumentará: serão
600 novos cargos. Também haverá
mais vereadores e deputados. Sabemos que políticos têm direito a salários altos e penduricalhos. A conta
ficará bem salgada.
Existe a possibilidade de que
muitas desses novos municípios
não tenham capacidade financeira
para sobrevivência, o que, consequentemente, gerará a dependência
de recursos dos governos estaduais
e federal. O Brasil já conta com o
alto número de 5.570 municípios,
já é público que o país tem déficit

nas contas públicas e que muitos
estados – o Rio Grande do Sul
(497) e Minas Gerais (853 minucipios), por exemplo – estão cheio
de dívidas. O Rio de Janeiro, outro
endividado, sequer paga em dia os
salários de seus servidores.
Além disso, precisamos analisar esse projeto do ponto vista
político. Mais munícipios implica
mais influência regional e mais barganha política para ter mais cabos
eleitorais nas próximas eleições. A
quem isso beneficia? Apenas aos
próprios políticos e seus partidos.
É mais poder e dinheiro no bolso
dessa turma.
Para não ser radical, é possível que em casos específicos seja
necessária a criação de novos municípios, mas aprovar um projeto
de lei de tamanha importância
em período de pré-eleições é bem
questionável, muito menos em um
período no qual o país tenta ajustar
suas contas.
*Presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP)

Vereador Geraldo Mendes solicita Audiência sobre
Projeto de Lei “Escola Democrática”, de sua autoria
A Câmara Municipal de Ouro
Preto promoverá no dia 02 de agosto,
às 18h30min, no plenário da Câmara, uma Audiência Pública, solicitada pelo vereador Geraldo Mendes,
para debater sobre o Projeto de Lei

63/2017, apresentado pelo vereador,
que tem como objetivo instituir o
programa “Escola Democrática” no
Município de Ouro Preto.
Segundo o vereador Geraldo
Mendes “este projeto de lei surge da

Superótica

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

OURO
PRETO

necessidade da população de Ouro
Preto, e de seus representantes na
Câmara de Vereadores, promoverem
um debate e aprovarem um conjunto de medidas que possam barrar, no
âmbito de nossa cidade, a pretensão
autoritária dos que querem criminalizar o pensamento livre e promover o
medo, o silêncio, a censura e a perseguição aos defensores da liberdade de
expressão e pensamento nas escolas
brasileiras, introduzindo o projeto
“Escola sem partido”.
Para o vereador, “o Projeto ‘Escola Democrática’ é muito mais
amplo! Pretende, longe de discursos
fáceis e sectários, colaborar para a
construção de uma educação que,
agindo no presente, construa indivíduos e coletividades que se respeitem, pensem por si mesmos e desenvolvam suas próprias opiniões e
visões de mundo”.
“É, também, um projeto que
objetiva combater todas as formas
de discriminação, de preconceito e
intolerância no âmbito da educação,
e da sociedade, garantindo o respeito
às diferenças e prevenindo formas de
violência, como o bullying e assédio
escolar”, concluiu Geraldo Mendes.
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Todos os
pacotes em
PROMOÇÃO.
Consulte nossos
preços!

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

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

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

Consultas,
Vacinas
e Exames
Laboratoriais

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

murta.miranda@yahoo.com.br

Capoeira é tema de dois eventos em Ouro Preto
No mês de agosto (dia
28) Ouro Preto celebra o
Dia Municipal da Capoeira, data comemorativa
instituída por um decreto
de 2007. De 27 de julho a
3 de agosto, a cidade realiza dois eventos dedicados
à arte que tem sua origem
na luta e resistência do
povo africano.
O “Festival de Capoeira de Ouro Preto” acontece juntamente com o “27º
Batizado e Troca de Graduação”, promovidos pela
Associação Desportiva e
Cultural Cativeiro Capoeira, entidade presente em
diversas localidades do
país. O evento prevê a mobilização de cerca de 300
praticantes da capoeira,
incluindo mestres e professores de Minas Gerais e
outros estados.

R. João Bastos Filho, 464 - 3553.1421

Show de Prêmios

GLAURA - E. M. Benedito Xavier

5/Agosto
Delicioso Tropeiro,
a partir das 11h
Show de Prêmios às 13 h

1º Prêmio: R$1.000,00
2º Prêmio: R$500,00
3º Prêmio: 1 microondas
4º Prêmio: 1 bicicleta
5º Prêmio: 1 multiprocessador
6º Prêmio: Prêmio Surpresa

PROVÍNCIA
SOCIAL

98,7 FM

Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

A capoeira foi a quinta
manifestação cultural
brasileira reconhecida pela
Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade. A escolha
aconteceu durante a 9ª
Sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio
Imaterial, realizada em
Paris, no dia 26 de novembro de 2014.

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

Medicamentos
Ferramentas
Fertilizantes
Rações
Pet Shop

O Bazar Faria é associado a Rede Brasil Escolar e garante os melhores preços e variedades da região

Não perca
tempo, compre
tudo em um só
lugar.

Pça. Mons. Castilho Barbosa, 7
OURO PRETO - (31)3551-1146
Brinquedos nacionais e importados, material escolar, enfeites, perfumaria e uma infinidade de opções para presentear

89,3 FM
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FRANGO ASSADO
do Vaguinho
Frango Assado todos os
sábados e domingos

R.Stº Antº do Leite, 20
Cachoeira do Campo
ruralmineira@yahoo.com.br

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

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

Ouro Preto

Montaria e
Selaria
Produtos
de Pet Shop
Rações

Artigos
artesanais
Peixes
Ferramentas
Medicamentos
veterinários

Av. Pedro Aleixo,1021
Cachoeira do Campo - 3553.1883

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

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

(31)

emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

Ouça a Rádio
Mário:
99666-5997
Elias:
98606-9297

JEQUERI Material de
Construção e Acabamentos

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

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

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

-

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

98,7Mhz

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

do

Virgílio

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

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

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

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

*Priscilla
Porto

LINHAS TORTAS
www.priscillaporto.com

Ela era feliz e nem sabia
2037.
Sophia é filha de Pâmela e tem 9 anos.
Sophia acha no seu notebook, histórico de 2018 de Pâmela
no Facebook. E se espanta: como a mãe era feliz! E bonita! E
arrumada! Linda e sorrindo em todas as fotos!
Procura mais um pouco e se espanta novamente: “Como mamãe ia em festas!”
Foi até a sala e perguntou se a mãe era feliz “antigamente”.
- Que pergunta, menina! – foi a resposta, de uma pessoa não
muito alegre. Mas cheia de preocupações.
E a pesquisa de Sophia continuou e se estendeu por uma infinidade de hashtags, gírias, maquiagens e filtros que pareciam ter
feito “da mamãe a mulher mais feliz do mundo”.
A mamãe que estava na sala e começou a se lembrar de
que como era feliz antes... bem antes do “antigamente” da filha...
quando não existia ainda nenhuma rede de felicidade tão virtual
e fulgás.
E quando a vida não se resumia a telinhas, aplicativos, mensagens instantâneas e tanta superficialidade de uma genuína
#realidadeinventada.
*Jornalista, cronista e autora dos livros “As verdades que
as mulheres não contam” e “Para alguém que amo - mensagens para uma pessoa especial”.
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Atleta ouro-pretano é selecionado para
Camp da seleção brasileira de rugby
Ouro Preto tem sido destaque
na área esportiva nos últimos tempos e para diversificar ainda mais
as modalidades, um atleta da cidade foi selecionado para o Camp
da Seleção Brasileira de Rugby
Juvenil. Rodrigo Jordan, o Zumba, de 17 anos, integra a equipe Inconfidentes Rugby de Ouro Preto
desde 2015 e foi o único mineiro
selecionado para a equipe de alto
rendimento da seleção brasileira.
O Camp é um acampamento
para treinos, onde Rodrigo ficou
durante três dias de treinamentos
no CT da seleção com os treinadores da seleção juvenil. “Esses treinos servem para os treinadores observarem os atletas e desses atletas
sairão os futuros convocados para
jogos e campeonatos da seleção”,
explica o presidente do Inconfidentes Rugby, Tiago Chaves.
A seletiva aconteceu no ano
passado com atletas da categoria
M17 dos times de Rugby do estado de Minas Gerais, que aconteceu
em Belo Horizonte. Zumba nem
acreditava que seria selecionado.
“Eu já pensava que não daria mais
certo, já estava me preparando para novos amistosos e continuando
com os treinos. Daí, no dia 11 de
Julho, o Tiago me deu a grande
notícia, que havia sido convocado para o Camp da Seleção Brasileira em São José dos Campos”,
conta entusiasmado o único atleta
do estado selecionado. “Lá, além
dos treinos com jovens dos times
de rugby do estado de SP ele teve a oportunidade de conhecer os
atletas da seleção brasileira, o que
o deixou ainda mais empolgado
com o esporte, pois teve a oportunidade de conhecer seus ídolos”,
ressalta o pai do atleta, Rhenan
Hermes.
Daqui para frente, o atleta será
observado e acompanhado mais de
perto pela seleção brasileira e poderá
ser convocado para outros Camps,
amistosos ou até mesmos mesmo
campeonatos internacionais.
Trajetória
Aos 14 anos, Rodrigo foi convidado a conhecer o esporte e acabou

selecionado para treinar na equipe
Inconfidentes Rugby. “Desde então
ele tem frequentado os treinos e
participado de amistosos e também
de um campeonato de sevens - uma
das modalidades do esporte onde o
número de jogadores em campo é
menor”, explica o pai.
O treinador é só elogios. “A
notícia da aprovação do Rodrigo
nos deixou muito felizes, o atleta é
muito dedicado e talentoso, faz parte da nossa equipe desde os 14 anos
e esta primeira convocação chega
para demonstrar que o trabalho
desempenhado no clube tem dado
resultados positivos na formação de
atletas”, comemora Tiago.
Inconfidentes Rugby
Fundada em setembro de
2010, a equipe surgiu através de
pessoas amantes do esporte ligadas à UFOP, por iniciativa do então professor da instituição Alfio
Conti. Apesar de nascer no âmbito
universitário, a equipe ouro-pretana é aberta a toda comunidade
interessada na prática do rugby, independente de gênero ou qualquer
outra forma de distinção. Desde
2011 participa do Campeonato
Mineiro de Rugby e é uma equipe filiada a Federação Mineira de
Rugby (FMR) e a Confederação
Brasileira de Rugby (CBRu).
Nestes oito anos de existência,
o Inconfidentes Rugby já enviou
quatro atletas para a Seleção Mi-

Zumba com os ídolos no
Camp da CT brasileira

neira de Rugby e três atletas para a
Seleção Brasileira e possui diversas conquistas em campeonatos
municipais e estaduais.
Atualmente a equipe disputa
a Taça Tupi, como é conhecido o
campeonato brasileiro da segunda
divisão, e está classificada como
a 3º melhor equipe de Minas Gerais no ranking nacional e é a 33ª
equipe na classificação geral do
ranking nacional. Conheça mais a
equipe na página do facebook Inconfidentes Rugby.

