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"Como diz em
Minas Gerais:
- "A política brasileira precisa
melhorar um
pouco, uai!".
Gil Nunes

Fundado em Agosto de 1988 por D. J. Rendeiro de Noronha

OURO PRETO - ITABIRITO - MARIANA e distritos

Sexta-feira, 13 de julho/2018

Medalha Dia de Minas 2018
divulga homenageados
O

Construção de Bento
Rodrigues está a caminho

PÁG. 12

A professora Heley de Abreu, que sacrificou a própria vida para salvar
crianças do “incêndio de Janaúba”, recebe homenagem no Dia de Minas

Ginástica de Trampolim
brilha no Campeonato
Mineiro, em ITABIRITO

PÁG. 7

FESTIVAL DE INVERNO: Denyse Soares é uma
artesã que buscou na arte do mosaico uma forma
de autoajuda, como ela intitula seu trabalho, ‘Juntando os Cacos’. Após sofrer uma grande perda,
ela conseguiu, com a nova atividade, superar uma
depressão e hoje expõe pela primeira vez seus
trabalhos, juntamente com seu filho Lucas Lima,
que também é artesão. Os trabalhos podem ser
conferidos na Feira de Tradições Populares, que
integra a programação do Festival de Inverno Ouro
Preto Mariana-Fórum das Artes 2018. A feira reúne
artistas e artesãos da região em um grande atelier
no Salão Diamantina, no Centro de Artes e Convenções. A visitação acontece até o dia 22 de julho,
das 14h às 20h30. A entrada é gratuita.

aniversário da cidade de
Mariana é marcado pela entrega da comenda
do “Dia de Minas” à personalidades que contribuíram para
o desenvolvimento do Estado
e, também, do Brasil. Confira
alguns destaques dos agraciados com a Medalha do Dia de
Minas 2018: Andreia Donadon
Leal (Poetista e Artista Plástica), Deyvson Nazareth Ribeiro
(Vice-Presidente da Câmara de
Mariana), Guilherme Sadi (Juiz
auxiliar da Corregedoria do
TJMG), Heley de Abreu Silva
Batista (Professora de Janaúba)
– In Memoriam, José Dirnei
da Silva Oliveira (Gerente da
Mina de Passagem) e Adão dos
Santos (Mestre Telhadeiro).

Câmara de Ouro Preto aprova permuta
de imóvel entre Santa Casa e Prefeitura
Objetivo do projeto de lei é possibilitar um terreno em área mais
adequada para a construção da nova UPA no município
Na quinta-feira (12) os vereadores
ouro-pretanos aprovaram, em única
discussão e redação final, o projeto de
lei ordinária nº110/2018, que autoriza
o Executivo a permutar imóvel com a
Santa Casa de Misericórdia de Ouro
Preto para que uma nova Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) seja construída no local.
Segundo a justificativa do documento, o terreno da Santa Casa é próximo ao trevo de Saramenha, situado
à avenida Américo Rennê Gianetti, de
fácil acesso para os distritos e perto do
hospital, um local ideal para a construção dessa nova UPA. Já o imóvel de
propriedade do Município, recebido
por doação da Novelis, é localizado
no bairro Saramenha de Cima e possui área equivalente ao da Santa Casa
(aproximadamente 10 mil metros quadrados).
“É um terreno da Santa Casa em
troca de um terreno da Prefeitura. O
projeto chegou em caráter de urgência
na Casa, uma vez que a construção da
nova UPA será feita com um recurso
federal, da ordem de R$2.2 milhões
que já estão depositados na conta da
Prefeitura”, explica o presidente da
Câmara, Wander Albuquerque (PDT).
Para ele, trata-se de “uma obra extremamente importante para o município, porque, além de ela ter mais
serviços e qualidade, grande parte do

custeio será feito com verba federal;
ao contrário da UPA já existente que
é totalmente mantida pelo município.
Os 15 vereadores aprovaram por unanimidade esse projeto e a gente espera
que as obras comecem o mais rápido
possível”.
Durante a 41ª reunião ordinária,
também foram aprovadas três indicações, seis representações e seis requerimentos. Em segunda discussão e redação final, foi aprovado o projeto de lei
complementar nº17/2018, de autoria
do prefeito Júlio Pimenta, que trata do
Refis – um Programa de Recuperação
Fiscal para o Serviço Municipal de
Água e Esgoto de Ouro Preto (Semae-OP) referente ao exercício de 2018.

