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Atleta de Ouro Preto é convocada
pela Confederação Brasileira de Judô

CAC funcionará
em Cachoeira do
Campo em 2019

Portaria foi assinada pelo presidente
da Câmara Wander Albuquerque

O Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) abrirá
suas portas para funcionamento em um dos guichês
da rodoviária de Cachoeira do Campo, a partir de
2019. A portaria 32/2018, que autoriza seu funcionamento no distrito, foi assinada hoje pelo presidente da
Câmara, Wander Albuquerque.
Para Wander, a iniciativa contempla várias localidades que são responsáveis pela maior parte dos
serviços realizados em Ouro Preto, atualmente, na
Câmara Municipal. Ele afirma que “além de Cachoeira,
os moradores de Glaura, São Bartolomeu, Amarantina, Engenheiro Corrêa, Santo Antônio do Leite, Miguel
Burnier e Rodrigo Silva - além dos subdistritos - poderão usufruir do atendimento do CAC de maneira efetiva e mais próximo de casa”.
A emissão dos documentos de identidade aguardam ainda a autorização da Polícia Civil para que
entrem em funcionamento, mas todos os demais
serviços estão disponíveis já na primeira semana de
2019. Wander declara que “era um desejo antigo da
população que houvesse um segundo lugar para realização destes serviços, e a abertura de um novo posto
vem agilizar e ampliar os atendimentos realizados pelo
CAC em Ouro Preto”.
As ações do CAC em 2018, dentre os principais
números, tiveram como destaque a emissão de 10 mil
carteiras de identidades, 2457 certificados da Escola
Digital, 890 carteirinhas do SINDPASS, dentre outros.

O

jornal O LIBERAL comunica que entrará
em recesso para férias a partir deste final
de ano, e retornamos com a circulação no próximo dia 11 de janeiro de 2019. Desejamos a
todos um Próspero Ano Novo!

Mais uma vez um atleta ouro-pretano é destaque no esporte nacional. Esta
é a vez da judoca da Fundação Aleijadinho, Tainná Oliveira Mota, de 17 anos.
Ela foi convocada pela Confederação
Brasileira de Judô para o Meeting Nacional de Base Sub-21 2019. Com os
pés na Seleção Brasileira de Judô, esta
é a última fase do processo de formação da seleção Júnior do Brasil, que
contará com os oito melhores atletas do
país de cada categoria de peso.
O projeto Júnior de Ouro, da Fundação Aleijadinho, atende atualmente
120 crianças e adolescente de 13 a 19
anos. Dentro do projeto há uma equipe
formada por 15 alunos que são atletas de
alto rendimento. “Essa equipe participa
de competições estaduais e nacionais e

a Tainná vem se destacando durante o
ano de 2018. Ela participou de várias
competições e foi a líder do ranking Estadual, participando do circuito nacional.
Agora, nesse final de ano, fomos presenteados com essa notícia maravilhosa,
que representa muito para o esporte da
nossa cidade”, pontua Carlos Simões,
treinador da Fundação Aleijadinho. “Ter
uma atleta representando a nossa cidade
em um evento de seleção brasileira de
judô é uma grande vitória. A Tainná se
torna referência para aqueles que estão
iniciando no projeto e eu sempre falo para os nossos alunos e atletas que o mais
importante não é colocar uma medalha
no peito, mas sim o caminho percorrido
para conquistar a medalha. É preciso ter
persistência e disciplina. Esses são valo-

res que eles levam para a vida”, comemora o treinador.
Tainná conta como começou no
esporte e o que espera daqui para frente. “Comecei a praticar o judô porque
meus amigos faziam e desde então me
apaixonei pelo esporte. Como toda
atleta, eu sofri derrotas, mas cada uma
delas foi motivação para eu melhorar e
alcançar o meu objetivo. Agora é continuar treinando bastante para que eu
possa ter um resultado melhor ainda
em 2019”, reforça a atleta que também
pratica futsal.
O Meeting Nacional de Base será
realizado em fevereiro e selecionará os
atletas que representarão o Brasil no
circuito europeu de competições e estágios em 2019.

Prefeitura de Ouro Preto credita
pagamento do 13º salário

Apesar da dívida de mais de R$ 30 milhões do Governo Estadual,
Prefeitura de Ouro Preto garante que libera 13º salário amanhã

Mesmo em meio à severa crise
causada pela falta de repasses financeiros por parte do Governo do Estado
de Minas Gerais, o pagamento do décimo-terceiro salário aos funcionários
efetivos da Prefeitura de Ouro Preto foi
creditado hoje, 28 de dezembro, estando disponível na conta no dia seguinte.
Segundo o prefeito Júlio Pimenta, o pagamento foi viabilizado por
bloqueio judicial. "Tomamos todas as
medidas necessárias para cumprir o
pagamento do 13º salário de todos os
servidores efetivos. Já tínhamos pago a
primeira parcela do 13º salário de aproximadamente 50% dos servidores que
solicitaram o adiantamento ao longo do
ano", ressalta.
De acordo com a Associação Mineira de Municípios (AMM), o Estado
está devendo mais de R$ 11,4 bilhões
aos municípios. São verbas referentes
ao IPVA, ICMS, FUNDEB, Transporte, Saúde e Educação.
Ouro Preto está entre apenas 10%

Ane Souz

dos municípios mineiros que já pagaram ou vão pagar o 13º salário dos
servidores este ano. Isso porque segundo um levantamento feito pela AMM,
90% das 853 prefeituras de Minas

Gerais não tem recursos para pagar o
13º salário dos servidores públicos municipais. Já os servidores estaduais de
Minas Gerais ainda estão sem previsão
do pagamento do 13º salário.
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Ouro Preto

do

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto
Financiamentos:
Banco do Brasil - CEF
Convênios: Assufop,
Assetfop, Visa e Mastercard

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

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

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

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

Santa Luzia
vence a
II Copa Natal

Para promover a interação entre os times da região, o Cruzeiro Esporte Clube realizou a
II Copa Natal em Cachoeira do Campo. O evento teve início dia 15 de novembro e terminou
dia 22 de dezembro, no Estádio Antônio Sabino em casa.
Para os organizadores, a oportunidade foi muito importante para estimular a prática
esportiva e valorizar o futebol amador na região, que já é tradição, visto que a cada dia vem
sendo sucateada pela falta de verba para a promoção de campeonatos.
Ao todo, 12 times participaram do torneio, Santa Luzia, Havaí, Independente, Ribeiros,
Milionários, Cabaret, Bayer de Minas, Pura Cadência, Bocaina, Loss Amigos, Locomotiva
e Valência. Ao final da competição, a disputa do terceiro lugar ficou entre as equipes do
Milionários e Cabaret. Neste jogo, a turma do Milionários levou a melhor com o placar de
2x0, e trouxe muita alegria aos presentes. A grande final deixou o ambiente da quadra cheio
de adrenalina e bom futebol, com a disputa entre os times do Santa Luzia e Havaí, onde
torcedores das duas equipes fizeram bonito, sem brigas e discussões, tudo ocorreu de forma
pacífica e organizada, ouvindo-se apenas os gritos de guerra e a euforia de todos a cada gol.
O placar final ficou 3x1 para o Santa Luzia.
Josilaine Costa
A II Copa
Natal ofereceu
premiações para os
1°, 2° e 3° lugares,
com distribuição
de troféu e medalhas e também
arrecadou donativos (alimentos)
que foram repassados para duas
instituições de
caridade da região.
Josilaine Costa
Os organizadores
parabenizam a todas as equipes que
participaram da
competição.

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br
Sempre com uma
programação
Mhz
especial para você!

98,7

@evobikeshop
(31) 98433.0988

@evobikeshop
(31) 3553-2074

R. Santo Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo

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

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto

A Campeã
Santa Luzia
e seus
torcedores

(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XXIX
)
ltimo

(ú
Na DEMOCRACIA ABERTA, a oposição terá oportunidade
de ser autêntica, feita por eleitores devidamente ligados ao seus
representantes nos parlamentos; não mais a oposição partidária,
de grupos, contra quem governa; não mais os conchavos e concessões abjetas para obtenção e concessão de apoio político. Os
parlamentos deverão ser o reflexo da vontade popular e não dos
interesses dos partidos como tem sido até o momento; o que for de
interesse de setores e grupos econômicos deverá ser também do
agrado coletivo. Projetos e propostas, em sua essência, contrárias
à vontade popular, não mais deverão ser aprovadas sem que se
ajustem à ela, enterrando de vez a era das imposições feitas por
partidos.
O poder executivo, também alinhado com a vontade popular,
terá mais liberdade para governar, pois não mais estará amarrado
a grupos, no parlamento, com os quais, no sistema diversas vigente, há que manter uma troca, na maioria das vezes, maléfica à
administração e/ou repulsiva à aos interesses da coletividade. Na
DEMOCRACIA ABERTA, manda o povo, finalmente em consonância com o conceito de regime em que a soberania é exercida
pelo povo. A democracia, para ser verdadeira, precisa da participação direta do povo; ela não precisa de partido e engana o povo
quem diz o contrário. Dizer que não pode haver democracia sem
partidos é a maior falácia, criada com o objetivo de manter o sistema. Na verdade, a democracia é que possibilitou o surgimento
de partidos políticos, novidade que então contribuiu para que as
várias tendências se agrupassem e disputassem o poder.
Ao longo do tempo, desde o século XVII, na Inglaterra, quando
e onde surgiram os dois primeiros, os partidos políticos esgotaram-se, em seus propósitos originais, e se transformaram em grupos
buscadores do poder pelo poder, divisores da sociedade, geradores de conflitos e usurpadores do poder que cabe ao povo. Partido
político pode até propugnar pela coletividade, mas, no fundo, o que
ele está a fazer é acumular prestígio, que o faça crescer. O serviço,
eventualmente prestado, não é o fim, porém o meio de que o partido se serve para atingir seus objetivos internos. Isso é válido para
qualquer partido político! O sistema político-partidário, vigente em
grande parte do mundo dito democrático, viveu seu tempo, longo
tempo por sinal (desde o século XVII), e serviu para acomodar as
diversas tendências em disputa pelo poder; disputa que, não poucas vezes, chegou a conflitos sangrentos. Mas, se por tanto tempo
se sustenta o sistema, é porque outro mais razoável não havia;
que tornasse o povo mais participante ou mais próximo de uma
democracia direta como foi em sua origem. Queira-se, ou não,
chega ao fim o tempo dos partidos políticos porque, de onde talvez
menos se esperasse alternativa ao velho sistema, vem a solução
que torna o povo soberano. Sempre se ouviu dizer, da boca dos
próprios políticos que para problemas políticos a solução deve ser
sempre política; de fato, sempre o foi e nem poderia ser de outra
forma. Ainda é, por enquanto, porque se trata da autossustentação
do sistema que, fatalmente, poderia ruir com aplicação de medidas
estranhas à natureza política.
A DEMOCRACIA ABERTA é a nova realidade que vem solucionar um problema político, desta vez não com medidas políticas,
pois não mais se trata de manter, mas fechar o ciclo dos partidos,
que já se esgotou. A solução vem da tecnologia, que avança em
todos os setores de atividade humana, não deixando, felizmente,
sem sua influência e participação nem a política, setor que mais
carece de uma sacudida renovadora, em seus modos de prática.
A blockchain, produtora e mantenedora das criptomoedas que,
por sua vez, abrem novas e revolucionárias perspectivas na área
financeira, pode e deve ser o novo caminho para a prática política.
Blockchain é a grande descoberta que, no século vinte e um, querendo a humanidade, tudo a depender de um controle rígido, em
defesa de direitos, estará coberto pela confiança do público. Sim,
porque a nova tecnologia não se presta a tão somente moedas
digitais, estando aberta a possibilidade de sua aplicação em todas as atividades humanas, que requeiram a confiança do público.
Aí entra, justamente, o novo sistema político, desde o alistamento eleitoral, passando pelas eleições e a interligação eleitorado/
instituições governamentais (executivo e legislativo) por meio da
blockchain. Finalmente, os cidadãos livres para ter o governo que
quiserem, na DEMOCRACIA ABERTA.
Partidos Políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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Zé Pereira dos Lacaios comemora
152 anos com tradicional desfile
no dia 1º de janeiro
Agremiação vai homenagear Miguel, o “Angu”,
personalidade muito querida em Ouro Preto