Rodrigo com a equipe de Ouro Preto

Prefeitura traz projeto Sada Vôlei para Ouro Preto
Lançamento acontece dia 17 de agosto. As inscrições para participar do Projeto já estão abertas

A Secretaria de Esportes e Lazer da
Prefeitura de Ouro Preto traz uma grande novidade para o município. A partir
de agosto deste ano, 200 crianças e adolescentes da cidade poderão ter aulas
gratuitas de vôlei no Projeto Sada Volei
Ouro Preto, uma parceria com a equipe
mais vitoriosa do voleibol masculino
no Brasil e um dos maiores clubes de
voleibol do mundo - o Sada Cruzeiro.
O lançamento acontece dia 17 de agosto e as inscrições já estão abertas.
Poderão participar meninos e
meninas entre 7 e 17 anos. As aulas
acontecerão no contraturno escolar,
duas vezes por semana, nos ginásios da
Associação Atlética Aluminas e Ouro
Preto Tênis Clube.
O secretário de Esportes e Lazer de
Ouro Preto, Robson Santos, enaltece a
iniciativa. “Esta é uma grande oportunidade que a Prefeitura oferece às crianças e jovens de nossa cidade. Além de
visarmos a formação de melhores cidadãos, não temos dúvidas que descobriremos neste projeto muitos talentos,
que poderão se tornar grandes atletas de
Vôlei, levando o nome de Ouro Preto a

todos os cantos do mundo, também por
meio do esporte”.
O Projeto Sada Vôlei existe desde
2010 e já atendeu mais de 5 mil pessoas. Entre os jovens que passaram pelo Projeto, vários se tornaram atletas do
Sada Cruzeiro e muitas meninas estão
integrando equipes de Voleibol de Minas e do país. “Estamos muito felizes
em trazer o Projeto Sada Vôlei para
uma cidade tão importante e renomada,
como Ouro Preto. Além dos resultados

em quadra, nos últimos anos a Associação Social e Esportiva Sada também
tem sido referência nacional no desenvolvimento de projetos para iniciação
esportiva e formação de atletas”, afirma
o diretor da Associação Social e Esportiva SADA, Flávio Pereira.
O Projeto será lançado oficialmente no dia 17 de agosto e contará com a
presença de membros da diretoria da
Associação Social e Esportiva SADA,
além de outras autoridades. Na opor-

tunidade, todos os alunos inscritos receberão gratuitamente da Prefeitura de
Ouro Preto a camisa oficial do Projeto,
com a qual assistirão às aulas.
Inscrições - As inscrições para o Projeto Sada Vôlei Ouro Preto são gratuitas
e estão abertas. Para se inscrever, o(a)
aluno(a) ou seu responsável deverá re-

tirar na Secretaria de Esportes e Lazer
(R. Cons. Santana, s/nº, Pilar) a ficha
de inscrição e devolvê-la devidamente
preenchida. As 200 primeiras fichas, de
acordo com a faixa etária de cada turma, têm sua inscrição garantida.
Informações: Secretaria Municipal de
Esportes ou pelo tel: 31 3559-3216.

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

Prefeitura e Moradores de
Saramenha de Cima fazem
parceria para calçar rua
Na quarta-feira (18/07) o vereador Geraldo Mendes esteve reunido com moradores da rua Expedito
Pedro Mendes, em Saramenha de
Cima, para acompanhar e fiscalizar
o calçamento de uma rua.
A obra é uma reivindicação dos
moradores, e está sendo realizada
por meio de uma parceria entre moradores e Prefeitura, que forneceu
parte do material, e os moradores se
organizaram e se comprometeram
com material e mão de obra.
O vereador Geraldo Mendes
afirmou que “iniciativas como essa,
em um momento de crise, são de
extrema importância, pois concretizam a importância e o valor das
ações comunitárias. Os moradores
estão de parabéns!”. O vereador
ainda destacou a participação dos
moradores Gilberto, Jonatas e Doca, que estão à frente de tudo que é
necessário para a conclusão do tão
sonhado calçamento da rua.
“As redes de esgoto e pluvial
já estão quase concluídas. Em poucos dias começará o calçamento e
o sonho dos moradores de terem
a rua calçada será realizado com o
próprio trabalho deles. Esse tipo de
parceria deve ser divulgado e principalmente estimulado pela prefeitura”, concluiu o vereador.
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N

o último domingo (22) a Sociedade Musical União Social de Cachoeira do Campo (SMUS) participou de concorrido festival promovido em comemoração aos 307 anos de fundação de Sabará, na grande
BH. Tradicionalmente, este evento congrega várias das melhores corporações musicais do estado de Minas Gerais. Além da qualidade técnica
apresentada, a SMUS se destacou por ser a entidade mais longeva em
atividades ininterruptas participante, com seus 154 anos de fundação a serem completados no próximo mês de setembro. Na oportunidade, a União
Social informa que sua escolinha de música se encontra em pleno funcionamento. Interessados em aprender música para compor suas fileiras podem procurar a diretoria durante os ensaios que ocorrem às sextas-feiras,
às 19h30 e aos domingos, às 9h30.

Encontro reúne colecionadores e
apaixonados por carros antigos
em Cachoeira do Campo
6º Encontro de Carros antigos acontece
dias 18 e 19 de agosto

A paixão por carros antigos tem ganhado cada vez mais adeptos.
Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, agora é sede de exposições
de antigomobilismo e este ano chega a sua 6ª edição. No distrito, o hobby
compartilhado por um grupo de amigos, proprietários e apaixonados por
veículos antigos resultou no encontro que é sucesso na região.
O evento ocorrerá no Jardins Street Mall nos dias 18 e 19 de agosto,
de 8h as 17h. Com o tema “...carinho por carros antigos, carinho também
por nossos velhinhos...”, o evento irá arrecadar alimentos e fraldas geriátricas para os idosos do Lar São Vicente de Paula.
O presidente do Clube de Cachoeira do Campo, Cornélio José da
Silva, um dos fundadores do evento, conta como surgiu o interesse pelo
antigomobilismo. “A minha paixão pelos carros antigos começou quando
eu descobri o valor imaterial do veículo que eu tinha adquirido, que era
uma Kombi 1974 e a partir daí fui tomando conhecimento deste veículo
que foi marca registrada e um sucesso de vendas no Brasil. Hoje é disputado pelos maiores colecionadores do Brasil e do mundo”, relembra o
colecionador que hoje também possui o segundo modelo de Caminhão
Mercedes Bens fabricado no Brasil, um LP 321 do ano de 1960 conhecido como "Saruana", "subaqueira" ou "Cara Chata".
A programação para a 6° edição de carros antigos de Cachoeira do
Campo está cheia de atrações, com colecionadores de mais de 20 cidades
mineiras. A atração também conta com apresentação dos músicos Bruno
Coimbra e Banda Dupla Face, presença do apresentador da TV SBT Alterosa e muito mais.
Este ano haverá uma novidade para os jovens, uma pista de BMX e
skate fornecida pelo Jovem Leandro Ferreira.
A entrada é gratuita e só será permitida a entrada de veículos antigos
em condições de exposição. “Pedimos a todos, tanto visitantes como expositores, colaborarem com
a doação de
fraldas adultas
e alimentos”,
reforça Cornélio.
Este ano
ainda todas as
latinhas de alumínio de bebidas descartadas durante
o evento serão
destinadas ao
projeto Sorria
de Cachoeira
do Campo.

O

Duo Scofano & Minetti, formado pelo argentino Richard Scofano no
bandoneón e o uruguaio Alfredo Minetti ao piano, faz a sua primeira
turnê no Brasil apresentando o show Estaciones, para mostrar o melhor do
tango e do chamamé, um ritmo tradicional argentino, com uma roupagem
mais clássica e bem original. Em Ouro Preto a apresentação acontece no
dia 3 de agosto, no Teatro Casa da Ópera, às 20h. Os ingressos custam R$
40,00 inteira e R$ 20,00 meia e podem ser adquiridos na Cacau Show de
Ouro Preto.

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

3553-1642

O

98785-9075

TDB Esporte Clube de Cachoeira do Campo está completando seu 14º aniversário. E para
comemorar, seus fundadores organizaram um final de semana com o
melhor futebol amador da região,
que ocorrerá no Campo do Oratório, em Cachoeira do Campo. Venha
prestigiar o futebol da nossa região!
Haverá premiação para o artilheiro e
para o goleiro menos vazado. Confira a programação: Sábado – 28 de
julho: 09h – Santa Luzia x Cruzeiro (infantil); 10h30 - Santa Luzia x
Pe. Faria (Juvenil); 11h - Cruzeiro x
União; 13h – TDB x Saae (Master);
15h – Nacional x Santa Cruz (Master); Domingo – 29 de julho: 11h –
Independente x Estrela Azul (Adulto); 13h – TDB x URT (Adulto); 15h
– São Bartolomeu x Casa Branca.