Ainda em redação final, o último documento analisado foi o projeto de lei
ordinária nº 112/2018, do Executivo,
que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício financeiro de 2019. Ele teve
11 votos favoráveis e dois contrários.
Todos os projetos seguem para ser
sancionados pelo prefeito.
Os vereadores entram em recesso
parlamentar a partir do dia 16 de julho
e retornam em 1º de agosto. Nesse período, não haverá reuniões e atividades
legislativas, mas a Câmara continuará
funcionando, especialmente com os
serviços do Centro de Atendimento ao
Cidadão (CAC), como a emissão de
carteiras de identidade.

Nylton
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Batista
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CARTA AOS TEMPOS

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer VI
Houve um tempo – e não foi há muito tempo – em que se dizia
ser a manga com leite um veneno mortal. Na safra da manga, que
não ocorria durante todo o ano, como atualmente, as mães ficavam
de olho sobre os filhos para que estes não consumissem a dita fruta, após a ingestão de leite, e vice-versa. Era um perigo, segundo se
acreditava, embora ninguém soubesse contar algum caso de morte
em decorrência da fatídica mistura alimentar. O fato é que, não desejando mudar-se para a “cidade-dos-pés-juntos”, depois de beber
leite, evitava-se até passeio no quintal, para fugir à tentação de se
lambuzar, amarelando a cara com uma suculenta manga. Fugir do
leite era menos traumático, pois não se o bebia a qualquer momento,
mas da manga... A mentira persistiu por séculos, só caindo, crê-se,
com o surgimento da indústria dos gelados, sorvetes e picolés, feitos
de misturas diversas, nas quais a presença do leite é quase certa.
Conta-se que tal lenda se forjou nas grandes propriedades rurais, ainda na época da escravidão negra. Produtores de leite, para
evitar que os negros bebessem leite, de substancial valor econômico, espalharam entre estes a informação de que poderiam morrer
se misturassem leite com manga. Dessa forma eliminava-se o risco
de queda na produção leiteira, em decorrência do consumo não autorizado do leite. Ao mesmo tempo, estimulava-se o consumo da
manga, à vontade.
Mais ou menos, assim como essa, surgiu também a lenda em
torno do voto nulo. Desde a primeira votação, no Brasil, incutiu-se
no eleitor o falso conceito de que a prática não condizia com a imagem de uma pessoa de respeito; o voto nulo era voto marginal, voto
de quem não queria o bem da coletividade, voto impatriótico, e assim por diante. Enquanto a votação foi feita de forma manuscrita,
mediante cédula impressa, tal conceito arraigou-se por força das
manifestações grosseiras, que incluíam palavrões e insultos, aos
candidatos, ao governo, etc. Em algumas ocasiões, considerável
número de votos era endereçado a candidato inexistente como animal, por exemplo. Com o voto eletrônico essa grosseria deixou de
existir, mas o voto nulo continua e, atualmente, reveste-se do seu
verdadeiro conceito, ou seja, voto de quem não aprova os candidatos apresentados ou não concorda com o sistema. Para não ter que
votar em desacordo com a própria consciência, o eleitor vota nulo.
Não é voto de protesto, como teima classificá-lo parte da corrente
contrária; voto protesto é de quem não deseja eleição.
Longe de ser voto protesto, quem vota nulo gostaria de votar em
alguém, desde que esse candidato correspondesse a pelo menos