A mais tradicional agremiação
carnavalesca em atividades ininterruptas no Brasil, o Zé Pereira
dos Lacaios, vai comemorar mais
um ano com desfile aberto, na Praça Tiradentes, no dia 1º de janeiro.
Neste ano, uma figura popular de
Ouro Preto será homenageada, o
Miguel das Graças Mendes, o famoso Angu.
A comemoração de aniversário do Zé Pereira com o desfile no
primeiro dia do ano foi retomada
com as comemorações dos 150
anos, em 2017. “Quando iniciamos a nossa administração, decidimos comemorar em grande
estilo os 150 anos. Desde então
continuamos promovendo essa
festa pelas ruas da cidade no dia
do aniversário do bloco”, explica o
presidente da agremiação, Arthur
Ramos Carneiro.
A iniciativa é um resgate de
uma tradição que vem desde o
início do Zé Pereira. “Em 1876,
há documentos que relatam que
o boi do Zé Pereira foi preso, pois
tinha uma pessoa acompanhando
o desfile e acabou se machucando.
É um fato muito engraçado, fato
curioso que aconteceu dia primeiro de janeiro, que antigamente era
denominado dia de São Silvestre.
Promover a recuperação dessa tradição é maravilhoso, pois estamos
resgatando uma parte da história
do Zé Pereira”, comemora Arthur.
A escolha do homenageado,
segundo o presidente, é um reconhecimento pela participação do
Angu, que já faz parte da agremiação há mais de 20 anos. “O angu
é sempre participativo no bloco,

Angu em um dos desfiles do bloco

sempre procura nos ajudar, está
sempre presente. Faço questão
dessa homenagem. Ele é uma pessoa especial, que a cidade de Ouro
Preto e ele merece”, elogia Arthur.
A apresentação, com concentração a partir das 20h, será em
formato tradicional acompanhado
pelos clarins, lanternas, e os três

bonecos principais e originais. O
desfile sairá de sua sede, na Rua
Santa Efigênia, passando pelo Largo do Marília, Rua Bernardo Vasconcelos, Rua Cláudio Manoel,
até a Praça Tiradentes, e logo após
retorna para a sede pelo mesmo
trajeto. Em caso de chuva a apresentação será cancelada

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Igualdade, liberdade
e fraternidade

DEFININDO estas três palavras que traduzem os mais perfeitos sentimentos do ser humano, abrimos uma oportunidade de
afirmar ideais políticos, sociais, religiosos e governamentais que
traduzem a forma de pensar de todas as gerações que lutam pela
hegemonia de uma sociedade moderna e esclarecida, que rejeita
a dominação, a chibata e o egoísmo. Igualdade, identidade na maneira de ser; liberdade, direito e faculdade de agir, como convier,
dentro da lei; fraternidade, convivência fraternal.
Duas grandes guerras, sem exceção dos conflitos atuais, abalaram o mundo criando a desordem e o caos, mas inspirando também a “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, há 70 anos,
precisamente aos 10.12.1948, através da ONU. No Brasil, apesar
de assistir a violência criminosa gratuita: assaltos, mortes, roubos
em Bancos, o próprio povo vítima sonha com a paz essencial para
a sociedade humana. Eis, alguns dos trinta artigos que inspiraram
leis e constituições de vários países e nações:
- Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos e
devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.
- Todos são iguais perante a lei e com direito a igual proteção dela.
- Toda pessoa acusada de delito tem o direito de ser considerada
inocente até que a culpa seja comprovada de acordo com a lei, em
julgamento com defesa garantida.
- Todos têm direito à propriedade só ou em sociedade com outros.
- Ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade.
- Todos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião e o direito de mudar de religião ou crença e à liberdade de
manifestá-las.
A SITUAÇÃO do Brasil atual é preocupante, especialmente
por estes motivos: uma dívida pública que ultrapassa todos os patamares administrativos de um país que tem tudo para sua efetiva
sobrevivência, com sobra de recursos públicos. No entanto está
à mercê de políticos, administradores, autoridades públicas, empresários que, criminosamente, apossaram dos recursos públicos,
usando dos mais escusos meios e da força do cargo que representavam. Bilhões de reais foram roubados, à revelia de seus cargos públicos, empobrecendo a Nação. A Petrobrás é o símbolo
oficial das falcatruas político-empresariais, conforme amplamente
constatado, julgado e apenado pela Lava Jato, ligada ao Ministério
Público e à Polícia Federal.
Decepcionaram também a nós brasileiros, alguns julgamentos
do STF, deixando perplexa toda a Nação, em face da insegurança
decisória de alguns de seus membros. Haja à vista as acusações
contínuas contra alguns de seus membros como: Gilmar Mendes,
Lewandóvisk e agora a derrota fragorosa da última decisão do Ministro Marco Aurélio, monocraticamente, em relação à validade dos
julgamentos em 2ª Instância. O Brasil não partiu para o “tudo ou
nada”, graças à atuação do Ministro Dias Tóffolli, presidente, que caçou a decisão do pretencioso Ministro Marco Aurélio, com 28 anos
de atuação no Supremo, que acabara de manchar sua reputação,
sua credibilidade junto ao povo desta nação tão sacrificada.
ENFIM, a esperança permanece na expectativa do novo governo, respaldado pelo mesmo povo e pelos altos poderes da nação. O Brasil espera que cada um cumpra com o seu dever. Que
Deus proteja o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, na sua
mais nobre missão.
- Aos leitores desta coluna, boas entradas de Ano Novo – 2019!
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Obras com material reciclável de
artesãos de Ouro Preto estão em
exposição na Casa dos Contos

Os trabalhos são uma coletiva de artistas do Galpão Cultural Sinhá Olímpia,
do Artista Plástico Léo Piló, e parceiros e alunos do Projeto Meraki

A Casa dos Contos recebe até
o dia 13 de janeiro a exposição
“Natal, Arte e Reciclagem”. Com
curadoria dos artistas Léo Piló e
Eduardo Mapa, a mostra é uma coletiva dos trabalhos dos artesãos do
Galpão Cultural Sinhá Olímpia, do
artista plástico Léo Piló, e parceiros
e alunos do Projeto Meraki.
O resultado da exposição é um
trabalho de parcerias desenvolvidas
ao longo do ano, como explica Iza
Ferreira, uma das coordenadoras
do projeto Meraki. “Os trabalhos
tiveram início em maio com a produção dos móveis em pallet para
receber as oficinas ao longo do ano.
Foram 31 oficinas dos mais variados tipos de artesanato. O nosso objetivo é que o Meraki possa ser uma
oportunidade de capacitação, para
gerar renda e diminuir o estado de
carência, pois o nosso público são
mulheres de idades variadas em situação de vulnerabilidade social”.
Todo material utilizado na produção das obras são recicláveis,
essência do projeto. O artista plástico renomado Léo Piló, colaborou
com o projeto em diversas oficinas
e falou sobra a importância hoje da
reciclagem, que é também, matéria
prima dos seus trabalhos. “Este é
um ano diferente, que parece exigir um pouco mais de reflexão na
questão da sustentabilidade. A reciclagem não é moda, é realmente
necessária, é hoje uma poupança
ao planeta. Então, cursos com essa
perspectiva, como esses, traz expectativas e amplia a sensibilização
das pessoas, fazendo com que elas
possam vivenciar uma tentativa de
um futuro de mais consciência, par-

ticipação e solidariedade”, destaca
Piló.
O artista do Galpão Cultural
Sinhá Olímpia, Eduardo Mapa,
é servidor público da prefeitura
e nas horas vagas cria trabalhos
incríveis. Ele conta que desde pequeno frequenta o galpão, quando
ainda eram produzidos trabalhos
da escola de samba Sinhá Olímpia.
“Com a escola de samba eu comecei a gostar de arte. Aos seis anos
frequentava o local com meu pai e
comecei aprendendo a fazer fantasias e carros alegóricos”, relembra

Eduardo, que fez toda a vestimenta
dos personagens do presépio, que
está em exposição, com material
reciclável, como palha, papelão,
plástico bolha, entre outros.
Além das oficinas, o projeto,
que contou com apoio também da
Secretaria Municipal de Turismo,
Indústria e Comércio de Ouro Preto, promoveu assistência jurídica e
psicológica as participantes.
A mostra pode ser visitada até o
dia 13 de janeiro, de terça à sábado
das 10h às 17h, e aos domingos e
feriados das 10h Às 15h.