O Dr. Dimas Dutra, atual presidente da Unimed Inconfidentes
e residente em Cachoeira do
Campo, sempre atencioso nos
seus atendimentos, precisou
passar por um procedimento
cirúrgico. A cirurgia foi um
sucesso, e o médico, que é
muito querido na região, já se
recupera, fora de perigo.

E

m busca da primeira vitória
na Taça Tupi, o Inconfidentes Rugby recebe a equipe do Rio
Branco, da cidade de São Paulo
(SP). As duas equipes vem de derrota na primeira rodada do campeonato e a partida promete ser de
grande emoção, já que só a vitória
interessa. A partida é válida pela
segunda rodada do Campeonato
Brasileiro de Rugby XV (Segunda
Divisão) e será disputada no Campo da Barra no próximo sábado,
dia 28, às 15hrs. O jogo contará
com duas partidas preliminares
de rugby juvenil, categoria M19,
entre a equipe da casa, o Inconfidentes Rugby, e a equipe do Rio
Branco, com início previsto para
as 13h30s. A entrada é gratuita.

N

os dias 4 e 5 de agosto, o Verdão, o Independente Futebol
Clube, de Cachoeira do Campo,
comemora 21 anos de muita história. Para celebrar a data, não podia
ser diferente, muito futebol com
grandes jogos e diversas atrações.
As atividades acontecem no Campo do Oratório. Para que a festa seja ainda mais sucesso, a coordenação está promovendo uma rifa solidária para arrecadar fundos para
as comemorações. A rifa pode ser
adquirida por R$5,00 e os prêmios
são: uma pizza grande da Pizzaria Ouro Preto; uma bola Topper
Campo; vale combustível no valor
de R$70,00 e um vale compras de
R$100,00 no açougue e varejão
Costa. O sorteio será realizado no
dia 6 de agosto, 11h50 no programa Sideral Esportes. A rifa pode
ser adquirida com Elias, Culico, e
demais jogadores do Verdão.

Toda loja com preços de arrasar, venha comprar!
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Parcelamos em 6 x no cartão
sem juros. Venha conferir!

Promoção enquanto durar o estoque

MOBILIADORA CACHOEIRA Prefeitura Itinerante finaliza ações no Novo

R. Afonso Maximiano, 120 - Cachoeira do Campo - (31)3553.1607

Táxi lotação na rua dos Bancos

Durante o último semestre o Vereador Chiquinho de Assis (PV) utilizou o plenário da Câmara de Ouro Preto para reivindicar que as ruas do
centro histórico, sobretudo o percurso que compreende as Ruas São José,
Getúlio Vargas no Rosário e José C. Carvalho no Pilar, próximo ao INSS,
passem a integrar o trajeto do táxi lotação.
Para o vereador “isso contribuiria muito com os idosos e pessoas com
mobilidade reduzida que necessitam realizar serviços bancários e outros
de ordem burocrática com segurança e conforto.
Da mesma forma o vereador mantém a insistência no pedido de abranger o serviço e que o táxi lotação possa chegar em bairros da cidade como
Antônio Dias, Taquaral, São Cristóvão, Morro Santana, Jardim Alvorada
e outros locais que sofrem com a falta ou escassez do transporte coletivo.

D

ia 24 de julho Ouro
Preto celebrou o centenário de um dos seus mais
nobres moradores. Francisco Solano da Costa.
Mestre Solano é músico,
foi maestro da Banda Bom
Jesus de Matozinhos, servidor público e vereador.
Um exemplo de cidadão
que tivemos a oportunidade de homenagear em vida pelo seu centenário. Ao senhor Solano o nosso reconhecimento e nossa gratidão. São os votos
do vereador Chiquinho de Assis e equipe do O LIBERAL.

Antônio Pereira ganha
ambulância nova para atender
à população do distrito
Na manhã de terça-feira, 17 de
julho, o prefeito Júlio Pimenta entregou à população de Antônio Pereira as chaves de uma ambulância
nova para atender exclusivamente
ao distrito. O veículo, modelo Peugeot Citroen Partner Green Car,
foi destinado para Ouro Preto no
dia 06 de julho pela Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais
em função da indicação do deputado Thiago Cota.
“Essa era uma promessa nossa, trazer uma ambulância nova
para o Pereira, para ficar aqui. É
uma ambulância que tem todos os
equipamentos de uma necessários.
Se houver uma emergência, a população deve ligar no Samu, mas
o motorista ficará de sobreaviso
também no período noturno caso
precise de suporte”, explica Júlio
Pimenta.
O vereador Vander Leitoa,
morador de Antônio Pereira, ressalta que “esta ambulância será de
grande importância para o distrito,
que enfrentava dificuldades devido a distância de deslocamen-

to dos veículos de emergência.
Quero agradecer ao prefeito Júlio
Pimenta pela presença em nossa
comunidade, reforçando seu compromisso com a melhoria do nosso
querido distrito e também agradecer ao deputado Tiago Cota que
viabilizou a vinda da ambulância”.
O município agora irá alocar
um motorista para ficar à disposição da Unidade Básica de Saúde
do distrito, atendendo às necessidades e urgências da população.

Horizonte e realiza Dia D neste sábado

A Prefeitura Itinerante finaliza
nesta semana mais um bairro em
Ouro Preto. Durante os últimos
dias, o Novo Horizonte recebeu
diversos serviços de reparação e
obras do projeto, e agora todas as
benfeitorias serão entregues à população no Dia D, que acontece
neste sábado, dia 21 de julho, a partir das 9h, em frente à Praça Benedito Xavier.
Foram realizadas obras de
execução, reparo e reforma de passeios, meios-fios e guarda-corpos,
instalação de dois novos abrigos
de passageiros e da academia ao ar
livre, adequação do sistema de drenagem, pintura do abrigo da pracinha, instalação de cerca e melhorias
na pracinha da capela e instalação
de placas de sinalização de trânsito
e faixas de travessia de pedestres.
Na iluminação pública, foram reparados todos os pontos identificados
com algum defeito e a iluminação
da praça foi toda reformada, com
aumento da potência de luminosidade de 70 para 250w.
Outra ação que chamou atenção foi o serviço de limpeza. A
Prefeitura Itinerante realizou capina manual, mecanizada e poda das
árvores, com destaque para a rua
Heli Coelho Neto, onde o serviço
foi realizado em toda a sua amplitude. Foi realizada a remoção de
entulhos e colocados containers em
ruas de difícil acesso, além das ruas
principais.
A Prefeitura Itinerante teve
atenção especial para a acessibilidade, atendendo à demanda da
população: houve adequação de
passeios e meios-fios e também a
demarcação de vagas de estaciona-

mento para cadeirantes.
O quinto bairro a ser atendido
pela Prefeitura Itinerante será o Jardim Itacolomi. Os serviços começam na próxima semana.
DIA “D” BAIRRO
NOVO HORIZONTE
O Dia D é uma aproximação dos
serviços da Prefeitura à população e
é realizado sempre que a Prefeitura
Itinerante finaliza os trabalhos no
bairro em que está atuando. No sábado, dia 21 de julho, serão oferecidos diversos serviços à comunidade
do Novo Horizonte, como:
- caminhão da Saúde para aferição de pressão, glicose, orientações
e agendamentos de consultas;
- atendimentos da assistência
jurídica e PROCON;
- orientações sobre práticas
sustentáveis (coletor solar, coleta
seletiva, captação e uso de água
de chuva), corte e poda de árvores,
desconto no IPTU para quem faz
práticas sustentáveis;
- orientações sobre programas
sociais e atendimento do Bolsa

Ane Souz

Família;
- orientações sobre o trânsito,
sinalização, quebra-molas, horário
e itinerário do transporte coletivo,
táxi-lotação, táxi e infrações de
trânsito, multas, Recurso Administrativo, funcionamento da JARI e
Bike patrulha;
- orientações sobre regularização fundiária, as edificações clandestinas ou irregulares, alvarás de
construção e alvará de localização
e funcionamento, invasões em
áreas públicas e privadas e invasões em área de risco, poluição sonora e veículos abandonados em
vias públicas;
- orientações sobre os sinais
característicos de risco geológicos
(desbarrancamento e causados pelas chuvas em imóveis e terrenos),
edificações em áreas de risco, interdições e aluguéis sociais e a ocupação de imóveis interditados.
- serviços da Ouvidoria Municipal para receber elogios, reclamações e outras demandas da
população;

Visita técnica promove troca de
experiência entre profissionais do CAPS
Durante três dias, o município
de Ouro Preto recebeu representantes do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial do município de
Araxá, distante a 449 quilômetros,
para uma visita técnica na unidade
do CAPS infanto juvenil. A comitiva, composta pela coordenadora,
a psiquiatra, a psicóloga e a assistente social de Araxá vieram conhecer o serviço, trocar experiências e participar das atividades que
são desenvolvidas pela equipe de
saúde mental de Ouro Preto.
De acordo com a anfitriã,
coordenadora do CAPS ij de Ouro
Preto, Christine Vianna Algarves Magalhães, o município de Araxá está em processo de implantação do CAPS
infanto juvenil e buscou em Ouro Preto o aprimoramento dos conhecimentos. Há 10 anos à frente da coordenação do CAPSij, Christine se sente honrada por receber novos profissionais que buscam o avanço no cuidado
com a saúde mental da criança e adolescente. “Os avanços são importantes. Foi um prazer recebê-los e proporcionar essa troca de experiência. É muito gratificante e importante para todos”.
Ane Souz