parte das expectativas. Mas, o sistema insiste em desclassificar o
voto nulo e seu praticante, ao contrário do voto branco, que chega a
ser contemplado com tecla específica na urna eletrônica. Conforme
já dito, o voto branco não serve a ninguém na eleição, mas o eleito o considera apoio, uma vez que quem assim vota é porque não
tem preferência; apoia qualquer um. Se o voto nulo é de quem não
apoia nenhum, por que tecla para ele? Ao sistema não interessa tal
tipo de escolha do eleitorado, pois conforme seu percentual, dentro
da votação geral, ele expressa repulsa aos candidatos e ao próprio
sistema. Por isso se deu falsa interpretação ao 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”.
De acordo a insólita interpretação dada ao polêmico artigo, “nulidade” significa “voto anulado” “anulação feita pela Justiça Eleitoral,
em decorrência de irregularidades, tais como fraudes”, etc. Nos dicionários não há distinção em nulidade: nulo (de origem) e anulado (por ação de terceiros) têm o mesmo valor. Se o voto nulo (do
eleitor) não está dentro da “nulidade” mencionada no Código Eleitoral, onde está ele então? Só pode estar com os ditos votos válidos,
porque com os brancos é que não estão! Percebe-se, (claramente)
a incoerência da interpretação. Eleitor consciente já percebe que,
no atual sistema, não há solução, pois está corrompido e fadado à
corrupção, mas ele não tem outro instrumento, que não seja o voto,
para mudar a situação. Na mesma linha de raciocínio, para mudar
pelo voto o que aí está, teria que haver candidatos confiáveis dentro
de um sistema confiável, mas não há. Então que seja usado o mesmo e único instrumento: o voto, porém nulo!
Que se faça uma revolução por meio do voto nulo! Que se limpe
o país do carreirismo político, por meio do voto nulo! Sabe-se que,
de acordo com interpretação dada ao Código Eleitoral (Art. 224) voto
nulo não anula eleição, mas isso não impede o eleitor de assim se
comportar diante da urna, se essa for a decisão indicada por sua
consciência.
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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O tempo suspenso na reconstrução do passado
O desastre é um "dos estados
possíveis do real", escreveu o
antropólogo Renzo Taddei. Essa
afirmação não desqualifica suas
causas, tampouco desconsidera
os impactos que incidem sobre
suas vítimas. Partir do pressuposto
do desastre como fenômeno que
compõe a realidade tem como objetivo, acima de tudo, compreender como a vida se recompõe após
tais situações, bem como interpretar os variados contextos que desencadearam sua ocorrência.
Após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana
(MG), no dia 5 de novembro de
2015, um contexto de desastre foi
instalado na bacia do rio Doce.
Diversos aspectos da vida das comunidades foram desarticulados,
tendo como ápice o deslocamento
físico de pessoas e os debates sobre reparação, indenizações e reassentamentos.
Entre a série de questões que
se abrem após o desastre, tem-se a
complexidade das relações que se
estabelecem e que apontam para
os atores envolvidos e suas pautas
políticas. Tem-se ainda o acionamento do passado como parte
da estratégia de demarcação dos
sentidos de comunidade, por meio
da história, memória e identidade
compartilhadas — o que se conecta às expectativas sobre a reparação, compensação e formulação
dos reassentamentos em execução