Michelle Borges

Bombeiro alerta para os cuidados
com cachoeiras durante o verão
Michelle Borges

Cachoeira do Falcão

O calor já chegou e com ele a procura pelos banhos de
cachoeiras na região. Muito comum com a chegada das altas
temperaturas são as chuvas fortes e isoladas. Por isso é preciso
ter cuidado para que a diversão não se transforme em tragédia,
pois nessa época são comuns as “trombas d’água”, que são as
fortes chuvas nas cabeceiras dos rios ou córregos, intensificando a correnteza da água. Esse fenômeno já provocou ao menos
seis mortes em Minas Gerais na última semana. No sábado
(22) uma tromba d’água atingiu uma cachoeira em São João
Batista da Glória, no Sul de Minas, e vitimou cinco das seis
pessoas que estavam na cachoeira do Zé Pereira. O sobrevivente foi Eduardo Martins Gomes Moraes, de 35 anos, que chegou
em casa no dia 25, três dias após o acidente. Ele se refugiou em
uma gruta e caminhou por três dias até outra fazenda, de onde
foi levado para casa em bom estado de saúde. Já na segunda
(24), duas adolescentes morreram em uma tromba d'água em
São Roque de Minas.
O sargento de Corpo de Bombeiros Militares de Ouro Preto, Juscelino Gonçalves, alerta os banhistas para os cuidados
nessa época do ano. “Primeiro, é importante definir o seu roteiro, seu destino turístico. Busque informações sobre o lugar,
como é a segurança, se são recorrentes os assaltos, se o acesso
pode ser feito de carro ou a pé”, destaca o bombeiro. Outra dica
do Juscelino é o cuidado com crianças. “A criança tem espírito explorador e não tem noção do perigo. Então tome muito
cuidado, nunca as perca de vista”, alerta o bombeira que falou
ainda sobre os perigos de se combinar álcool e drogas em cachoeiras. “Não utilizá-las ao nadar e explorar cachoeiras, pois a
pessoa fica mais fica corajosa e mais atrevida e pode potencializar os riscos de acidentes”, enfatiza.
Por último, deve se tomar cuidado com a exposição prologada ao sol, o que pode causar insolação. E em qualquer sinal
de chuva saia imediatamente das beiras de rios e cachoeiras.

Michelle Borges

Michelle Borges

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
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Câmara de Ouro Preto aprova
projetos para implantação de
empresas no município

A

mpliar os horizontes por meio da leitura foi uma das atividades desenvolvidas com os alunos de seis escolas públicas localizadas em
Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, Miguel Burnier e Mota,
distritos de Ouro Preto, por meio do Projeto Ler é Viver. A iniciativa, realizada pelo Instituto Gil Nogueira e apoiada pela Gerdau, estimula o hábito
da leitura entre estudantes do ensino fundamental e reconhece os estudantes que mais de dedicaram aos livros durante o ano. Foram homenageados
os jovens que apresentaram melhor desempenho na leitura e interpretação
dos livros, segundo avaliação pedagógica. A premiação é dividida em três
categorias: ouro (15 livros), prata (12 a 14 livros) e bronze (9 a 11 livros).

Imagens meramente ilustrativas

PANORAMA

Durante a última reunião ordinária de 2018, realizada na última
terça-feira (18), foram aprovadas
quatro indicações, quatro requerimentos e treze projetos delei ordinária em única discussão e redação
final. Entre os projetos aprovados,
seis são referentes à instalação de
novos empreendimentos em Ouro Preto. A Secretaria Municipal
de Turismo, Indústria e Comércio
elaborou o Chamamento Setic nº
001/2018, com o objetivo de promover no município a geração de
empregabilidade e renda para a
população. A estimativa é a criação
de 1178 empregos diretos e 2700
indiretos.
Ainda de acordo com a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, “para a seleção das empresas que se inscreveram, foi formada
uma comissão técnica contendo as
Secretarias de Turismo, Indústria
e Comércio, Fazenda, Cultura e
Patrimônio, Planejamento e Meio
Ambiente. Além dessa comissão,
houve a colaboração direta e constante da equipe técnica da Secretaria de Governo e da Controladoria
Municipal. Entre os critérios de
seleção, estão: baixo potencial poluidor da atividade industrial, capital integralizado, destinação do
imóvel, empregos gerados, entre
outros”.
O presidente da Câmara, Wander Albuquerque (PDT), comemorou “são empresas que vão gerar
muitos empregos e renda para a
nossa cidade, bandeira que sempre
defendemos. É preciso diversificar
a economia, pois não podemos ficar reféns da mineração. Tivemos
a felicidade, na atual gestão de promover para o povo ouro-pretano a
chegada de novas empresas. Assim, é com muita alegria que encerramos este ano legislativo, trazendo
essa boa notícia para a comunidade”, disse.
Da mesma forma, o vereador
Geraldo Mendes (PCdoB) destacou que “são seis empresas com a
geração inicial de mais de mil empregos, é uma vitória, um presente
de final de ano para a população.
Foi um pedido de todos os vereadores para que se priorize a mão de
obra dos ouro-pretanos. Todos os
vereadores se empenharam, deram
sugestões, fizeram emendas e, agora, com o voto e apoio de todos os
projetos foram aprovados”.

O vereador Vantuir Silva (SD)
ressaltou que “é torcer que essas
empresas se instalem o mais rápido
possível e que gere empregos. Vai
gerar receita para o nosso município e nossa economia melhorar,
porque será bom para a nossa cidade, uma vez que estamos precisando de trabalho”.
As empresas inscritas demonstraram interesses para se instalarem
nas áreas: Antônio Pereira, Cachoeira do Campo e na sede. Assim, foram aprovados os projetosde
lei ordinária para a instalação dos
seguintes empreendimentos: Engelig Montagem e Manutenção Elétrica Ltda, Líder Mix Concretos e
Agregados Ltda-ME, Ecol Recycle
Reciclagem de Material S/A, Ciclone Lavanderia, Dipawa Nordeste Indústria, Comércio e Construtora Ltda e Verde Real Agronegócios
Eireli – EPP.

Projeto de lei que proíbe acumulação da atribuição de funções
é aprovado
Também durante a reunião, os
vereadores aprovaram o projeto de
lei ordinária nº148/2018, de autoria
do vereador Vander Leitoa (PV),
que proíbe acumulação da atribuição de motorista com a de cobrador
de ônibus no município de Ouro
Preto. De acordo com o projeto, “a
cumulação de função de cobrador e
motorista pelo mesmo profissional,
além de prejudicar o exercício eficiente de ambas as atribuições, pode também potencializar os riscos
de acidentes de trânsito, pois o funcionário é impelido constantemente
a dividir sua atenção”.
O vereador Vander Leitoa (PV)
explicou que “esse projeto trata de
uma proteção ao motorista, aos
cobradores e aos usuários. O motorista tendo que dirigir e voltar troco
pelas ruas de Ouro Preto, é muito
complicado. O vereador marianense Bruno Mol (MDB) nos ligou e
pediu para falarmos a respeito desse projeto, ele se interessou e apresentou esse projeto em Mariana
também, reforçando essa demanda
na região”.
Após a votação dos projetos,
foi empossada a nova Mesa Diretora para a Gestão 2019/2020, composta pelos vereadores: presidente:
vereador Juliano Ferreira (MDB);
vice-presidente: vereador Paquinha (PMN); 1º secretário: vereador Marquinho do Esporte (SD);
e 2º secretário: vereador Mercinho
(MDB). As reuniões ordinárias serão retomadas no dia 5 de fevereiro
de 2019.

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas
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Em clima de natal, Prefeitura de Ouro Preto
entrega melhorias no bairro São Francisco

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

3553-1642

98785-9075

Melhorias fazem parte do Programa Prefeitura Itinerante que,
em sua 9ª edição, já realizou ações em doze bairros da cidade

A tarde da última sexta-feira (21) foi marcada pela entrega de mais uma edição do programa Prefeitura Itinerante, com diversas atividades, como apresentação cultural do Afonso Bretas, cama elástica, pipoca e algodão
doce para as crianças. Também estiveram presentes diversos secretários
municipais e o prefeito Júlio Pimenta.
Principal ação no bairro, os moradores celebram a retirada de dois
postes de energia que estavam na rua Vereador Miguel Alves Pereira que
há anos solicitavam. Para Claudio Felix, a mudança no poste melhorou
demais o acesso. "O Samu não subia e agora pode atender a parte mais
alta do bairro", celebra. "Esperamos pela retirada daqueles postes mais de
20 anos e não tinha ninguém para tirar", ressalta Wilton Alves de Faria.
Integração em prol da população
Lettícia Lages
Uma força-tarefa entre várias secretarias, com diversas equipes trabalhando juntas para empreender melhorias em todos os bairros da cidade.
Esse é o objetivo do programa Prefeitura Itinerante, lançado no dia 9 de
abril deste ano. O programa consiste em formar grupos de trabalho com
profissionais de diferentes pastas para realizar serviços de tapa-buraco,
limpeza e desobstrução de sarjetas, pintura, sinalização, iluminação, roçagem e poda de árvores, conservação, criação de espaços públicos de
convivência e outras ações simultâneas, de acordo com as necessidades
de cada região.
Uma agenda foi predefinida na última reunião com a Força Associativa dos Moradores de Ouro Preto (Famop), sendo que o próximo bairro
a ser contemplado é o São Sebastião. A proposta da equipe é deixar tudo
pronto para a festa do padroeiro.

Câmara de Ouro Preto licita
empresa responsável pela
organização do concurso público
O concurso público para a Câmara Municipal de Ouro Preto se
torna realidade com a conclusão
da licitação da responsável pela
execução do certame. O órgão promoveu sessão do pregão presencial
nº06/2018, referente ao processo
licitatório 12/2018, para contratação da empresa de prestação de
serviços especializados de planejamento, organização e realização
de concurso público de provas e
títulos para seleção de candidatos
para provimento de vagas em níveis superior e médio. A proposta
vencedora foi da Elo Assessoria em
Serviços Públicos Ltda.
Após 14 anos sem realizar concurso público, o Legislativo fará
um novo certame com a disponibi-

Ane Souz

lização de 15 vagas, além de cadastro reserva. O presidente Wander
Albuquerque (PDT) comemora
deixar esse legado de sua gestão à

frente da Casa de Leis. “Desde que
assumimos a Presidência da Câmara, tivemos o compromisso para a
realização de um concurso público
e, hoje (dia 21 de dezembro), temos
a alegria de anunciar a empresa
vencedora da licitação, que executará esse concurso, que é a Elo
Assessoria de Serviços Públicos
Ltda. Dessa forma, deixaremos a
Presidência cumprindo o que assumimos. Na próxima semana, devo
assinar o contrato com a empresa
vencedora, sendo um dos últimos
atos que farei como presidente”,
afirma Wander.
A previsão é de que o edital do
concurso saia após 120 dias da contratação da empresa. Serão disponibilizadas as seguintes vagas: agente
legislativo III (cinco vagas); agente
legislativo II (uma vaga); agente
legislativo I (duas vagas); agente
legislativo tradutor e intérprete de
libras (duas vagas); contador (uma
vaga); analista de sistemas (uma
vaga); administrador de compras
e patrimônio (uma vaga); controlador interno (uma vaga) e advogado
(uma vaga).