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Populismo e
demagogia

ENTENDE-SE por Populismo a política baseada na demagogia, em que se aliciam as classes sociais menos privilegiadas da
população. Política voltada para o povo. Política populista. A Nação é formada por gente de todas as categorias! Gente que compõe a pirâmide social, ou seja, alta, média e baixa. Sem nenhum
demérito pessoal. Todos são iguais perante a Lei, assim determina
e garante a Constituição Federal. No Brasil de hoje, inverte-se a
pirâmide, infelizmente, tendo-se em consideração o comportamento ético dos componentes dos três poderes máximos da Nação,
que são: Executivo, Legislativo e Judiciário. O comportamento de
centenas de ocupantes de cargos nestes poderes deve explicação
clara, legítima e correta, na prestação de contas ao povo, que é o
titular legítimo do poder. Os titulares destes poderes, quer eleitos
pelo povo, quer escolhidos pelas autoridades para compor os tribunais, assumem o compromisso de trabalhar honestamente para
o bem comum.
A Operação Lava Jato está aí, ativamente provando e atestando os desvios comportamentais com todos os tipos de crimes
administrativos, operados, à revelia por políticos corruptos incrustrados nos partidos e na política Nacional. Homens e mulheres que
deveriam trabalhar pelo bem comum – para isto foram eleitos –
assaltam os cofres dos múltiplos setores públicos (secretarias/ministérios) federais, estaduais, municipais, desviando altos valores
monetários para os próprios e particulares interesses. A Petrobrás
é um exemplo clássico da malandragem administrativa.
A LAVA JATO, através da Polícia Federal e do experiente e
destemido Juiz Sérgio Moro tem mostrado a situação vergonhosa
da posse do dinheiro público. As condenações são numerosas,
mas a reposição monetária está sendo mínima, infelizmente, consagrando o absurdo princípio de que o crime compensa. A exploração, a posse ilegítima, digo criminosa dos depósitos monetários
são os alvos preferidos da ganância de muitos representantes do
povo nos três poderes nacionais.
Voltemos ao Populismo que é “Política que, com base no apoio
das camadas sociais menos favorecidas, fundamenta-se ideologicamente na defesa de interesses e reivindicações populares. Getúlio Vargas, procurando reduzir o poder político e econômico dos
setores agrários exportadores, instituiu o populismo com salário
mínimo, consolidação das Leis Trabalhistas, controle de sindicatos pelo Ministério do Trabalho, expansão do sistema educacional,
conquista de direitos políticos, campanha de nacionalização.
O populismo explora os padrões de heranças culturais como a
submissão da população, principalmente no Nordeste e nas áreas
de colonização da região Sul, como o misticismo fruto da ignorância e o conformismo gerado pela miséria, concedendo apenas o
que quer, sem promover a população, pois a maioria dos brasileiros não tem consciência de sua cidadania. Depois de Getúlio
Vargas, o populismo foi explorado por Juscelino Kubitscheck de
Oliveira e por Jânio Quadros e pelos chamados partidos progressistas da esquerda” (Moacyr Flores).
EM SUMA, é de Mário Covas, ex-governador Paulista esta expressão: “A situação está sob controle. Só não se sabe de quem”.
Melhor dizendo “Não faça na vida pública aquilo que se faz na privada”. O Brasil espera que cada um cumpra com seu dever, sem
aproveitar da situação de representante oficial, constitucional, do
povo que o elege, reelege, constantemente.
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Itabirito recebe novas placas
de sinalização turística

Nunca foi tão fácil conhecer
o melhor que Itabirito tem a oferecer. Agora, os pontos turísticos
da cidade receberam novas placas
de sinalização, o que beneficia o
turismo na região. Entre os dias
24 e 27 de julho, a Secretaria de
Patrimônio Cultural e Turismo,
juntamente com a Associação dos
Municípios do Circuito Turístico
do Ouro (ACO), com o patrocínio
empresa de cartões da ELO, implantaram o novo projeto no centro urbano e zona rural.
Com o objetivo de sinalizar os
roteiros do Circuito do Ouro para
facilitar a circulação dos turistas,
bem como disseminar o entendimento sobre a roteirização na
região, Itabirito como município
associado e integrante do roteiro
‘Entre Trilhas Sabores e Aromas’
recebe estes importantes equipamentos que sinalizam o potencial
local, a integração regional e, em
especial, os principais atrativos da
cidade.

“Nossa região turística, o Circuito do Ouro, composta por 15
municípios, possui mais de um
milhão de habitantes, mais de 390
meios de hospedagem, 950 bares
e restaurantes, 50 agências de viagem, sem falar do comércio que
movimenta toda a cadeia produtiva do turismo de maneira regionalizada. Levando em consideração
que a região turística do Circuito
do Ouro é uma área de grande
relevância histórica para o Brasil,
muitos atrativos destacados, estão
em áreas protegidas e, nesse sentido, a Associação do Circuito do
Ouro e a ELO, com a permissão
dos municípios associados, optaram por instalar sua sinalização
turística fora das áreas de tombamento e dando maior visibilidade
para as entradas e a circulação nos
roteiros e suas respectivas rotas.
Este é mais um passo de eficiência, que Itabirito dá no processo
de desenvolvimento da atividade
turística local e regionalmente”,

Cras proporcionam diversão e lazer para
crianças e adolescentes nas férias

comemorou o secretário de Patrimônio Cultural e Turismo, Ubiraney de Figueiredo.
"Entre Trilhas, sabores
e Aromas"
Itabirito já se posiciona profissionalmente no mapa do turismo
brasileiro, fazendo parte do roteiro
"Entre Trilhas, sabores e Aromas"
do Circuito do Ouro, que lança
mão dos atrativos naturais que o
cercam e da riqueza gastronômica
existente aqui. A nova sinalização
cria a oportunidade da circulação
auto guiada para o turista, que poderá vivenciar e experimentar tudo
que Itabirito pode lhe oferecer.
Para a diretora executiva da
ACO, Isabella Ricci, "a sinalização
do Circuito do Ouro torna físico o
projeto de roteirização. Agora, as
pessoas podem visualizar e compreender melhor onde começa
e termina cada roteiro. Qual é a
abrangência real da região do Circuito do Ouro. Quais cidades estão
envolvidas e de qual roteiro cada
uma faz parte e, claro, quais as
possibilidades na região de forma
mais organizada e coerente. A sinalização vem para complementar
todo trabalho que desenvolvemos,
tanto de estruturação do destino,
quanto de promoção. Fortalecendo
todas as vias de comunicação que a
entidade mantém como os sites, as
redes sociais e o atendimento físico,
realizado na sede da ACO".

Comunicado:

reserva de
área de
estacionamento

Assim como aconteceu em
janeiro deste ano, os Centros de
Referência em Assistência Social
(Cras) de Itabirito se transformaram em verdadeiras colônias de
férias para crianças e adolescentes
em julho. Durante duas semanas,
entre os dias 16 e 27, várias atividades foram realizadas nos Cras
Padre Adelmo e Maria Loura, e
também na associação comunitária do bairro Marzagão e no Parque Ecológico.
No período, foram desen-

volvidas ações como oficinas de
circo e de musicalização, Cine
Pipoca, encontrão de jiu-jitsu,
entre outras. De acordo com a
coordenadora do Cras, Fátima de
Alcântara, o objetivo é proporcionar opções de entretenimento. “Neste período, as atividades
regulares ofertadas para os ciclos
de vida da infância e adolescentes
são alteradas para opções de lazer
com o objetivo de diminuir a infrequência dos participantes, comum no período”, explica. Além

de atender os usuários do sistema,
as atividades são abertas para todos os interessados. Participam,
em média, 20 crianças e adolescentes por oficina.
As atividades desenvolvidas
nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em parceria com a
Associação Itabiritense do Amor
Exigente, para os ciclos de vida
adultos e idosos não são interrompidas no período de férias escolares
e seguem o cronograma normal.

A Prefeitura de Itabirito informa
que a área de estacionamento nas
proximidades do Banco Santander,
na Rua Araújo Lima, está sendo
reservada para facilitar
o trânsito de transporte
coletivo, já que o fluxo
de veículos aumentou
naquela região devido
as obras do Saae “Córrego Limpo” que está
acontecendo na Rua
augusto Bretas e teve o
trânsito desviado para
a Rua Monte Sinai. O
local vai ficar isolado
até as conclusões da
obra. Com o término
das intervenções, o
estacionamento volta a
funcionar normalmente.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Rádio Cidade: a nossa comunicação está
muito bem obrigado com a radio cidade FM,
que presta um grande serviço de informação
e entretenimento. Ela conta também com uma
programação diversificada, elogiada, e que alcança todo o município
e cidades vizinhas. Parabéns a equipe de diretores e radialistas pelo
compromisso com a verdade e valorização da nossa comunicação.
Beneficente: será realizado dia 19 de agosto a partir das 11h almoço beneficente com renda em prol da casa de repouso Santa Luiza
de Marilac, que hoje abriga 64 velhinhos e tem várias décadas de
bons serviços prestados. O evento acontece no espaço da Estrela
Fest, à Rua dos Jacarandás, 715, Portões. Uma equipe de cozinheiras prepara um cardápio bem ao gosto popular. Leve sua família,
por apenas R$15.
Serginho Barbosa: continua recebendo mensagens de incentivo e
admiração pelo belíssimo show apresentado na abertura do JULIFEST. Ele cantou músicas que tocaram a alma daqueles que apreciam belas canções românticas. Serginho Barbosa com sua performance e dedicação é um expoente da nossa arte e nossa cultura.
Imprensa da capital: voltou a abordar um tema negativo de nossa
cidade: em 2013 o município ocupava o 1º lugar no ranking nacional de geração de empregos, mas despencou no ano de 2016 para
a 1006ª posição, segundo o índice do Firjam e JFDM que mede
o desenvolvimento sócio-econômico de emprego e renda. Entre
2013 e 2015, 290 empresas fecharam as suas portas em Itabirito.
A população continua sofrendo com a falta de empregos. Uma das
maiores perdas foi a DELPHI, que gerava quase 2 mil empregos
diretos e neste contexto atual há pouca esperança para a classe trabalhadora. E pensar que Itabirito, outrora, foi considerada uma das
cidades mais industrializadas de Minas.
Tempos do pouco: nesses tempos que o dia a dia é marcado por
pouco trabalho, pouca diversão, pouca alegria e pouca confiança no
futuro, quem está dando o recado são os proprietários das barracas
da Feira Nem do Roldão, que as quartas contam com a presença de
um público cativo apreciando música ao vivo e degustando pratos
típicos da nossa culinária, além, é claro, do encontro de amigos e
uma cerveja bem gelada. Por lá parece que tá tudo normal.
Boa Viagem: a Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, através de sua equipe de festeiros lança nos próximos dias a programação em honra à nossa Padroeira, Senhora da Boa Viagem. O
Pároco Miguel Ângelo Fiorillo busca em suas orações uma sintonia que contemple melhores dias para nossa cidade. Ele invoca
bênçãos para que nossas lideranças encontrem paz de espírito nessa
travessia onde falta ética, dignidade, credibilidade e comprometimento com o bem estar social, e que essas orações inspirem nossos
líderes, resgatando um pouco dos valores dos homens de bem e de
elevado espírito altruístico.
Por onde anda? Marcelo Rebelo, jornalistas concursado que integra o quadro de funcionalismo do município. Sempre compromissado com a verdade e a ética, ele é exemplo de credibilidade perante a opinião pública. Está sempre a postos para exercer suas funções
em defesa da população. Marcelo Rebelo é gente de expressão na
cidade de Itabirito e região.
Festival do Sacy: neste fim de semana o Itabirense brinda seus associados com momentos de muita alegria e descontração. Sábado
a partir das 9h acontece a Gincana e domingo na praça de esportes
uma tarde festiva sob o título Cantando e Contando Histórias a partir das 15 h. Confira!
Para Refleir: O trabalho espanta três males: o vício, a pobreza e
o tédio (Voltaire).