pela Fundação Renova.
O tempo pretérito surge como lugar que deve ser restaurado
na dinâmica de reparação, com as
ações sempre pautadas na reconstituição. Não raro, a ideia de paisagem vem acompanhada do desejo
de reconstrução. Isso ocorre como
se fosse possível destituir o espaço
da bacia do rio Doce do desastre
acontecido e retornar com a paisagem anterior, subtraindo todas as
dimensões que hoje ocupam esse
espaço e serão as responsáveis
por sua construção e significação
futura.
O passado mencionado nem
sempre é o passado vivido. O desastre provocou uma ressignificação do tempo, em que a memória
que surge nas narrativas dos atingidos, muitas vezes, é a coletiva,
tendo sido experimentada por gerações anteriores, mas que ganha
espaço nas reminiscências individuais e conecta as perdas ocasionadas pelo desastre à perda da
tradição das comunidades.
A retórica da perda é o principal argumento, por exemplo, para
a percepção patrimonial sobre os
bens culturais das comunidades
deslocadas em função do rompimento da barragem. Após o desastre, com vistas à proteção da
cultura das comunidades ou, em
termos simbólicos, das próprias
comunidades, tudo emerge como
patrimônio, como ícones identitá-

rios dos atingidos.
Focados na reconstrução do
passado, o presente torna-se tempo
suspenso, em que figuram a luta
política e a expectativa do retorno
no futuro. Até mesmo em textos
que a Fundação Renova recebe
de órgãos governamentais, tem-se
a preocupação de reconstituição
dos modos de vida, colocada para
a instituição como compromisso a
ser seguido.
No entanto, no caso dos reassentamentos, como reconstituir
modos de vida se as legislações
urbanísticas impedem que se construam povoados, como se formaram organicamente os núcleos originais? Quais aspectos dos modos
de vida devem ser observados? Os
vínculos afetivos ou de apropriação do espaço?
Por fim, todo o cenário do desastre coloca em questão a ocupação de um espaço e a construção
histórica de uma paisagem. Lembrando Octavio Paz (1914-1998)
sobre a experiência do tempo presente: "Alguns a viveram primeiro
como condenação, depois transformada em consciência e ação. A
busca do presente não é a busca do
éden terrestre nem da eternidade
sem datas: é a busca da realidade
real".
*Bianca Pataro é analista
do programa socioeconômico na
Fundação Renova e mestre em
antropologia.
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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

89,3 FM

Ouro Preto

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto
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Cooperouro realiza Dia C com entrega de
donativos e celebração no Lar São Vicente
Foi encerrada no último sábado (07) a campanha da Cooperouro em prol do Lar São Vicente de Paulo. Durante um
mês, os cooperados e a própria Cooperativa contribuíram com
a entidade, arrecadando 173 litros de leite longa vida, 80 rolos
de papel higiênico, 54 kg de sabão em pó, 93 litros de amaciante de roupas, 25 pacotes de fraldas geriátricas, dentre outros itens. A entrega dos donativos celebrou o Dia de Cooperar
2018, evento que reúne cooperativas de todo o país.
Estiveram presentes no ato da entregue os presidentes da
Cooperouro, José Tavares e do Lar São Vicente, Geraldo Idelfonso, dos conselheiros da Cooperativa, Amancio Rezende e
Wanderley Tavares, além de voluntários que participaram da
celebração do Dia de Cooperar, junto aos mais de 70 idosos
que vivem atualmente na casa. A lista completa dos itens entregues à entidade está disponível no site da Cooperouro.
O presidente da Cooperouro, José Tavares, destacou que
a campanha em prol do Lar São Vicente buscou, além da arrecadação de donativos, mostrar para a comunidade local a
importância da instituição e as dificuldades pelas quais passa
atualmente. De acordo com o presidente do Lar São Vicente,
Geraldo Idelfonso, as verbas vindas do poder público e das
aposentadorias dos idosos são insuficientes para manutenção
da casa e que sua sobrevivência se dá graças às doações rece-

bidas da população.
Continue ajudando o Lar São Vicente de Paulo de Ouro
Preto: - Doações de gêneros alimentícios, material de limpeza,
fraldas geriátricas, roupas e agasalhos podem ser feitas na sede
do Lar (Rua Furtado de Menezes, 49, bairro Cabeças);
- Doações em dinheiro: Banco Santander. Agência 3222
|Conta Corrente nº 13000389-4 | CNPJ: 23.068.737/0001-41.
Allan Almeida

Diretoria e voluntários da Cooperouro realizam entrega
dos donativos ao Lar São Vicente de Paulo
Allan Almeida

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

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

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

murta.miranda@yahoo.com.br

R. João Bastos Filho, 464 - 3553.1421

emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

Voluntários puderam passar a tarde
com os idosos que vivem na entidade

Mário:
99666-5997
Elias:
98606-9297

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

PROVÍNCIA
SOCIAL

98,7 FM

Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

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

Ao vivo na rede!

Montaria e
Selaria
Produtos
de Pet Shop
(31)3553-1883

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

JEQUERI Material de
Construção e Acabamentos

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

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

-

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

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

Vende-se

Estoque fechado de autopeças com mais de 1.000
itens das melhores marcas do mercado automobilístico. E rastreador de injeção eletrônica de automóveis, marca Napro – PC –
Scan 3000 USB. Tel: (31) 3553-1430 ou 3553-1244.