Ane Souz

Natal Iluminado: Semana
antes do natal contou
com diversas atrações
A semana antes do natal foi repleta de atrações. De quinta-feira a
domingo, os moradores puderam apreciar a apresentação de orquestras e corais em diversos pontos da cidade.
Na quinta-feira, a orquestra Sesiminas fez um concerto na Matriz
de São Sebastião com a participação do Grupo Tenores in Concert. Na
noite, os músicos apresentaram tradicionais musicas natalinas, como
Ave Maria e Noite Feliz. A moradora da Vila Gonçalo Fabiana Ribeiro
aprovou a atração. “É uma oportunidade única poder assistir a uma
orquestra dessa qualidade de graça”, disse.
No domingo, a programação foi em dose dupla. Na parte da manhã, o projeto Natal Comunitário chegou ao bairro Padre Adelmo. Na
praça da família, os moradores acompanharam a apresentação da
Fanfarra da Escola Municipal José Ferreira Bastos, além do grupo de
flautas e do coral formado pelos usuários do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social.
Na ocasião, as crianças puderam participar de uma oficina artística
para ajudarem a montar a árvore de natal do bairro. “Foi uma iniciativa
muito boa, pois facilitou o acesso da população do bairro à programação de natal, já que nem todo mundo consegue ir ao centro. A grade
presença das pessoas mostra que a ideia foi aprovada”, explicou o
presidente da associação de moradores, Paulo César. Para fechar o
dia, o Coral Canarinhos de Itabirito apresentou o concerto 200 vozes
na Praça da Estação.
Nesta sexta-feira, 28, a edição especial de contos de natal do programa Toda Sexta Tem História fecha a programação 2018, às 13h,
também na Praça da Estação.
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Sala Mineira do Empreendedor
é inaugurada em Itabirito
O último dia 21 de dezembro foi
de uma grande conquista para a economia de Itabirito com a inauguração
da Sala Mineira do Empreendedor na
Sede do Cepep. Com a parceria entre
a Prefeitura de Itabirito, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
(Jucemg) e o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae/MG), a Sala tem o objetivo
de auxiliar e simplificar o ambiente de negócios na cidade e oferecer
apoio para a evolução profissional,
ampliando as oportunidade de desenvolvimento.
Para o gerente da Jucemg, Gabriel
Tavares, os avanços para quem quer
investir na cidade são enormes “A sala
do Mineira Empreendedor tem o objetivo de ser um local de referência, um
ponto de contato único do empresário
com o município. Por meio da sala o
empresário vai ter a sua empresa aberta
de forma ágil e simplificada, além de

acesso aos serviços do Sebrae dentro
das áreas da gestão dos pequenos negócios, empreendedorismo e micro
empreendedor individual. Tudo aquilo
que o empresário precisa para ter a sua
empresa aberta e pronta para funcionar
está disponível por meio deste novo
serviço em Itabirito”.
A Agência de Desenvolvimento
Econômico e Social de Itabirito, Adesita trabalha há 15 anos na promoção
do empresariado da cidade. Para o
consultor da entidade, Marcelo Lima
de Carvalho, essa conquista foi fundamental. “A grande dificuldade que
vimos para se constituir uma empresa
é a burocracia e com a Sala do Empreendedor essa burocracia será bem
menor”.
A capacitação da população para entrar no mercado de trabalho e a
atração de novos negócios são os dois
principais pilares da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico. Para
o secretário da pasta, Antônio Avelar,

a Sala vai ajudar a cumprir esses dois
pilares. “Nada mais importante que
o empresário seja bem acolhido em
nossa cidade e a sala do Empreendedor Mineiro vai nos auxiliar muito no
aprimoramento destas duas meta que
é a capacitação e abertura de novas
empresas em Itabirito.”
Para o vice-prefeito de Itabirito,
Wolney Oliveira, que também participou da inauguração, essa iniciativa
ajuda muito no enfrentamento da crise econômica do Estado. “Essa sala é
uma bela iniciativa num momento tão
delicado financeiramente. A junção
de entidades como estas, com expertise em desenvolvimento econômico,
pode ajudar ainda mais a cidade”.
Na Sala Mineira do Empreendedor é possível obter informações sobre o processo de registro de empresas, licenciamento ambiental, mapa
de oportunidades, consulta de viabilidade e capacitação, dentre uma série
de outros serviços.

NOTAS
DA PEDRA

Elson
Cruz

cogumelo2005@yahoo.com.br

Paroquiato: Atendendo a requerimento do
vereador Ricardo Oliveira, o presidente Rodrigo Campos Chagas enviou oficio ao Padre
Miguel Ângelo Fiorillo tecendo elogios aos
seus 35 anos de Paroquiato, ressaltando os serviços prestados ao
longo deste anos, trazendo sempre experiência e sabedoria para
nossa cidade.
Em destaque: Neste período em que está no ar o sentimento de
confraternização e solidariedade, destacamos o trabalho da Sra.
Maria Egídia Vaz, 89 anos, mãe do Beto Eletricista, que matem
durante todo o ano um Brechó a Rua Emídio Quites destinado às
pessoas mais carentes da cidade e com custo zero. São ações assim
que colocam nossa comunidade em destaque no interior de Minas.
Você tem saudade: Em décadas recentes Celso Matos e Gastão
Melillo se revezavam como prefeito de Itabirito. Com poucos recursos e um reduzido número de servidores, eles construíram o
maior conjunto de obras úteis no município. Sem terceirização e
com o respeito que o itabiritense merece, eles promoveram de forma clara e objetiva o progresso de uma cidade que na época contava com 20 a 25 mil habitantes. Hoje a cidade é destaque no Estado
graças às ações e o comprometimento destes grandes líderes.
Por onde anda? Clênio Pedrosa, expressiva liderança da sociedade dos amigos do Bairro Santa Rita. Ele administra sua charmosa
propriedade em Santo Antônimo do Leite. Sempre participativo e
ligado aos anseios de nossa comunidade itabiritense, Clênio Pedrosa é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Proposta de ano novo: Que tal sem os contrastes da atualidade?
Casa grande, pequenas famílias. Mais diplomas, menos senso comum. Medicina avançada, saúde precária. Conhece o mundo, desconhece o vizinho. Altos rendimentos, menor paz de espírito. Muito
conhecimento, menor sabedoria. Agendas lotada, pouco tempo para
amar. Muitos amigos virtuais, sem tempo para o amigo real. Muitos humanos, menor humanidade. Relógios caros e sem tempo para
nada. Que você tenha tempo de qualidade com Deus e com sua família e amigos, pois a vida passa… ela é apenas um sopro. Pense!
Revelação: Feliz está o casal Poliana Martins e Felipe Delabrida
com a chegada em meados de 2.019 de uma garota que na pia batismal receberá o nome de Nicole. A festa muito bem coordenada por
Gisele irmã da Poliana seguiu um ritual bem elaborado até informar aos pais que uma menina está a caminho. Dezenas de amigos
e familiares marcaram presença levando mensagens de carinho e
boas-vindas.
Para refletir: O senhor oculta algumas coisas aos sábios, mas as
revela aos pequeninos. (Jesus Cristo)
Festejando: A
família de Joel Marinho está cheia de
razão neste mês de
dezembro, comemorando mais um
aniversário de Joel
dia 16, do irmão
Ricardo dia 21 e da
Melissa Guiomar
dia 13. Espírito
de natal, presença de amigos e
familiares, e uma
corrente de alegria
e confraternização.
Parabéns!

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073
R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO
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Equipe do Nasf de Itabirito
recebe novo carro

A equipe do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família
(Nasf) de Itabirito recebeu
um novo carro. A entrega foi
realizada na manhã de quinta-feira, 20. O automóvel
foi adquirido com recursos
provenientes do Programa
Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (Pmaq) direcionados para o Nasf. A
verba do governo federal é
repassada para os municípios que garantem padrão
de qualidade por meio de
um conjunto de estratégias
de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde. O novo veículo vai auxiliar a equipe no deslocamento para
os atendimentos domiciliares e grupos que são realizados fora das Unidades Básicas de Saúde (UBS). De acordo
com o vice-prefeito e secretário de saúde, Wolney de Oliveira, a aquisição foi necessária devido à ampliação
do NASF. Atualmente, a equipe conta com 15 profissionais de nível superior de diversas formações, atendendo
moradores das zonas urbana e rural.