- feira, 27 de julho/2018
O LIBERAL Ed.1300 - Sexta ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

8

Itabirito recebe Fórum Metropolitano
de Gestores de Políticas da Juventude
Evento reuniu gestores da região metropolitana para
debater sobre novas políticas públicas

A Prefeitura de Itabirito recebeu, no dia 19 de julho, a 6ª Reunião Itinerante do Fórum Metropolitano de Gestores de Políticas
da Juventude. A ação reuniu gestores da juventude das cidades que
fazem parte do Acordo de Cooperação Técnica entre os municípios
da região metropolitana e do colar
metropolitano de Belo Horizonte,
como Ribeirão da Neves, Santa
Luzia, Contagem, Betim, Sarzedo,
Sete Lagoas e Vespasiano.
O evento começou pela manhã, na Casa de Cultura, e continuou à tarde, na Casa do Adolescente e promoveu intensa interação e troca de experiências para
gestores, autoridades e sociedade
civil.
Políticas da Juventude
Durante o evento, o coordenador de Políticas Públicas da
Juventude e assessor de Direitos
Humanos, Participação Popular e
Cidadania do Governo Municipal,
Leandro Dias, apresentou o diagnóstico das Políticas Públicas da
Juventude de Itabirito e o relatório
de atividades da Coordenadoria.
“É interessante observar que em
apenas um ano de Coordenadoria
desenvolvemos muitas ações em
diferentes frentes, a fim de pautar
cada vez mais os direitos humanos como temática essencial para
a sociedade. A Coordenadoria é
um veículo articulador que visa
estabelecer de maneira transversal entre as secretarias, permitindo
desenvolver e colocar em prática
novas políticas públicas para atingir a juventude, que necessita tanto
desta ação”.
Já a presidenta do Conselho
Estadual da Juventude e superintendente de intersertorialidade da
Subsecretaria da Juventude da
Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos, Participação Social
e Cidadania, Bárbara Ravena, o
encontro foi uma ótima oportunidade para reafirmar o poder de
ocupação dos jovens. “A política
de juventude é bem recente em
nosso país. Com mais ou menos
14 anos de existência, foi um
trabalho muito árduo que só foi
possível por meio das juventudes
organizadas e da criação do Estatuto da Juventude. A partir dele
são divididos em 11 eixos fundamentais que asseguram os direitos
dos jovens. A juventude está, cada
dia mais, ocupando o poder e os
espaço públicos, assim como está
participando de forma mais ativa
das discussões políticas das cidades. Prova disso pode ser conferida aqui mesmo, em Itabirito, onde
temos a juventude participando de
cinco conselhos municipais, de
modo a construir políticas essenciais para o nicho”.
Atividades
A programação se estendeu por
todo o dia, com apresentação da
Metodologia de construção do Fórum, mapeamento das dificuldades
e problemas, apresentação das discrições sobre as temáticas e apresentação de projetos idealizados e
realizado para a juventude. Para o
presidente da União da Juventude

Socialista (USJ) Itabirito, Gabriel
Galo, o evento é uma oportunidade
para se pensar na construção do sujeito coletivo. “É importante saber
qual é o papel da juventude organizada em Itabirito. A cidade promove políticas públicas para o segmento com um diálogo amplo, por
meio da Prefeitura, a qual agradeço
por estar sempre disposta a levar

à juventude as pautas relativas ao
meio. Somos uma juventude que
participa de frentes diferentes e, por
isso, o diálogo é fundamental, uma
vez que debatemos com o intuito
exclusivo de fazer política pública
para transformar e construir a cidade que queremos”. Gabriel Galo,
presidente da União da Juventude
Socialista (USJ) Itabirito.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Edital. Pregão Presencial nº 088/2018
– PL 158/2018 – RP 050/2018 - Registro
de preço para futura e eventual contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de
produtos para a saúde – Materiais Médicos
Hospitalares de Apoio e Diagnóstico II. Tipo: Menor Preço por item. A abertura será
dia 09/08/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 089/2018 –
PL 161/2018 – RP 051/2018 - Registro de
preço para futura e eventual contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de
material, equipamento e acessórios de
salvamento para o Bombeiro Municipal
em atendimento SETRAN. Tipo: Menor Preço por item. A abertura será dia
10/08/2018 às 13:00 hs.
O edital poderá ser retirado pelo Site www.
itabirito.mg.gov.br, no Depto de Licitações; E-mail licitacao@pmi.mg.gov.br. A
reunião de abertura do processo acontecerá
na sala de reuniões da PMI, localizada na
Av. Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/MG.
Tel.: (31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Errata – Pregão Presencial 083/2018 –
Processo Licitatório 152/2018 Registro
de Preço 046/2018. Objeto: Registro de
preços para eventual e futura contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de
produtos para saúde - curativos para atendimento a pacientes portadores de feridas,
acompanhados nas Unidades Básicas de
Saúde. A data de abertura do certame fica
alterada para 10/08/2018 às 13:00 horas. A
íntegra da errata poderá ser retirada no Deptº de Licitações; Site: www.itabirito.mg.gov.
br ou solicitada pelo E-mail licitacao@pmi.
mg.gov.br. (31) 3561-4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG–
Resultado – PP 069/2018 – PL 136/2018
– Contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de materiais de marcenaria
para atender a demanda de manutenção da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Vencedora: Transcol Material de Construção Indústria e Comércio Ltda. CNPJ:
16.711.459/0001-33. Itens: 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62.
Valor Total: R$ 233.706,40. A pregoeira
declarou os itens 36, 37 e 40 frustrados. O
Secretário Municipal de Obras e Serviços
ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – Pregão Presencial 085/2018
– PL154/2018 – RP048/2018 – Registro
de preço para futura e eventual contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de
materiais e equipamentos esportivos para
atender a demanda esportiva da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer. Vencedor:
Adilene Anastácia Francisco ME. CNPJ:
22.619.793/0001-64. Item 01. Valor Total:
R$16.620,00. Vencedor: RCA Comercial
Ltda. CNPJ: 11.263.197/0001-78. Item
02. Valor Total: R$71.140,00. A pregoeira
declarou os itens 03, 04 e 05 frustrados, o
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado - PP 086/2018 – PL 155/2018
– RP 049/2018 – Registro de Preços para
futura e eventual contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviços de
cronometragem eletrônica para realização

Promoção:

Tinta Glasurit com
preços especiais
até 31/julho

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

Ofertas diferentes
todos os dias!
Vá e confira.
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dos eventos esportivos realizados pela
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Vencedora: Izabel Rodrigues Lima
68679017604. CNPJ: 21.621.378/000182. Itens: 01 e 02.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Retificação de Publicação - Edição 1298
de 13/07/2018 Jornal “O LIBERAL”
- Extrato de contrato 400/2018 – ONDE
SE LÊ: PP 004/2018 - PL 011/2018 – RP
005/2018 – LEIA-SE: PP 008/2018 - PL
011/2018 – RP 005/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Retificação da Edição 1299 do dia 20/07/2018 –
pág. 9 – Extrato do Contrato 413/2018 – PP
043/2018 – PL 078/2018 – RP 026/2018.
ONDE SE LÊ: Valor: R$ 25.098,00 –
LEIA-SE: R$ 24.966,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato Contrato 412/2018 – PP 043/2018
- PL 078/2018 – RP 026/2018 – Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de ferramentas para atendimento
do Departamento de Limpeza Urbana, da
Secretaria Municipal de Urbanismo. Contratada: SC Serviços e Comércio LTDA.
EPP - CNPJ: 12.803.572/0001-98. Valor:
R$ 4.997,25. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - Extrato Contrato 430/2018 – PP 059/2018 - PL
107/2018 – RP 033/2018 – Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de pneus novos e câmaras de ar novas,
devidamente certificados pelo INMETRO,
para uso nos veículos leves, semipesados
e pesados da frota municipal. Contratada:
Moura Empreendimentos Comerciais LTDA - CNPJ: 23.204.495/0001-76. Valor: R$
25.164,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG - Extrato Contrato 433/2018 – PP
034/2018 - PL 062/2018 – RP 020/2018
– Objeto: Contratação de pessoa jurídica
para fornecimento de materiais de limpeza
e higienização para PMI. Contratada: Distribuidora Irmãos Santana LTDA - CNPJ:
65.186.835/0001-23. Valor: R$ 10.458,43.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG - Extrato Contrato 434/2018 – PP
109/2017 - PL 196/2017 – RP 061/2017
– Objeto: Contratação de pessoa jurídica
para fornecimento de Dentes de acrílico
para próteses dentárias utilizados pelo
Centro de Especialidades Odontológicas.
Contratada: Dental Universo Eirelli – EPP
- CNPJ: 26.395.502/0001-52. Valor: R$
73.500,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG - Extrato Contrato 435/2018 – PP
034/2018 - PL 062/2018 – RP 020/2018
– Objeto: Contratação de pessoa jurídica
para fornecimento de materiais de limpeza e higienização para a PMI. Contratada:
Woltine Comércio E Representação Eireli-ME - CNPJ: 11.387.190/0001-68. Valor:
R$ 4.670,80. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato Contrato 437/2018 – PP
007/2018 - PL 009/2018 – RP 004/2018 –
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de tintas para atendimento