Artigos artesanais
Ferramentas
Peixes
Rações
Medicamentos
veterinários

Av. Pedro Aleixo,1021
Cachoeira do Campo

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

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

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Trigêmeos fofoqueiros
Existe uma família que costuma dar muito trabalho em nossas vidas. São os trigêmeos “Me disseram”, “Ouvi falar” e “Fiquei
sabendo”. Juntos ou separados, esses irmãozinhos fazem muito
estrago. Chegam devagar, fala mansa, jeitinho amigável, infiltram-se em nossas vidas e, se não ficarmos espertos, acabam nos
destruindo. Não é difícil cair na conversa deles. A vigília deve ser
constante. Com tempo, experiência, e mantendo a calma, acabamos tirando de letra, mas até conseguirmos identificar e neutralizar as intenções destes três irmãos precisamos percorrer uma
longa estrada.
Estes trigêmeos não são fáceis. Gostam de jogar com a vaidade das pessoas. “Me disseram” que seu colega está de olho
no seu cargo, é super comum. Gostam também de fofocas. “Ouvi
falar” que seu namorado tem outra, “fiquei sabendo” que aquela
que se diz sua amiga está traindo você, e por aí afora. Eles não
gostam de ver ninguém bem e são super ciumentos do sucesso
alheio. Por sucesso entenda-se qualquer maneira de você estar
bem. Fisicamente, financeiramente, socialmente, emocionalmente, não importa. O que os incomoda é o seu bem estar, independente de onde venha.
Mas como o próprio nome diz, o Bem é sempre mais forte, e
cair na provocação deles, ou não, depende unicamente de você.
Os trigêmeos visam a faixa etária emocional e não a cronológica.
Ficam atentos também às nossas vaidades e emoções, o que nos
torna todos vulneráveis. Somos humanos, e o ser humano é, por
si só, um ser vaidoso. Isto não é defeito. Torna-se defeito quando
a vaidade extrapola o limite do sustentável. Aí é porta aberta para
os trigêmeos, e os danadinhos cabem em qualquer gretinha.
Auto-estima, orgulho de ser quem é, amor próprio, são fatores
positivos em nossa vida. Mas o orgulho exagerado vira arrogância, e a auto-estima que nos engrandece, quando se transforma
em egocentrismo, nos diminui. É neste momento que os trigêmeos atacam. Quando vêem que estamos bem, eles começam
a rondar. Se tivermos discernimento para viver o Bem sem querermos nos transformar no próprio, eles não encontram abrigo e
partem para outro caminho, mas se estivermos na sintonia, eles
tomam morada.
Quando estes três baterem em nossa porta, temos duas opções: a primeira é, afundados em nossa arrogância, acreditarmos
neles e sairmos, brigando com Deus e o mundo. A segunda é,
com humildade e sabedoria, entendermos que cada pessoa vive
a sua própria vida e fecharmos a porta. Quanto mais escolhemos
a segunda opção, mais este triozinho vai perdendo a graça e seguindo outros caminhos. E já vai tarde.
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Parceria amplia promoção de
Arte e Cultura em Ouro Preto
A produção de artesanato sustentável é uma tendência de mercado que tem ganhado espaço e
despertado o interesse de muitas
pessoas. Aliado a isso, buscando
atividades que possibilitem melhor qualidade de vida, a associação Galpão Cultural Sinhá Olímpia promove arte e cultura em um
espaço de aprendizado e compartilhamento de saberes em Ouro Preto. Para ampliar essa oportunidade, o Galpão agora passa a contar
com a parceria do projeto Meraki.
O projeto Meraki enfatiza o
conhecimento através do aprendizado e do compartilhamento
de saberes, onde todos ensinam
e todos aprendem. Iza Ferreira,
uma das coordenadoras do projeto, destaca que a parceria reforça a
atividade cultural na cidade. “Escolhemos o Galpão Sinhá Olímpia, pois o Galpão tem a cara do
projeto. Ele respira arte, cultura e
acolhimento. É o lugar ideal para
acolher o projeto”, ratifica Iza. Ela
ainda destaca que a parceria surgiu
da vontade de fazer trabalhos na
área social por Ouro Preto feito
por ouro-pretanos. “A nossa ideia
foi reunir pessoas da cidade que
dominem o fazer e o saber e que
possam transmitir esse conhecimento”, completa.
Ioná Faustino, uma das organizadoras do Galpão Cultural Sinhá
Olímpia destacou a amplitude que