Itabirito ganha canal no Youtube

Objetivo é divulgar o potencial turístico do município

Itabirito agora conta com mais um importante meio para divulgar suas
diversas atrações turísticas. Em parceria com o programa “Viajando com o
Toledo”, a Prefeitura lançou, na quarta-feira, 19, o novo canal do Youtube
“Viajando por Itabirito. O evento contou também com a apresentação da dupla Marcos e Gabriel.
O canal, que já conta com mais de 50 vídeos, possui diversas playlists para
ajudar o internauta a localizar os assuntos que mais interessam. O material tem
conteúdos sobre distritos, culinária, cultura, turismo e hotéis, todos gravados
neste ano. Aos poucos, os vídeos produzidos nos anos anteriores também serão postados, assim como os futuros.
De acordo com o apresentador Otávio di Toledo, a ideia surgiu já que
muitas pessoas tinham o interesse em assistir as matérias produzidas na cidade
depois que o programa já tinha ido ao ar. “Esta
é mais uma forma de divulgação. Quanto mais
conhecida Itabirito fica, o turismo melhora e,
Matrículas
consequentemente, a economia. Agora, o turista
Abertas
que quiser visitar a cidade, encontra informações com mais facilidade”, salientou.
O secretário de Patrimônio Cultural e Turismo, Ubiraney de Figueiredo, ressaltou que esta
é uma ferramenta essencial, principalmente nos
dias de hoje, mas é preciso o envolvimento da
população para trazer mais resultados. “Contamos com o engajamento de quem gosta de ItaAlameda Wolmer de Abreu Matos, 160
birito para divulgar o canal e os vídeos. Desta
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
(31)3561.7814
forma, podemos aumentar o número de visitantes na cidade”, disse.
Como se inscrever? Para se inscrever no
canal, basta acessar youtube.com.br, buscar o
canal ‘Viajando por Itabirito’ e clicar no botão
“Inscrever-se”. É necessário fazer login com o
e-mail Gmail. Na sequência, basta clicar no sininho para receber todas as novidades do canal.
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Aviso de Prorrogação de prazo – O
SAAE de Itabirito torna público que
realizou Aditivo de prazo ao Contrato
076/2018, referente ao Processo Licitatório nº055/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº020/2018 - Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para prestar
consultoria técnica jurídica com a finalidade de assessorar a transformação do SAAE
de autarquia em empresa pública de direito
privado, com a devida regularização societária e tributária, inclusive com a realização
de procedimentos judiciais e extrajudiciais
perante todas as autoridades públicas, em
atendimento as normas legais e demais
especificações constantes no contrato.
Empresa Contratada e habilitada Botelho
& Castro Advogados. Este aditivo terá o
seguinte prazo ate 18/10/2018, Itabirito /
MG, 17/10/2018 – Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Audiência Publica O SAAE de Itabirito
torna pública a realização da Audiência
Pública para sorteio dos membros que integrará á subcomissão técnica responsável
pela análise e julgamento da proposta técnicas de licitação de Agência de Publicidade que será realizada no dia 11 de janeiro
de 2019, ás 09h00min, na sala de reunião
do SAAE, á Rua Rio Branco, 99 Centro.
Os inscritos para o sorteio são: Bruna da
Silva Santos – Jornalista, Ameliane Gonçalves Ferreira, publicitária, Fábio Henrique Fagundes de Brito – Jornalista, Bruna
Caroline dos Santos Fortes – Assessora de
Comunicação; Leonardo de Souza Carvalho – Publicitário; Juliano de Oliveira
Nunes – Jornalista; todos profissionais
formados ou que atuam nas áreas de comunicação, publicidade ou marketing, nos
termos da Lei Federal nº 12.232/2010.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº139/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº092/2018 Objeto: contratação de profissional regulamentado pelo
CRECI, para avaliação de aproximadamente 80 bens imóveis que constituem
o patrimônio do SAAE, em atendimento
as normas legais e demais especificações
contidas no anexo I, do edital. Empresa
Vencedora e Habilitada: João Paulo Portugal Costa Coelho e Cia LTDA. Perfazendo
este pregão presencial um valor total de
R$24.300,00 (Vinte e quatro mil e trezentos reais), Itabirito / MG, 26/12/2018
– Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para avaliação de
bens patrimoniais do SAAE. Referência:
Pregão Presencial nº092/2018 Processo
Licitatório nº139/2018 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito-MG. Contratada: João Paulo Portugal Costa Coelho
e Cia LTDA. Objeto: contratação de profissional regulamentado pelo CRECI, para
avaliação de aproximadamente 80 bens
imóveis que constituem o patrimônio do
SAAE, em atendimento as normas legais e
demais especificações contidas no anexo I,
do edital, Valor Global: R$24.300,00 (Vinte e quatro mil e trezentos reais), Forma
de pagamento: conforme edital, após entrega e aceite da Nota Fiscal. Vigência:30
(trinta) dias corridos. Dotação Orçamentária: Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest.
Gestão do SAAE. 17 122 1708 3.008
44.90.51.00 Data da assinatura do contrato: 26/12/2018. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito
torna público que realizou abertura da
Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº140/2018, na modalidade de
Pregão Presencial nº093/2018 S.R.P. Nº
016/2018 - Objeto: registro de preços para
futuro e eventual fornecimento de pães de
sal de aproximadamente 50 (cinquenta)
gramas, para alimentação durante a jornada de trabalho dos servidores do SAAE de
Itabirito-MG, conforme especificações do
Anexo I, do edital. Empresa Vencedora e
Habilitada: Vanuzia Aparecida Reis Soares-ME, Perfazendo este pregão presencial
um valor total de R$37.800,00 (Trinta e
sete mil e oitocentos reais) Itabirito / MG,
26/12/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o Extrato
da Ata nº015/2018 - Registro de Preço 016/2018 - Processo Licitatório nº140/2018
– Pregão Presencial nº093/2018 – Objeto registro de preços para futura e eventual fornecimento de pães de sal de aproximadamente 50 (cinquenta) gramas, para alimentação
durante a jornada de trabalho dos servidores do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do Anexo I do edital. Conforme FORNECEDOR e Relação de objeto descrito
abaixo: Fornecedor: Vanuzia Aparecida Reis Soares-ME. CNPJ: 18.293.193/0001-81.
Dotação Orçamentária - Auxílio Alimentação - 17 512 1711 4.030 33.90.46.00
Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unitário

Preço
Total

Nome da
Empresa

1

Pães de Sal, de
primeira qualidade, de (aproximadamente)
50 gramas;

Kg

4000

9,45

37.800,00

Vanuzia
Aparecida Reis
Soares

Valor Total do Processo: R$37.800,00 (Trinta e sete mil e oitocentos reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 26/12/2018.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº141/2018, na
modalidade de Pregão Presencial nº094/2018 S.R.P. nº017/2018 - Objeto: registro de
preços para futura e eventual fornecimento de leite longa vida integral UAT – ultra alta
temperatura, envasado em embalagem totalmente asséptica tipo (tetra pak) que proteja,
garantindo uma perfeita e longa conservação de suas qualidades, com dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informações dos ingredientes e composição
nutricional, conforme especificações do anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada Rangap Distribuidora de Alimentos LTDA – ME, Perfazendo este pregão presencial
um valor total de R$140.250,00 (Cento e quarenta mil e duzentos e cinquenta reais), Itabirito / MG, 27/12/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata
nº016/2018 - Registro de Preço 017/2018 - Processo Licitatório nº. 141/2018 – Pregão
Presencial nº 094/2018 – Objeto registro de preços para futura e eventual fornecimento
de leite longa vida integral UAT – ultra alta temperatura, envasado em embalagem totalmente asséptica tipo (tetra pak) que proteja, garantindo uma perfeita e longa conservação
de suas qualidades, com dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade,
informações dos ingredientes e composição nutricional, conforme especificações do anexo I, do edital. Conforme Fornecedor e Relação de objeto descrito abaixo: Fornecedor:
Rangap Distribuidora de Alimentos LTDA – ME. CNPJ: 09.583.388/0001-75.
Dotação Orçamentária - Auxílio Alimentação - 17 512 1711 4.030 33.90.46.00
Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unitário

Preço
Total

Nome da
Empresa

1

Dornecimento
de Leite Longa
Vida Integral
UAT

Kg

55.000

2,55

140.250,00

Rangap
Distribuidora
de Alimentos
LTDA - ME

Valor Total do Processo: R$ 140.250,00 (cento e quarenta mil e duzentos
e cinquenta reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações,
Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 27/12/2018.
IX Extrato de Contratos de Prestação
de Serviço Mecânico com Fornecimento
de Peças. Referência: Processo Licitatório nº051/2018, na modalidade Pregão
Presencial nº022/2018, S.R.P. 005/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada: LI Comércio de Materiais Hidráulicos e Pneumáticos LTDA - ME. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços mecânicos de
assistência técnica, socorro (atendimento
no local onde o veículo sofreu a pane) e
manutenção preventiva e corretiva com
o fornecimento de peças, componentes e
acessórios, para os veículos pertencentes
e os que venham a pertencer à frota do
SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Valor
Parcial: R$768,30 (Setecentos e sessenta
e oito reais e trinta centavos). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Até
02/04/2019. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária Operações e Manut. em
Abastecimento de Água nas Sedes Urbanas 17 512 1701 4.001 33.90.39.00 17 512
1701 4.001 33.90.30.00 e Operação e Manuteções em Esgotamento Sanit. nas Sedes
Urbanas 17 512 1702 4.002 33.90.39.00
17 512 1702 - 20/12/2018.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Credenciamento nº 001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Banco Bradesco S/A. Objeto: Prestação de serviço de
Recebimento de Contas de Consumo de
Água e Esgoto e outras tarifas devidas ao
SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um real
e quarenta e cinco centavos) referente ao
recebimento de 250 (duzentas e cinquenta) contas. Valor Total Aditado: R$362,50
(trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Forma de pagamento:
conforme contrato. Vigência: Fica aditado
por mais 01 (um) mês, até 31/12/2018.
Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4001
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 14/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

“MARISTÂNIA MENDANHA CARNEIRO FERREIRA EIRELI – MM
SERVIÇOS, por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Melhoria do Ambiente – CODEMA torna público que solicitou
através do Processo n° 14441/2018, Licença Ambiental Simplifica para prestação de serviços no cliente das atividades de 3314-7/01 Manutenção e reparação
de máquinas motrizes não elétricas; 2513-6/00 Fabricação de obras de caldeiraria
pesada; 7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8599-6/04 Treinamento
em desenvolvimento profissional e gerencial; com escritório localizado na Rua
Felipe Camarão, n° 55, Capanema no município de Itabirito/MG.”