do departamento de limpeza urbana, da
SEMURB. Contratada: SC Distribuidora
LTDA - CNPJ: 10.753.401/001-76. Valor:
R$ 7.158,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato Contrato 438/2018 – PP 007/2018
- PL 009/2018 – RP 004/2018 – Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de tintas para atendimento
do departamento de limpeza urbana, da
SEMURB. Contratada: Transcol Material
de Construção Indústria e Comércio LTDA - CNPJ: 16.711.459/0001-33. Valor:
R$ 102.916,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato Contrato 439/2018 – PP 065/2018
- PL 124/2018 – RP 037/2018 – Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mobiliário em atendimento
a necessidade da SEMAD. Contratada:
Achei Indústria de Móveis para Escritório
LTDA.- CNPJ: 08.221.047/0001-97. Valor: R$ 13.500,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato Contrato 441/2018 – PP 054/2018
- PL 100/2018 – RP 029/2018 – Objeto: Contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de lenços úmidos para
limpeza plates. Contratada: ALTS Comércio de Materiais e Equipamentos Médicos Hospitalares Eireli – EPP - CNPJ:
22.846.832/0001-66. Valor: R$ 6.400,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato Contrato 443/2018 – PP 134/2017
- PL 236/2017 – RP 074/2017 – Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de copos de água mineral natural
e gelo, para atender a demanda de eventos
artísticos, culturais e turísticos, na sede
e distritos, promovidos ou apoiados pela
PMI. Contratada: MÁRIO LÚCIO RODRIGUES DAS DORES – ME - CNPJ:
15.428.577/0001-76. Valor: R$ 3.752,00.
Vigência: 31/12/2018.
O Município de Itabirito torna público:
Extrato da Ata 091/2018 referente ao Pregão Presencial 070/2018 - PL 137/2018 –
RP 040/2018. Objeto: Registro de preços
para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para confecção de camisas em
atendimento a Secretaria de Segurança e
Trânsito. Detentor da Ata – Comercial C E
C Eireli - Me – CNPJ: 23.539.504/000180 - Item 1 - V.Un. R$ 18,40. Homologação/ Ratificação: 19/07/2018. A íntegra
da ata encontra-se disponível no Deptº de
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Procuradoria Jurídica Consultiva - Processo
Administrativo Disciplinar nº 03/2017.
Pedido de Julgado Procedente. Restou-se
comprovado que o servidor A.M.S. (matrícula nº 42.625) infringiu os incisos I, II e V
do art. 189 e o inciso I do art. 190, ambos
da Lei Municipal nº 3.003/2014. Aplicação da pena de suspensão pelo prazo de 15
(quinze) dias, nos termos no art. 204 da Lei
Municipal nº 3003/2014. Data da Decisão:
03/05/2018. Data do Transito em Julgado:
17/07/2018.

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

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório
nº082/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº046/2018 Objeto: Contratação de
empresa especializada em revestimento de
filtros para ETA - Estação de Tratamento de
Água do SAAE de Itabirito, com material
PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de
Vidro), visando á melhoria e conservação
das estruturas dos filtros, conforme descrito
no anexo I, do Edital, Empresa Vencedora
e Habilitada Sanequip Comércio e Equipamentos LTDA, perfazendo este pregão
um valor total de R$48.500,00 (Quarenta e
oito mil e quinhentos Reais), Itabirito / MG,
20/07/2018 – Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Pessoa Jurídica
Especializada em Revestimento de Filtro
da ETA. Referência: Processo Licitatório
nº082/2018, na modalidade Pregão Presencial nº046/2018, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Sanequip
Comércio e Equipamentos LTDA. Objeto:
Contratação de empresa especializada em
revestimento de filtros para ETA - Estação
de Tratamento de Água do SAAE de Itabirito, com material PRFV (Plástico Reforçado
com Fibra de Vidro), visando á melhoria e
conservação das estruturas dos filtros, conforme descrito no anexo I, do Edital, Valor
Total do serviço: R$48.500,00 (Quarenta
e oito mil e quinhentos Reais), Forma de
pagamento: Parcela Única 10 (dez) dias.
Vigência: Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária: Operações e Manutenções em
Abastecimento de Água nas Sedes Urbanas: 17 512 1701 4.001 33.90.39.00. Data
da assinatura do contrato: 23/08/2018. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente
do SAAE.
Pregão Presencial – 049/2018 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo
Licitatório n° 085/2018, na Modalidade de
Pregão Presencial nº049/2018, Objeto:
contratação de empresa especializada no
fornecimento de material elétrico, a ser utilizado na execução dos serviços de alimentação da elevatória de esgoto do Marzagão
localizado na coordenada 43º80’270.40”
S – 43º80704 e 20º20’02.60” O, pertencente ao SAAE - Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I, no dia
13/08/2018 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 – 050/2018 - S.R.P.
009/2018 - Encontra-se aberto na sede do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99
em Itabirito - MG, o Processo Licitatório
n°086/2018, na Modalidade de Pregão
Presencial nº050/2018, S.R.P. 009/2018
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de uniformes
masculinos e femininos para os servidores
do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I do edital, no dia 14/08/2018
às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO

R. D r . G uilherme , 37 - C entro - (31) 3563.1039 - ITABIRITO
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Campeonato Mineiro de
Hard Enduro agita Mariana
no fim de semana

No último sábado, 21, a Arena Mariana recebeu a terceira
etapa do Campeonato Mineiro de Hard Enduro, Mariana Xtreme. Diante de uma plateia muito animada e de muita adrenalina, os competidores disputaram pela definição da ordem de
largada das categorias Gold, Trial, Silver, Bronze, Nacional e
Iron para prova realizada no domingo. Para isso, foi construída
uma pista fechada na Arena especialmente para o evento. O
campeonato foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto e pelo Trail Clube Pó e Barro.
O competidor Vitor Borges, veio de Mar de Espanha MG, para competir na categoria nacional. O atleta elogiou a
organização da competição, e disse que se sentiu acolhido pela
organização. “A expectativa é grande para a prova de domingo, estou concorrendo na categoria nacional e espero realizar
uma boa prova. E o evento está muito bom! Parabenizo a organização pela estrutura do campeonato”, comentou.
No domingo, 22, foi realizado o campeonato principal,
com largadas às 08h30 nas proximidades do Restaurante e
Churrascaria Bonanza. A rota foi seguida por GPS e devidamente demarcada por bumpings e setas de auxílio.
Débora Madeira

Prefeitura de Mariana
promove Fórum de
Defesa da Infância
e Juventude

Aconteceu nesta segunda-feira (23), no Centro de Convenções, o Fórum Intersetorial de Defesa dos Direitos da
Infância e Juventude. Com o tema "Venha construir seus direitos", o evento foi palco da Pré-Conferência dos Direitos da
Criança e do Adolescente, abrindo o circuito que antecede a
Conferência Municipal, que está marcada para acontecer no
dia 03 de outubro deste ano.
Regido pelo coletivo MICA e com a presença dos jovens
do Programa de Formação Profissional "Jovem Aprendiz",
o debate girou em torno de temas que nortearão eixos da
Conferência Municipal, atento às aspirações, sonhos e ideias
de nossos jovens para a cidade e para construção coletiva de
Políticas Públicas de Juventude.
“A formação e exploração dos ideais de nossa juventude
é extremamente importante para que possamos dar um norte
em nossos trabalhos, que é desenvolvimento e voltado diretamente para a garantia dos direitos de todos. A abrangência de
nossas atividades é enorme e atinge diversos públicos. Esse é
um tema que tem que ser levado e debatido com seriedade”,
afirma o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania,
Juliano Barbosa.
Felipe Cunha

Felipe Cunha

Matrículas Abertas
Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(31)3561.7814
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
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Mariana se prepara para receber o
projeto “Cinema é pra você, sim!”
Após percorrer todo o Brasil,
o caminhão do projeto “Cinema é
pra você, sim!” chega em Mariana. Entre os dias 26 e 28 de julho, a
carreta ficará estacionada na Praça
dos Ferroviários para exibir sessões 5 sessões por dia.
A entrada será gratuita, porém
limitada, visto que a carreta comporta, no máximo, 80 pessoas. Para adquirir o ingresso, os interessados deverão retirá-lo na carreta
minutos antes da exibição. Além
de filmes divertidos, ofereceremos
aos marianenses pipoca e refrigerante.
CINEMA AO AR LIVRE
- Na sexta-feira, 27, haverá uma
sessão especial ao ar livre na Praça
Minas Gerais, às 19h. Para essa, o
número de vagas será ilimitado.
SOBRE – O projeto “Cinema
é pra você, sim!” é patrocinado
pela Caixa Seguradora e objetiva
levar o cinema, cultura, arte e alegria para famílias residentes em 35
cidades no estado de Minas Gerais e 35 cidades das regiões Sul e
Sudeste. São duas carretas que se
transformam em salas de cinema.
Confira os filmes e horários de
exibição:
26 de julho (quinta-feira)
Praça dos Ferroviários:
8h – Carrosel 2
10h – Meu Malvado favorito 3
14h – Sing – Quem Canta
Seus Males Espanta
16h – Vai que Cola
19h – Mulher Maravilha