Prefeitura Itinerante realiza reunião
com moradores do Novo Horizonte
Uma das características da Prefeitura Itinerante é a aproximação
do executivo com a população.
Durante as ações do programa, o
prefeito e sua equipe de governo se
reúnem com a comunidade do bairro atendido para ouvir as demandas, apresentar projetos e prestar
contas dos serviços realizados. No
bairro Novo Horizonte, o encontro
aconteceu no dia 28 de junho e reuniu cerca de 70 pessoas.
O prefeito Júlio Pimenta, o vice Tico Miranda e os secretários e
assessores falaram sobre as ações
no bairro, como a revitalização da
Praça Benedito Xavier, a construção de calçadas em várias ruas, a
implantação de uma academia ao
ar livre, sobre o trabalho da retirada
de entulhos, entre outros.
O morador Geraldo Magela
Bento agradeceu as ações realizadas e ressaltou a importância das
rampas de acessibilidade que estão
sendo construídas e a adaptação
dos passeios na rua Heli Coelho
Neto, como foi solicitado pelos
moradores. “Na minha condição
de cadeirante, espero que possamos
dar valor e importância da acessibilidade a todos”.
Para a moradora Cláudia Maria Mapa, a reunião foi importante
para interagir com a comunidade.
“Foi ótima! A prefeitura falou sobre
as melhorias para o nosso bairro e
foi bastante esclarecedora”, enfatiza. Os trabalhos da Prefeitura Itinerante no bairro Novo Horizonte
terminam na próxima semana. O
quinto bairro atendido pelo projeto
será o Jardim Itacolomi.
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Ane Souz

Ane Souz

a parceria irá proporcionar aos
moradores. “O Meraki veio de
encontro aos objetivos do galpão,
que é alcançar a comunidade de
Ouro Preto nos saberes e fazeres,
e com esse projeto nós podemos
ampliar a oportunidade para mais
pessoas. O nosso foco também é a
sustentabilidade, onde serão realizadas diversas oficinas, com aproveitamento de coisas que seriam
descartadas, e aqui a gente transforma em obras de arte”, reafirma
Ioná.
O projeto será lançado oficialmente no dia 14 de julho, mas uma
oficina de construção de móveis
a partir de palets foi ministrada
pelo artista plástico renomado de
Minas Gerais, Léo Piló. A sua arte
traz reflexões sobre novas construções a partir da sustentabilidade.
“Dentro do preceito da redução,
do reaproveitamento, e da reciclagem a gente vem com as propostas
de novas construções, de um olhar
sobre os reaproveitamentos. O
material que é descartado, muitas
vezes não tem sobrevida e com a
oficina as pessoas fazem uma ten-

tativa de maior recepção do que
está em torno dela, da cidade e o
seu descarte. O resíduo sólido urbano tem muitas oportunidades de
se transformar e aqui nós estamos
tentando isso”, enfatiza o artista.
O Meraki já ministrou oficinas
em Ouro Preto e Doroteia da Conceição, que já foi aluna, hoje é voluntária e ministra oficinas. “Hoje
tenho a oportunidade de passar
para as pessoas o que eu aprendi.
O projeto é muito importante para
mim e fico feliz em poder participar, poder aprender e passar para
outras pessoas o que eu já sei. Eu
não imaginava que fosse tão bom
como está sendo aqui”, ressalta.
A parceria acontece até dezembro com encontros semanalmente
todas as quartas. Serão ministradas
oficinas de artesanato, na área de
saúde e de decoração, palestras e
atividades culturais.
Durante o durante o Festival de
Inverno de Ouro Preto e Mariana,
o Galpão Cultural Sinhá Olímpia
irá funcionar das 8h às 17h. O Galpão fica na R. Sinhá Olímpia 178,
Bauxita.

DICA SINAL VERDE

Ao embarcar e desembarcar passageiros mantenha
sempre as luzes de posição acesas (farolete).

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

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

PANORAMA
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E a festa é em
dose dupla neste
mês de julho para
os cachoeirenses
Gislene, que completou mais uma
primavera no dia 03
e seu filho Gustavo
Henrique, que completa seu primeiro
aninho no dia 14.
Parabéns, muita
saúde e felicidades
à família!
O pequeno príncipe Miguel Arthur completa dois aninhos no
dia 13 de julho. Os pais Emerson
e Erika FIgueiredo e os irmão s
de Arthur, o desejam toda felicidade. Parabéns Arthur!

A

família de palhaços mais respeitada de Ouro
Preto volta com tudo neste mês de Julho
durante a programação do Festival de Inverno de
Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes. De 13
a 15 haverá muita diversão na Praça da Estação
em Ouro Preto, além de alegria, reflexão e encantamento. O espetáculo traz para o palco diversas
situações recorrentes das relações familiares,
presentes em todas as casas, em todas as famílias.
O Educador do Circo da Gente, Rodrigo Júnior
ressalta que o processo de criação abordou as vivências dos alunos do programa, desenvolvido em
todo o ano de 2017. A apresentações acontecem às
17h com entrada gratuita.