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº142/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº095/2018 S.R.P. 018/2018
- Objeto: Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de combustíveis para o
abastecimento de toda frota de veículos, e
outros equipamentos especiais que servem
ao SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Empresa
Vencedora e Habilitada: V & G Comércio
de Comb. e Lubrificantes LTDA. Perfazendo este pregão presencial um valor total de R$501.860,00 (Quinhentos e um mil
oitocentos e sessenta reais), Itabirito / MG,
27/12/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o
Extrato da Ata nº017/2018 - Registro
de Preço 018/2018 - Processo Licitatório nº142/2018 – Pregão Presencial nº
095/2018 – Registro de Preços para futura
e eventual aquisição de combustíveis para
o abastecimento de toda frota de veículos, e outros equipamentos especiais que
servem ao SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital.
Conforme Fornecedor e Relação de objeto
descrito abaixo: Fornecedor: V & G Comércio de Comb. e Lubrificantes LTDA.
CNPJ: 04.773.949/0001-85.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG. Edital - Concorrência Pública nº
015/2018 - PL 276/2018 – RP 082/2018–
Registro de Preços para futura e eventual
contratação de pessoa jurídica especializada na execução de serviços de engenharia,
visando a demolição, conservação, reparação, manutenção e instalação (preventiva e
corretiva com fornecimento de materiais,
equipamentos e mão de obra) de próprios
e conveniados no município de Itabirito,
Minas Gerais. Tipo: Execução Indireta sob
regime de empreitada por Preço unitário.
A abertura será dia 05/02/2019 às 13:00hs.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Edital - Concorrência Pública nº 016/2018
- PL 284/2018 – Contratação de pessoa jurídica para reforma do calçamento da Rua
Getúlio Vargas no município de Itabirito/
MG. Tipo: Execução Indireta sob regime
de empreitada por Preço unitário. A abertura será dia 07/02/2018 às 13:00hs.
Pregão Presencial nº150/2018 - PL 273/2018
– RP 079/2018 - Registro de preço para
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gás GLP, regulador para gás, água mineral e vasilhames
para atender a demanda das Secretarias
Municipal de Educação, Administração
e Saúde. Tipo: Menor Preço por Item. A
abertura será dia 14/01/2019 às 13:00hs.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Nova Sessão – Pregão Presencial
141/2018 – PL 246/2018 – RP 072/2018 A pregoeira comunica data e horário para
nova sessão do referido pregão, sendo o
dia 03/01/2019 às 16hs no Departamento
de Licitações e Contratos para julgamento
de recurso e demais atos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Retificação de Publicação - Edição nº
1320 de 21/12/2018, página 12, Jornal “O
Liberal” - Extrato de Contrato 685/2018
– Pregão Presencial 130/2018 – PL 230.
Onde se Lê Vigência: 31/12/2018. Leia-se:
Vigência: 31/12/2019
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de contrato 699/2018 – Pregão
Presencial 122/2018 – PL 216/2018 – RP
066/2018. Objeto: Prestação de serviços
de mecatrônica, com fornecimento de
peças básicas novas/originais, utilizadas
na prestação do serviço, para os veículos a gasolina da Frota Municipal. Contratada: MJA Auto Peças Ltda - CNPJ:
10.702.443/0001/88. Valor: R$20.107,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 4º Aditivo nº 172/2018
ao contrato 288/2016 – Objeto: Prestação de serviços manutenção preventiva
de impressora e manutenção corretiva
de impressoras, monitores e notebooks
com fornecimento de peças. Contratada: Sulatech Informática Eireli – ME
– CNPJ: 23.501.700/0001-65. Valor: R$
150.322,44. Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 4º Aditivo nº 149/2018 ao
Contrato 075/2015 - Pregão Presencial
034/2015 - PL 034/2015. Objeto: Prestação de serviço de transporte, com disponibilidade de um piloto e uma motocicleta
a disposição 24hs para atender a SEMSA.
Contratada: Wanderson Wallace De Oliveira – ME – CNPJ: 08.681.080/0001-08. Valor: R$ 103.981,4196. Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 1º Aditivo nº 153/2018 ao
Contrato 481/2018 - Pregão Presencial
085/2017 - PL 158/2017. Objeto: Contra-

Dotação Orçamentária Sistema de Água – Município - Marca Fabricante/Se
Importado - V & G Comércio de Comb. e Lubrificantes Ltda
Item

Especificação

Unid

Qtde

P.Unit
R$ C/IPI

P. Total
R$ C/IPI

Aquisição de Combustíveis para o Sistema de Água do município:
1

Gasolina Comum;

LT.

27.000

4,8

129.600,00

2

Óleo Diesel
S-500;

LT.

33.000

3,67

121.110,00

3

Óleo Diesel Especial
S - 10

LT.

65.000

3,81

247.650,00

4

Aditivo Arla 32

LT.

1.000

3,5

3.500,00

Comum

A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 27/12/2018.

QUER
ANUNCIAR?
Contato
pelo

O

9

tação de pessoa jurídica para prestar serviços de locação, manutenção e operação
de maquinas e equipamentos, em apoio
aos trabalhos executados pela SEMOS
da Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Contratada: Sônia Aparecida Dos Santos
ME – CNPJ: 08.181.534/0001-73. Vigência:01/01/2019 a 31/03/2019.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato do 4º Aditivo nº 154/2018 – ao
contrato 058/2015 – Credenciamento
011/2015 - Prc. 032/2015 - Credenciamento para realização de Exames de
Densitometria Óssea. Contratada: Centro
Diagnóstico Ultrason de Medicina Interna
Ginecologia e Obstetrícia Ltda – CNPJ:
38.727.038/0001-33. Valor: R$ 15.000,00.
Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato do 4º Aditivo nº 163/2018 - Pregão Presencial 043/2015 – PL 076/2015.
Objeto: Prestar serviço de manutenção
preventiva e corretiva de equipamento de
Raio-x e Processadora, incluindo fornecimento de peças, para atender o Centro
Especialidades Médicas e Unidade de
Pronto Atendimento. Contratda: Tech Med
Assistência Técnica Ltda – ME. – CNPJ:
06.092.772/0001-87. Valor: R$48.000,00
Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 7º Aditivo nº 166/2018 ao
Contrato 503/2014 - Pregão Presencial
158/2014 – PL 238/2018. Objeto: Prestação de serviços de nutrição e alimentação, para a operacionalização (produção),
transporte e entrega de refeições prontas e
servidas em balcão aquecido e refrigerado
e marmitex, em alumínio, com 3 divisórias, destinados aos servidores da Prefeitura Municipal de Itabirito. Contratada:
Indaiá Refeições Coletivas Ltda – ME
- CNPJ: 08.064.408/0001-39. Valor: R$
470.146,63. Vigência: 06 meses
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 2º Aditivo 169/2018 ao
Contrato 193/2018 - Pregão Presencial
029/2018 – PL 054/2018. Objeto: Fornecimento, transporte e aplicação de concreto
usinado, de resistências diversas. Concretominas Indústria E Comércio Ltda. CNPJ:
08.724.785/0001-57. Vigência: 60 dias.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato da Ata 172/2018 - Pregão
Presencial 109/2018 - PL 197/2018 – RP
060/2018. Objeto: Registro de preços para
eventual e futura contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de materiais de
consumo odontológicos II e III. Detentor
da Ata: Dominus Comércio Eireli –ME –
CNP: 27.417.234/0001-95. Item 108 - V.
Un. R$2,62; Item 114 - V. Un. R$3,87;
Item 116 - V. Un. R$7,98; Item 117 - V.
Un. R$7,98; Item 124 - V. Un. R$34,33;
Item 136 - V. Un. R$23,89; Item 137 - V.
Un. R$23,89; Item 138 - V. Un. R$23,89;
Item 139 - V. Un. R$23,89; Item 145 - V.
Un. R$1,38; Item 147 - V. Un. R$8,59;
Item 150 - V. Un. R$4,88; Item 151 - V.
Un. R$15,00. Homologação/Ratificação:
06/12/2018. A íntegra da ata encontra-se
disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extratos da Ata 174/2018 - Pregão
Presencial 139/2018 - PL 244/2018 – RP
071/2018. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de equipamentos diversos para cozinha das escolas e para a padaria da Escola Municipal
Natália Donada Mellilo, em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação.
Detentor da Ata: Adilene Anastácia Francisco – ME – CNPJ: 22.619.793/000164. Item 3 - V. Un. R$ 7.095,00;. Item
4 - V. Un. R$6.754,00; Item 8 - V. Un.
R$502,90; Item 12 - V. Un. R$1.435,00;
Item 14 - V. Un. R$484,00. Homologação/Ratificação: 13/12/2018. A íntegra da
ata encontra-se disponível no Deptº de
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extratos das Atas - Pregão Presencial
111/2018 - PL 199/2018 – RP 061/2018.
Objeto: Registro de preços para eventual
e futura contratação de pessoa jurídica
para fornecimento de materiais odontológicos I e IV. Detentor da Ata 177/2018:
Dental BH h Brasil Comércio Produtos Odonto-Médico Hospitalar Eireli –
CNPJ: 31.401.798/0001-07. Item 3 - V.
Un. R$16,40; Item 4 - V. Un. R$107,90;
Item 6 - V. Un.R$50,00 ; Item 7 - V. Un.
R$50,00; Item 18 - V. Un.R$14,50; Item

Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

34 - V. Un. R$5,90; Item 38 - V. Un. R$
9,90; Item 39 - V. Un.R$9,15 ; Item 40 V. Un. R$9,15 ; Item 41 - V. Un. R$9,15;
Item 42 - V. Un. R$9,15; Item 43 - V. Un.
R$9,15; Item 44 - V. Un.R$9,15; Item 45
- V. Un. R$9,15; Item 46 - V. Un.R$9,15;
Item 47 - V. Un. R$9,15; Item 48 - V. Un.
R$9,15; Item 49 - V. Un. R$9,15; Item 50
- V. Un.R$9,15; Item 51 - V. Un. R$9,15;
Item 52 - V. Un. R$9,15; Item 53 - V. Un.
R$9,15; Item 54 - V. Un. R$9,15; Item 55
- V. Un. R$9,15; Item 56 - V. Un. R$9,15;
Item 57 - V. Un. R$9,15; Item 58 - V. Un.
R$9,15 tem 59 - V. Un. R$ 9,15 ; V. Un.
R$9,15; Item 60 - V. Un. R$ 9,15; Item 61
- V. Un. R$9,15; Item 62 -V. Un. R$9,15;
Item 63 - V. Un. R$ 9,15; Item 64 - V. Un.
R$ 9,15; Item 65 - V. Un. R$9,15 ; Item 66
- V. Un. R$9,15 ; Item 67 - V. Un. R$9,15;
Item 68 - V. Un. R$ 9,15; Item 69 - V. Un.
R$ 9,15; Item 70 - V. Un. R$9,15 ; Item 71
- V. Un. R$9,15 ; Item 72 - V. Un. R$9,15;
Item 73 - V. Un. R$45,00; Item 79 - V. Un.
R$8,80; Item 85 - V. Un. R$10,70; Item
87 - V. Un. R$138,00 ; Item 98 - V. Un.
R$29,91; Item 116 - V. Un. R$11,88; Item
119 - V. Un. R$0,40; Item 120 - V. Un. R$
0,61; Item 124 - V. Un. R$13,49 ; Item
130 - V. Un.R$7,30 ; Item 141 - V. Un.
R$18,13. DETENTOR DA ATA 178/2018
- Dental Conceito Comércio de Produtos
Odontológicos, Médicos e Hospitalares
Eireli – CNPJ: 29.084.363/0001-34. Item
12 - V. Un. R$84,00 Item 13 - V. Un. R$
100,00; Item 14 - V. Un. R$88,00 Item
15 - V. Un. R$100,00; Item 19 - V. Un.
R$7,49; Item 20 - V. Un. R$7,49; Item 22
- V. Un. R$7,63; Item 33 - V. Un. R$57,50;
Item 35 - V. Un. R$106,00; Item 74 - V.
Un. R$11,09; Item 78 - V. Un. R$40,00;
Item 80 - V. Un. R$35,00; Item 82 - V.
Un. R$22,00; Item 83 - V. Un. R$6,00;
Item 88 - V. Un. R$40,00; Item 89 - V.
Un. R$40,00; Item 90 - V. Un. R$40,00;
Item 96 - V. Un. R$1,45; Item 101 - V.
Un. R$58,00; Item 103 - V. Un. R$26,00;
Item 105- V. Un. R$29,30; Item 106 - V.
Un. R$29,30; Item 107 - V. Un. R$29,30;
; Item 108- V. Un. R$29,30; Item 109 - V.
Un. R$29,30; Item 110 - V. Un. R$29,30;
Item 111 - V. Un. R$29,30; Item 112 - V.
Un. R$29,30; Item 117 - V. Un. R$1,50;
Item 125 - V. Un. R$23,00; Item 126 - V.
Un. R$18,00; Item 127 - V. Un. R$3,75;
Item 131 - V. Un. R$6,30; Item 132 - V.
Un. R$1,10; Item 139 - V. Un. R$7,00.
Detentor da Ata 179/2018 – Dental Prime
Produtos Odontológicos Medicos Hospitalares Eireli – CNPJ: 21.504.525/0001-34.
Item 25 - V. Un. R$29,33; Item 30 - V.
Un. R$29,45; Item 32 - V. Un. R$62,19.
Detentor da Ata 180/2018 - Distribuidora de Produtos Odontonovense Ltda. –
CNPJ: 42.893.222/0001-20.Item 2-V. Un.
R$1,03; Item 5 - V. Un. R$66,00 ; Item 8
- V. Un. R$81,00 ; Item 9 - V. Un. R$34,00
; Item 10 - V. Un. R$ 105,00 ; Item 11 - V.
Un. R$48,00; Item 16 - V. Un. R$ 92,00;
Item 36 - V. Un. R$1,99 ; Item 37 - V.
Un. R$345,00 ; Item 76 - V. Un. R$3,69
; Item 77 - V. Un. R$4,95 ; Item 86 - V.
Un. R$124,00; Item 92 - V. Un. R$9,90
; Item 93 - V. Un. R$51,50; Item 94 - V.
Un. R$51,50; Item 95 - V. Un. R$ 2,55;
Item 100 - V. Un. R$44,00 ; Item 102 - V.
Un. R$13,36; Item 104 - V. Un. R$ 29,00 ;
Item 113 - V. Un. R$ 16,40; Item 114 - V.
Un. R$ 16,40 ; Item 115 - V. Un. R$16,40
; Item 118 - V. Un. R$ 19,90 ; Item 128 - V.
Un. R$1,05 ; Item 129 - V. Un. R$11,50 ;
Item 133 - V. Un. R$4,90 ; Item 135 - V.
Un. R$4,69 ; Item 138 - V. Un. R$ 14,80;
Item 143 - V. Un. R$6,95. Detentor da Ata
181/2018 - Procir Produtos Para Saúde
Ltda. – CNPJ: 19.188.783/0001-07. Item 1
- V. Un. R$3,12; Item 21 - V. Un. R$9,99;
Item 23 - V. Un. R$0,08; Item 24 - V. Un.
R$26,10; Item 26 - V. Un. R$6,99; Item 27
- V. Un. R$5,00; Item 28 - V. Un. R$10,64;
Item 29 - V. Un. R$3,30; Item 75 - V.
Un. R$10,60; Item 91 - V. Un. R$20,90;
Item 134 - V. Un. R$8,20; Item 136 - V.
Un.R$24,50.Homologação/Ratificação:
28/11/2018. A íntegra da ata encontra-se
disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato do 6º Aditivo nº 159/2018 – ao
contrato 522/2014 – PP 177/2014 - PL.
264/2014 - Contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de manutenção
corretiva e preventiva em elevadores da
UBS São José e da UBS Central. Contratada:. Elevadores Orion Ltda – CNPJ:
05.823.840/0001-78. Valor: R$9.450,00.
Vigência: 12 meses.

1-1890
9
4
8
9
)
(31
7530
98489-

jornal O LIBERAL comunica que entrará em recesso para férias a
partir deste final de ano, e retornamos com a circulação no próximo dia
11 de janeiro de 2019. Desejamos a todos um Próspero Ano Novo!

, 28 de dezembro/2018
O LIBERAL Ed.1321 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

PANORAMA
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Rádio Mariana FM promoveu no domingo (23), mais um evento beneficente para mais de 800 pessoas, entre convidados e trabalhadores
voluntários. A ação, que foi idealizada pelo fundador da rádio, Francisco
Esquárcio, contou com apoio da Confraria Capim Canela. Esta edição
contou com a presença ilustre do Papai Noel, na Escola Soares Ferreira,
onde aconteceu o encontro. Além do almoço, foi distribuído brinquedos
para as crianças. O evento contou ainda com a presença da sociedade
musical São Caetano, fundada em 1836, que mais uma vez abrilhantou a
hora do almoço, executando clássicos da MPB e sambas. A São Caetano
também recebeu presentes, a doação de instrumentos musicais para que as
atividades musicais continue com ainda mais sucesso. A equipe do Jornal
O LIBERAL parabeniza todos os envolvidos nesse belíssimo trabalho
social, se mantendo a disposição.
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Secretaria de Desenvolvimento
Rural abre cadastramento para
Aração e Silagem em 2019

A Secretaria de Desenvolvimento Rural informa que o cadastro para solicitar os processos de
Silagem e Aração já estão sendo
feitos. As duas ações são realizadas de forma gratuita para o produtor e os auxiliam na produção
durante todo o ano.
Para solicitar os dois processos
basta o produtor rural procurar a
Secretaria munido dos seguintes
comprovantes: documento da ter-

ra, CAR (Cadastro Ambiental Rural), CPF e Identidade.
O processo de silagem produz
alimento para os animais da propriedade. A produção do silo permite um maior número de animais
por unidade de terra e o armazenamento de grande volume de alimento em pouco espaço. Nas épocas de seca esse processo também
auxilia a manutenção da produção.
O produtor tem direito a utilizar as

máquinas por até 5 horas.
Durante a aração das terras há
uma descompactação no solo para
que o plantio seja mais adequado
e exista uma maior produtividade
por área. Isso acresce em até 30% a
produção final do agricultor. Cada
produtor pode utilizar as máquinas
por no máximo 3 horas. Informações, a Secretaria está no Centro
de Convenções - Praça JK, s/nº. O
Telefone é: (31) 3558-4173.

Comunicado – Secretaria de Educação
divulga listagem de alunos selecionados
para vagas em creches 2019
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria Municipal de
Educação, informa que está disponível para consulta o resultado
da classificação do cadastro único
de famílias candidatas às vagas de
crianças nas creches municipais para o ano letivo de 2019.
É importante que os pais e
responsáveis fiquem atentos. Isso

porque os nomes que se encontram
assinalados (na listagem completa), deverão procurar os Centros
Municipais de Educação Infantil,
os CMEIs, na última semana de
janeiro de 2019, para efetivarem
suas matrículas. Os demais deverão
aguardar as possíveis vagas remanescentes. Em Mariana nove instituições receberão os novos alunos

para o período letivo de 2019. A listagem está disponível para consulta
no site da Prefeitura de Mariana, ou
na sede da Secretaria de Educação
e nas instituições de creches do
município. A Secretaria de Educação fica localizada na Avenida João
Ramos Filho, número 298, bairro
Barro Preto. O telefone de contato
é o (31) 3558-1183.

Secretaria de Saúde informa
novo horário de funcionamento
de UBS Cabanas
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Saúde, informa
que a partir do dia 2 de janeiro de
2019, haverá mudança no horário
de atendimento ao público da Unidade Básica de Saúde de Cabanas.
O horário de funcionamento passará de 7h às 19h, e não mais até as
21h, como anteriormente.
A administração pública informa que a mudança se dá por uma
necessidade frente a adequação de
demanda de atendimentos na unidade e que ela não afetará o bom
atendimento à população, que terá
seu direito de acesso a saúde pública de qualidade. Os usuários
que precisarem de atendimento
fora deste horário devem procurar
a Unidade de Pronto Atendimento
(Policlínica Municipal).
Dúvidas e informações pelo telefone: (31) 3558-2095.

Unidade Básica de Saúde do Centro terá
atendimento dividido por microrregiões
Preocupada em oferecer o melhor atendimento de saúde à população marianense, a Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Saúde, vai promover a territorialização da Unidade Básica de Saúde do Centro. Ou seja, os bairros serão divididos por microrregiões e cada local terá seu médico responsável pelos atendimentos em algumas especialidades.
O prefeito Duarte Júnior, ressalta a importância da medida para a promoção da saúde. “Cada localidade tem sua demanda
específica e, com isso, vamos poder traçar políticas públicas de saúde para cada uma delas e atender a todos da melhor forma
possível”, pontua o chefe do executivo.
A territorialização vai abranger três especialidades: clínica geral, ginecologia e pediatria. Os atendimentos das gestantes
vão permanecer sem alteração. Apesar da mudança da forma como as consultas serão feitas o local permanecerá o mesmo. O
paciente deverá procurar a UBS Centro, localizada à Rua Santa Cruz, números 127 e 339, bairro Barro Preto.
Para Danilo Brito, secretário de saúde de Mariana, a nova organização será positiva. “A partir do próximo ano muitas
melhorias serão realizadas. Uma das primeiras mudanças será a territorialização da UBS do Centro. Com essa ação teremos
um controle eficaz dos pacientes”, afirma.
Serão sete microrregiões abrangendo vinte e quatro bairros da região central. As marcações de consultas nos novos moldes estarão disponíveis a partir do dia 02/01/2019. Os documentos necessários para os agendamentos são: R.G., cartão do
SUS e comprovante de residência. Dúvidas e informações podem ser obtidas pelos telefones 3558-2104 e 3558-2025.