27 de julho (sexta-feira)
Praça dos Ferroviários:
8h – Meu Malvado favorito 3
10h – Sing – Quem Canta
Seus Males Espanta
14h – Carros 3
16h – Vai que Cola
19h – Mulher Maravilha
27 de julho (sexta-feira)
Praça Minas Gerais:
19h – Vai que Cola
28 de julho (sábado)
Praça dos Ferroviários:
8h – Carros 3
10h – Carrossel 2
14h – Vai que Cola
16h – Doutor Estranho
19h – Mulher Maravilha

PANORAMA

U
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Mariana lidera o ICMS Cultural pela 10ª vez
Mariana, primeira Capital de
Minas, além de ser a cidade das
primazias, se destaca também pela preservação de sua história e de
seu patrimônio. Prova disso é sua
colocação no do ICMS Cultural
2018, divulgado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico (Iepha-MG), vinculado à
Secretaria da Cultura do Governo
do Estado, nesta sexta-feira, 20.
A cidade lidera o ranking da preservação do patrimônio histórico
e cultural em meio a 788 municípios, com 66,28 pontos.
“A nossa pontuação é fruto de
um trabalho sério e responsável. É
importante destacar que essa liderança é o resultado de algo que te-

mos e nos orgulhamos muito, que
é nosso valioso patrimônio histórico”, destacou o prefeito Duarte
Junior. Mariana se mantém numa
trajetória ascendente no ranking
do ICMS Cultural desde 2004 e
ainda hoje, com a atual administração, realiza uma série de medidas
em defesa do patrimônio histórico,
entre elas as reformas de monumentos e incentivo as tradições e
grupos culturais.
A cidade terá assegurada a
maior parcela na distribuição do
ICMS Cultural em 2019. A expectativa é de que o primeiro lugar
renda mais de R$ 1 milhão para
ser investido nas políticas públicas
da preservação do patrimônio his-

Sindicato dos Produtores Rurais de Mariana

Mariana

ma reunião ocorrida
na quinta-feira (19)
na Procuradoria-Geral
de Justiça do Ministério
Público de Minas Gerais
(MPMG) acordou critérios para que a mão de
obra, produtos e serviços
produzidos e comercializados em Mariana sejam
priorizados nas contratações da Fundação Renova. A medida é um meio de
compensação pelos danos socioeconômicos causados com o rompimento da
barragem de Fundão. Por meio do novo termo, a Fundação Renova compromete-se a exigir nos editais e nos convites dos processos de aquisição, bem
como em cláusula contratual específica, contratação de 70% de mão de obra
local no município de Mariana. O Termo de Acordo será submetido ao Conselho Curador da Renova e após aprovado, o documento será assinado no dia 08
de agosto, às 15 horas, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

tórico cultural de Mariana.
Entenda - A lei de ICMS Cultural, conhecida como Lei Robin
Hood, é um incentivo para que
os municípios adotem ações para
proteção e preservação do patrimônio histórico e cultural. Com a
implantação, em 1996, do ICMS
Cultural, iniciativa pioneira e única no país, o Iepha-MG elabora e
analisa os critérios para o repasse
dos recursos aos municípios mineiros para que, juntos, estabeleçam e implantem uma política de
preservação do patrimônio cultural adequada a preservação das características de cada comunidade.
Acesse www.iepha.mg.gov.br
e confira a lista dos municípios.

EDITAL

O Sindicato de Produtores Rurais de Mariana, com sede na Praça da Estação nº 45,
Centro, nesta Cidade, convoca todos os seus associados para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 03 de Agosto de 2018, as 10:00 horas, para tratar da
Alteração Estatutária e demais providências.
Maria de Fátima de Mello Gomes - Presidente

O

s atingidos de Bento Rodrigues estão participando ativamente do desenho das casas do reassentamento do distrito. Os arquitetos da Fundação Renova realizam reuniões coletivas e individuais com as famílias
para entender as necessidades desses grupos e construir vínculos. Cada
núcleo familiar é atendido por um arquiteto, selecionado de acordo com
a afinidade e decisão de cada grupo. Durante a obra, as famílias poderão
visitar as construções, vivenciando a execução e possibilitando criar laços
com o novo espaço. Pode surgir, ainda, a necessidade de outros encontros.
A metodologia dos arranjos de cada casa está em definição com o Ministério Público, a assessoria técnica Cáritas, Secretaria de Cidades e de
Integração Regional (Secir) e representantes da comunidade. Para o início
da construção de cada casa, será preciso o alvará dos órgãos competentes.
Todas as residências serão entregues em fase única aos atingidos.

Instale você mesmo, é só ligar na tomada e
baixar o aplicativo no seu smartphone que
você acompanha tudo
o que acontece na
sua casa de
onde estiver.

Av. N. Sra. do Carmo, 151- Vila do Carmo - MARIANA - 3557.1401/3557.3330
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2ª edição do Festival da Canção
é sucesso na Primaz das Gerais

“Mariana é conhecida por fomentar o esporte e preservar seu
patrimônio. Queremos também
ser a cidade que valoriza e abre
portas para a nova geração que
deseja crescer no ramo musical”,
destacou o prefeito Duarte Júnior
após ver o sucesso da segunda edição do Canta Mariana – Festival
da Canção. O evento aconteceu na
Praça Minas Gerais, entre os dias

A Mariana que queremos
ver está sendo construída

A Prefeitura de Mariana segue em busca de recursos para
transformar a realidade da nossa
cidade. Já são quase R$6 milhões
investidos em obras e intervenções
advindas de um empréstimo feito
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).
Outras ações também estão em
andamento, com verbas captadas
através do Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural (Compat), de
uma multa aplicada à Samarco e
também de recursos próprios.
Dentre as obras já iniciadas
com o recurso do BDMG, muros e
estruturas de contenção estão sendo construídos nos bairros Dom
Oscar e Cabanas. Segundo o Secretário de Obras e Planejamento
Urbano, Fábio Vieira, essa é uma
iniciativa crucial para a redução
de alguns problemas estruturais de
determinadas regiões da cidade.
“Essas obras têm uma importância muito grande, principalmente
porque irão amenizar as áreas de
risco cadastradas em Mariana.
Nós vamos entrar no período de
chuvas com o abrandamento desses riscos”.
Também está incluída no pacote de obras a construção de um
campo de futebol no bairro Cabanas. O espaço atenderá milhares
de marianenses, dando a possibilidade de diversificação das atividades esportivas da cidade e trazendo
novas possibilidades de lazer para
a população. A estrutura do campo
é altamente moderna e, até o momento, a fundação dos vestiários já
está em fase de finalização. Outro
processo que está em andamento
é a construção de alambrados e
drenagem do campo, que receberá
uma grama sintética de alta qualidade pode ser utilizada durante
todo o ano, por conta de sua vida
útil longa e de seu baixo custo de
manutenção.
Além disso, a Prefeitura também está investindo na educação.
As escolas municipais Monsenhor

Felipe Cunha

José Cota, Dom Luciano, Cempa
e a creche São Cristóvão estão
passando por grandes reformas.
São intervenções nos banheiros,
revisão de cobertura, pintura, readequação de refeitório, reforma
de piso e instalação de itens para
acessibilidade. A reforma da creche é uma importante iniciativa,
pois ampliará o número de vagas
para educação infantil e trará um
local bem estruturado e preparado
para receber as crianças.
Os distritos também não ficarão de fora. Monsenhor Horta está recebendo a construção de um
galpão para o funcionamento da
Fábrica de Vassouras, e Barroca e
Padre Viegas ganharão reformas
em suas quadras. Em Bandeirantes, estão sendo realizadas obras
no sistema de drenagem da rua
São Sebastião e também na rua
Sabará, no bairro Cabanas.
Ainda entre as melhorias para
a população, estão a construção
de laje superior em uma galeria de
água pluvial no bairro Barro Preto
e as melhorias no trânsito do bairro Colina, que trarão mais fluidez
ao trânsito da região e garantirão
mais segurança para pedestres e
motoristas.
Pelo Compat, estão sendo
concluídas as reforma da igreja
de Nossa Senhora de Nazaré, em
Santa Rita Durão, do Casarão de
Furquim e do campo de Barro

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão
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Branco. Essas são ações para garantir a preservação do patrimônio
histórico e cultural da cidade e
também para melhorar a qualidade de vida aos moradores dessas
localidades.
Para a garotada, uma pista de
skate será construída nos arredores
da Arena Mariana. Essa é uma reivindicação antiga da comunidade
e que se tornará realidade, dando
à juventude um espaço bem preparado e equipado para receber os
praticantes da modalidade. A obra
será desenvolvida com uma verba
advinda de uma multa aplicada anteriormente à Samarco.
Algumas outras ações também são realizadas com recursos
próprios ao longo de todo o ano,
como a Operação Tapa Buraco
em toda a cidade. Assim como
intervenções de urbanização, que
compilam construções e reformas
de passeios, intervenções em praças e espaços públicos e pequenas
adequações, de acordo com as demandas apresentadas.
É importante lembrar que esse é apenas o início. Várias outras
ações já estão sendo estudadas
pela Secretaria de Obras e devem
entrar em vigor no decorrer dos
próximos meses. Essa é a Mariana
que queremos ver, uma cidade que
cresce e prospera, construindo dias
melhores para cada um de seus cidadãos.