, 28 de dezembro/2018
O LIBERAL Ed.1321 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net
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Programação do Natal de Luz valoriza
atrações da cidade e encanta público

Obras de drenagem
são iniciadas no distrito
de Bandeirantes
Promover ações que transformem a vida nos distritos é um
compromisso levado com seriedade pela Prefeitura de Mariana.
Com o objetivo de melhorar as condições de dos cidadãos, a
Secretaria de Obras e Gestão Urbana deu início a intervenções
de drenagem no distrito de Bandeirantes. Essas ações vêm para corrigir alguns problemas estruturais apresentados no distrito, como a existência de lama e alguns pontos de alagamento.
Com elas, esse dois problemas serão resolvidos.
A primeira intervenção, feita em parceria com a empresa
Samarco, acontece na Rua Santa Tereza. A moradora do local,
Roseli Nascimento, está confiante que a situação irá melhorar.
"A água estava invadindo nossas casas, com essa obra eu
acredito que esses problemas vão parar", afirmou. Para 2019
está prevista a continuidade da drenagem, do ponto em que a
Samarco está realizando a intervenção, até a Rua da Glória.
A segunda ação, localizada na Rua São Sebastião, é feita
exclusivamente pela Prefeitura de Mariana. O esgoto que fica
próximo de onde Mônica Da Silva mora estava a céu aberto.
Agora, com as intervenções, uma nova realidade será vivida
por ela. "Com as obras, a situação melhorou muito. A água não
passa mais na rua, o esgoto ficou encanado e não existe mais
o mau cheiro. Ainda falta terminar, mas já está muito melhor",
disse a moradora.
Eliene Santos

Mariana ficou iluminada durante
quase todo o mês de dezembro. Iluminada não somente pelas luzes de
Natal que decoraram todo o centro
histórico, mas, também, pela alegria
de marianenses e turistas que puderam prestigiar as diversas atrações
culturais promovidas pela Prefeitura
de Mariana. A programação, que foi
do dia 6 ao dia 23 de dezembro, fazia
parte do Natal de Luz – Encanto por
Todos os Cantos, evento organizado
pela Secretaria de Cultura na sede,
bairros e distritos da cidade.
“A nossa proposta era promover
um momento de alegria para todos,
em cada pedacinho de Mariana.
E conseguimos! As atrações, que
valorizaram os artistas e a cultura
marianense, foram ótimas. Estamos
muitos satisfeitos com o resultado
desse evento e, com toda certeza, no
ano que vem nos empenharemos da
mesma forma”, afirmou o prefeito
Duarte Júnior.
Shows com artistas locais, concertos, sessões de cinema, apresentação dos quilombolas, cantatas e o
Oratório de Natal de Padre Viegas
foram algumas das atrações que,
inclusive, emocionaram que pôde
prestigiar. “Impossível não derramar
lágrimas de emoção, ainda mais nesse período de fim de ano. Adorei as
atrações e também a decoração, que
é singela e cativante. A prefeitura está
de parabéns por não deixar de realizar
o Natal de Luz, mesmo enfrentando
uma crise econômica”, destacou a
aposentada Maria Silvestre, que prestigiou o evento com sua família.
Encanto por todos os cantos
– De acordo com o secretário de
Cultura, Efraim Rocha, o nome do
evento desse ano foi escolhido para
reforçar a ideia de programação des-

Aurélio de Freitas

Pedro Ferreira

centralizado. “Queríamos um Natal
para todos. Para isso, foi preciso pensar em um evento que se espalhasse
pela cidade”, ressaltou o secretário.
A programação se estendeu aos bairros e distritos de Mariana para levar
a todos os cantos da cidade a magia
do Natal, valorizando ainda mais as
tradições de cada localidade.
Natal solidário – Quando o Natal se aproxima, o espírito solidário se

revigora ainda mais. A data sensibiliza as pessoas a fazer o bem com atos
de generosidade. Pensando nisso,
a Prefeitura de Mariana promoveu
também o Natal Solidário entre os
dias do evento. A proposta consistia
em receber doações de produtos de
higiene pessoal que serão direcionados à APAE Mariana, Comunidade
da Figueira, Lar Santa Mariana e Casa Lar Estrela.

Melhorias no CEMPA melhoram a
qualidade de aprendizado dos alunos
Eliene Santos

Para proporcionar uma melhor
infraestrutura aos alunos do Centro de Educação Municipal Padre
Avelar (CEMPA), a Prefeitura de
Mariana retomou as intervenções
na escola, na segunda-feira, 17.
São diversas melhorias que estão sendo feitas pela Secretaria de
Obras e Gestão Urbana no bloco
H do primeiro andar, como a pavimentação do bloco, pintura, troca
do telhado, reformas completas nos
banheiros, extinção de infiltrações e
uma maior acessibilidade ao bloco.
A área do refeitório passará por reformas também. Todas estas ações
trarão mais conforto aos alunos,
além de influenciarem na qualidade
de ensino da escola.
A retomada das obras foi muito
comemorada pelos pais dos estudantes. Para a educadora social Lídia Coelho, as reformas são importantíssimas. "Eu mesma já estudei
aqui e sempre houve problemas,
mas agora vemos o interesse da
Prefeitura em resolver essa situação. Estamos muito esperançosos
para ver o retorno, eu acho que vai
ficar uma escola com muita qualidade", afirmou a educadora.
Segundo o diretor do CEMPA,
Helerson Freitas, poucas reformas
tinham ocorrido antes desta gestão
municipal. "Essas reformas eram
um anseio da comunidade escolar,
em 20 anos tivemos poucas reformas. No ano passado recebemos
algumas intervenções a partir do

Felipe Cunha

projeto Mão Solidárias, e neste ano
o prefeito Duarte Júnior se empenhou para que tivéssemos maiores
reformas. Estas obras são importantes porque a melhoria da infraestrutura escolar melhora a parte

pedagógica também", comentou o
diretor. Para mais informações, a
Secretaria de Obras e Gestão Urbana está localizada Prefeitura - Praça JK, s/n, Centro. O telefone para
contato é 3557-9028

O BERRO DO
BODE ZÉ

A ordem foi: não deixar
pedra sobre pedra!
Parece até que estava programado para publicação em série, a
partir do tema da semana passada, que foi a falta de seriedade neste
país, mais especificamente daqueles aos quais caberia mais responsabilidade, pois o povo, propriamente dito, é sério, embora, “carneiríssimo”
demais. Para a última manifestação do velho Bode, neste 2018, pensava-se em brado suave como despedida, mas entre pensar suave ou
tentar construir e reagir às irresponsabilidades que se cometem neste
país, há que reagir. Há que BERRAR mesmo! Não há como ser de outra maneira, enquanto pessoas de frente deste país não tomarem vergonha na cara! Como república, as estudantis de Ouro Preto parecem
mais sérias e organizadas! Primeiro, veja-se o caso do bandido italiano,
julgado e condenado por crimes de assassinatos em seu país. Tranquilo
e solto como o mais ordeiro dos cidadãos, finalmente veio a ordem de
prisão e, consequentemente, sua extradição, mas, aí, prender como?
Um indivíduo visado internacionalmente por crimes de assassinato deveria estar sob monitoramento, ainda que as autoridades brasileiras lhe
tivessem passado a mão na cabeça. Mas fizeram deste país a latrina
do mundo! O homem vazou, escafedeu-se, “pirulitou-se”! Está a rir de
nós outros, enquanto o governo torra dinheiro com a Polícia Federal no
seu encalço. Depois da tentativa de derrubada do acordo imoral para
conseguir o reajuste também imoral dos subsídios do judiciário, outras
delinquências tiveram lugar em Brasília; sim, delinquências que, tais
quais as juvenis, carecem mas não sofrem penas; delinquências oficiais
praticadas contra o povo e que geram mais insegurança no caos estabelecido. Findos os trabalhos do ano no STF, um dos seus membros
“melou” a decisão da prisão após condenação em segunda instância,
mandando soltar mais de cento e setenta mil criminosos, de todos os
tipos e dos mais perigosos. Ficou patente que tal liminar tinha implícita
a prioridade de atendimento às pressões em favor do petista coroado,
preso em Curitiba; como se fosse pouco o indulto de Natal, que beira as
raias da insanidade, como se fosse pouca a bandidagem (incluindo-se
os de colarinho branco) que assolam o país! As ruas só não se encheram de mais criminosos, porque o presidente do STF derrubou a liminar.
No mesmo tribunal, outro juiz, também isoladamente, suspendeu medida provisória que, por questões de segurança financeira, adiava para
2020 reajuste para servidores federais, e, obriga governo a fazê-lo em
2019. Para completar o tripé da irresponsabilidade, faltava o Legislativo.
Pois bem, na Câmara Federal, seu presidente, ao final da legislatura,
deu uma rasteira na Lei de Responsabilidade Fiscal, liberando prefeituras, em todo o país para elevar seus gastos com pessoal. Confirma-se
que este não é um país de governantes sérios, comprometidos com
o bem-estar de seus cidadãos, comprometidos com a boa aplicação
dos tributos arrecadadas, comprometidos com a moral pública. É um
pais de governantes moleques! As ações praticadas em Brasília, nos
últimos dias antecedentes à entrada do novo governo, comparam-se
a “miguelitos”, que bandidos, após grande assalto, lançam por onde a
polícia deverá passar.
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Associação cancela tradicional
festa da virada em Glaura
Uma das festas de virada de
ano mais tradicionais da região, o
Réveillon de Glaura, não irá acontecer neste ano. Por questões de
segurança e também por falta de
verba, a Associação de Moradores
de Glaura (ACG) decidiu cancelar
a festa.
O presidente da ACG, Éder
Zacarias, pontuou diversos fatores que culminaram nesta decisão.
“Não temos condições de fazer o
réveillon, primeiro por motivos
financeiros, pois assumimos a Associação tem um mês e, com essa
crise financeira que o Município
enfrenta, a Prefeitura de Ouro Preto
não tem como nos apoiar”, explica.
Outro fator enfatizado por Éder foi
a questão de segurança, devido a
proporção que o evento ganhou.
“A festa ganhou uma dimensão que
devemos repensar se vamos voltar
a realizar. Se for, tem que ser muito

Glaura.com

Réveillon
2017:
Participação de
grande
público
mostra a
popularidade da
festa

bem planejado para que não ocorra momentos desagradáveis como
no ano passado, com tumultos de
alguns baderneiros e invasões em
casas do distrito, por exemplo. O
que a associação quer é preservar
primeiramente a vida, assim como
a segurança da comunidade e também dos nossos visitantes. Não podemos correr o risco de acontecer

uma tragédia”, conclui.
Éder alerta que, mesmo sem a
tradicional festa, pediu apoio da Polícia Militar para auxiliar na segurança, evitando a presença de quem
queria causar confusões com carros
de som, por exemplo.
Em 2017
Logo depois da virada de 2017
para 2018, de acordo com informações da Polícia Militar à época,
uma briga generalizada causou
grande tumulto na festa. Um rapaz
chegou a ser atingido por uma garrafa de vidro durante a confusão.
Três viaturas foram atingidas e tiveram pequenos danos, sendo que
uma delas teve um vidro quebrado.
Os policias tiveram que utilizar
“instrumentos de menor potencial
ofensivo” (spray de pimenta) para
cessar as agressões. Dez pessoas
foram presas e dois menores foram
apreendidos.