19 e 22 de junho.
Ao todo foram mais de 400
canções inscritas por músicos de
diversas cidades do Brasil. Todas
foram avaliadas por um júri criterioso, composto por grandes nomes do mundo da música, sendo
Cris Simões, César Santos e André
Luís Torres Vieira. Dessas 400, 20
foram selecionadas para as semifinais e 10 para a final, que aconteceu no sábado, 21. “O nível das
canções inscritas era muito alto.
Percebemos, inclusive, que muitos
artistas estão prontos para o mercado. Posso afirmar que essa foi uma
final muito difícil, pois todos os
classificados são bons”, ressaltou
o produtor musical, Cris Simões,
que ainda parabenizou a prefeitura
pela realização do evento. Segunda
edição do Festival da Canção é sucesso na Primaz das Gerais.
Quem também gostou, não
apenas das canções selecionadas,
mas de todo o evento, foi o público. O músico, Antônio Mauro,
veio de Ponte Nova para prestigiar
as apresentações e ficou admirado com a organização do evento.
“Nós, músicos, ficamos muito
felizes quando percebemos que
existem pessoas que valorizam
o nosso trabalho. Às vezes não é
fácil mostrá-lo como queremos
porque não temos oportunidades.
É preciso que as portas se abram
e Mariana está fazendo isso. A cidade está de parabéns”, destacou.

Vencedores – Além de incentivar o gosto pela Música Popular
Brasileira, o Festival da Canção
premiou as melhores canções.
Fernanda de Santanna Guimarães,
do Rio de Janeiro, foi a grande
vencedora da segunda edição e recebeu R$ 12 mil. Além dessa classificação, Fernanda foi a escolhida
pelo júri como Melhor Interprete,
sendo premiada com R$ 2,5 mil.
“Fico muito feliz com o resultado,
pois tinham muitos competidores
bons. A minha música faz parte de
um trabalho muito cuidadoso, que
tem muito amor envolvido, profissionais dedicados. A vitória é fruto
de um trabalho muito intenso”,
ressaltou.
O segundo lugar ficou para
Lohanye Samara Coelho Garcia,
de Belo Horizonte, que recebeu R$
8 mil e o terceiro, R$ 5 mil, ficou
para Dalmir Lott Glória, de Belo
Horizonte. Além desses, Gustavo
Henrique Soares Campelo foi premiado como o Prata da Casa com
R$ 2,5 mil com a canção Mineiro
Uai. Na edição anterior Gustavo
também levou o Prata da Casa.
“Fui premiado na mesma categoria em 2017 e fico muito feliz
com a conquista. O evento visa
promover o talento do músico e é
uma grande oportunidade para nós
músicos que queremos visibilidade do nosso trabalho”, destacou.
Os classificados entre 4º e 10º lugar receberam Menção Honrosa e
Eliene Santos

Eliene Santos

certificado de participação da Secretaria de Cultura.
Atrações – Além das apresentações das canções classificadas
para a segunda edição, o festival
promoveu diversas atrações com
artistas marianenses e de cidades
vizinhas. O show mais esperado
foi o da banda 14 Bis, que reuniu
diversos fãs na Praça no sábado, 21.
O evento também homenageou a canção “Roda Viva”, de
Chico Buarque, no ano cinquentenário de sua gravação. Para isso, o
Coral Tom Maior cantou a música.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Comunicação perneta
no reino da dona justa
Nunca, em lugar algum, foi tão fácil a comunicação interpessoal, ou seja, pessoa a pessoa, e, de fato, razão não há para
uma pessoa desconhecer acontecimentos dos mais importantes
em seu entorno, muito menos quanto ao que, diretamente, lhe
diz respeito. Internet, incluindo-se e-mail e série de redes sociais;
telefone fixo; telefone celular, incluindo-se Whatsapp (o telefone
de graça) e outros aplicativos do gênero, sem se esquecer do
velho e tradicional bilhetinho e do recado pessoal estão aí, para
que relacionamentos pessoais, sociais e comerciais fluam, sem
interrupções ou quebra de contato. Entretanto, as pessoas se tornam cada vez mais omissas quanto ao cumprimento do que lhes
cabe em comunicação com terceiros. Não que os ditos meios,
fiquem ociosos, sem uso; continuam ocupados e ocupadíssimos,
porém, grande parte das vezes, com o dispensável e deletério
como a mentira, a calúnia, o deboche, as armações contra imagem pública do próximo, deixando de lado o saudável e que,
de fato, interessa a outrem. Vítimas dessa omissão, no meio de
tantos recursos de comunicação, ficam como se a morrer de sede, mergulhadas na água até o pescoço! Nem nos domínios da
Dona Justa se escapa desse descaso e desrespeito para com o
próximo, tão arraigada está a falha no comportamento da sociedade! Testemunhas de uma pendenga judicial, que já se arrasta
há mais de vinte anos mediante adiamentos e mais adiamentos,
compareceram, para audiência, em atendimento a mais uma intimação recebida. No Fórum e hora aprazada, onde e quando não
estavam presentes os litigantes, testemunhas de uma das partes
foram informadas de que o evento havia sido adiado, mais uma
vez, diga-se de passagem. Consultado o documento intimatório,
lá estava a admoestação ameaçadora: “Caso Vossa Senhoria
deixe de comparecer à audiência sem justo motivo, responderá
pelas despesas do adiamento, nos termos do artigo 455, parágrafo quinto do Código de Processo Civil”. Tudo bem, mas e quando
testemunha não é, previamente, informada do adiamento, quem
responde por seus prejuízos e agenda de compromissos tumultuada? Moral da história: pimenta nos olhos dos outros é refresco!
Com todo respeito, Dona Justa, isso não é justo!
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Muita alegria e cores na
Festa Junina do CRIA
O colorido das bandeirinhas, as
barracas com deliciosas comidas
típicas desta época do ano e muita
música caipira animaram a Festa
Junina do Centro Referência da
Infância e Adolescência - CRIA Mariana na última sexta-feira, 20.
Os integrantes do projeto capricharam na produção, com chapéus de palha, maquiagem e vestidos com babados. As apresentações musicais e de dança fizeram
a alegria de pais, funcionários e
convidados que foram prestigiar o
evento.
Para o secretário de Desenvolvimento Social Juliano Barbosa, a
festa foi motivo de muita comemoração, principalmente devido
à presença das comunidades de
Bento Rodrigues e Paracatu de
Baixo, que também foram prestigiar o evento. “Mais um ano de
Festa Junina e com a integração
das comunidades e dos pais que
vieram prestigiar as apresentações
de seus filhos. É um momento de
muita alegria para nós viver esses
momentos com os nossos alunos
e suas famílias”, ressalta o secretário.

A aluna do CRIA, Ana Clara
Bezerra da Silva, de 8 anos aproveitou a festa para curtir com os
amigos e a família. “As comidas
estão muito gostosas e eu me diverti muito me apresentando! Eu
gosto muito daqui e minha aula
favorita é de Taekwondo”, comenta. Ana Clara estava acompanhada
da mãe, Alessandra Bezerra, que
reforçou a importância das ativi-

Lavras Novas sai à frente para
regularizar o abastecimento de água
Samara Araújo

Você sabe o quanto de água
consome em um dia? Um banho
de chuveiro elétrico de 10 minutos
com apenas meia volta na torneira
aberta consome 30 litros de água.
Já a torneira da pia da cozinha, se
aberta por 10 minutos, gasta 138
litros. Mas se você é daqueles que
gosta de regar as plantas no quintal e deixa a mangueira aberta por
15 minutos, saiba que neste curto
período você consome, em média,
234 litros de água¹. E agora? Já
tem uma noção do seu consumo
diário? Para poder quantificar o
gasto individual de água dos ouro-pretanos, a Prefeitura dará início à instalação de medidores de água nas residências. A
iniciativa terá início no distrito de Lavras Novas.
Nos últimos anos, a população ouro-pretana tem reclamado constantemente da falta de
abastecimento. No entanto, segundo dados do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro
Preto (Semae), o consumo médio de água por habitante no Município é de 450 litros por
dia, enquanto o gasto médio diário do brasileiro é de 160 litros. Isso significa que algumas
pessoas gastam muito enquanto outras ficam sem água. Essa situação acontece porque não é
possível fazer o controle do consumo em cada residência, uma vez que não há hidrômetros
instalados, e, assim, o Semae não consegue ter certeza de quais casas estão consumindo água
em excesso.
Para realizar o serviço de medição, o Semae contratou uma empresa por meio de um
financiamento do BNDES. A instalação dos medidores em Lavras Novas começará no dia
1º de agosto e, neste primeiro momento, será apenas para medir o consumo, sem a cobrança
diferenciada. Ao longo dos últimos meses, a administração municipal realizou diversas reuniões com os moradores para explicar todo o procedimento a ser realizado e os objetivos
dessa ação, pois ela possibilitará quantificar o consumo de cada casa, incluindo os prédios
comerciais, como pousadas e bares. Depois, os resultados serão repassados aos moradores
em reuniões mensais assim que for finalizada a instalação dos medidores, que deve ocorrer
até o início de outubro.
Distribuição de água em Lavras Novas
Lavras Novas possui aproximadamente 450 residências. Atualmente, existem duas caixas de reservatório de água e, dentro das próximas semanas, a população poderá contar também com dois poços artesianos em funcionamento. A distribuição de água tratada feita pelo
Semae no distrito é de 4 litros por segundo em época de cheia e um pouco menor na estiagem. Essa quantidade daria para o consumo de todos, uma vez que a Organização Mundial
da Saúde recomenda 110 litros por dia. Porém, devido à geografia local, o distrito sofre constantemente com a falta de abastecimento das casas situadas na parte alta, principalmente em
datas festivas, o que coincide com o período de estiagem (maio a novembro). A ideia inicial
é avaliar o consumo de cada residência para saber quem consome mais, de forma que possibilite ao Semae, posteriormente, tomar novas providências para regularizar o abastecimento,
não deixando ninguém sem água tratada dentro de casa.
¹Esses dados foram calculados por uma ferramenta online gratuita disponível no site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Link: www.sabesp.com.br.

Débora Madeira

dades desenvolvidas pelo projeto
social. “Acho muito valioso o trabalho realizado, vejo como a Ana
ficou disciplinada com as suas tarefas depois que começou a fazer
as aulas de Taekwondo”, elogiou
Alessandra.
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