C

om o objetivo de promover a arte a partir de materiais recicláveis, o Galpão Cultural Sinhá Olímpia promoveu uma
oficina de confecção de porta guardanapo utilizando garrafas
pets. Durante o encontro, foi ressaltado a importância sobre
a destinação correta do lixo. A oficina foi ministrada por Ioná
Faustino, Turismóloga e Pós-graduanda em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. O público atendido foi a
comunidade de Ouro Preto e distritos, cidadãos credenciados
pelo Centro de Referência de Assistência Social de Ouro Preto
(CRAS) da Prefeitura de Ouro Preto, por meio do Projeto de
Extensão da UFOP: “Conviver: valorização e capacitação de
pessoas para o turismo vivo”.

A querida Josilaine, da equipe
do jornal O LIBERAL, completou sua 35º primavera nessa
quinta-feira, dia 12. Desejamos
que você celebre essa data
por muitos anos, e que nunca
lhe falte paz no coração, amor
na vida, sorrisos no rosto e
companhias maravilhosas. E
que cada novo dia seja o renovar de uma esperança e um
entusiasmo infinito. Parabéns e
muitas felicidades são os desejos de toda equipe!

Eduardo Trópia

P

ai, uma palavra pequena, mas que
quando dita se transforma em
uma infinidade de valores. Temos em
você um exemplo de vida e esperamos
conseguir seguir tudo o que o senhor
nos ensinou. Obrigado por tudo! Pela
forma como nos educou, pela sua dedicação e lições que nos fizeram crescer tanto. Que este dia seja promissor
de muita saúde, felicidades e sucesso.
Esperamos que o senhor consiga realizar todos os seus sonhos e objetivos.
Parabéns, Sr. Chefe!”. Felicitações ao
senhor João Gualberto, morador de
Cachoeira do Campo, que aniversariou dia 12/07.

N

os dias 19 e 22 de julho acontece a segunda edição do
SAL Inverno Cultural no distrito
de Santo Antônio do Leite. Com o
tema diversidade, o encontro contará com a presença de 60 artistas e
oficineiros de diversas localidades
do Brasil e do exterior. O SAL é
um evento 100% gratuito, realizado de maneira independente e
conta somente com o apoio dos
moradores do distrito.

Câmara de Ouro Preto aprova Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2019
O projeto de lei ordinária nº
112/2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes
para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro
de 2019 foi votado durante a 40ª
reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada
nessa terça-feira (10). O documento foi aprovado em única discussão por 12 votos favoráveis e
dois contrários. Agora, ele segue
para ser sancionado pelo prefeito
Júlio Pimenta (MDB) e servirá de
base para a Lei Orçamentária do
próximo ano que será apresentada até 30 de setembro de 2018.
O IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) voltou a ser
tema de debates na Casa de Leis.
Na reunião, também foi apresentada a indicação nº157/2018, solicitando ao Executivo que estude a prorrogação do vencimento
do imposto com o desconto para
quitação à vista. Isso porque a
data seria 10 de julho e o pagamento dos servidores públicos
municipais e estaduais ocorreria
após este dia.
Segundo Chiquinho, trata-se
de um “pedido ao prefeito para
que protele o prazo do pagamento sem juros e à vista. É uma
questão de bom senso, porque o
Estado vem atrasando os repasses ao município, o que atrasa o
pagamento dos nossos funcionários; além disso, os servidores
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Quem está completando seu 3º
aninho de idade no dia 17 de julho é a pequena Ana Lyvia, filha
de Marcos Faustino e Ana Paula Cassiano, de Amarantina. A
família está em festa com a graciosa princesinha. “Parabéns a
minha pequena Ana Lyvia!”.

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

3553-1642

98785-9075

Geraldo Mendes cobra
táxi lotação para os bairros
estaduais estão com o pagamento
escalonado”. Para Marquinho do
Esporte (SD), “a maioria da população de Ouro Preto hoje tem uma
dificuldade de pagar o IPTU, então,
nós pedimos ao prefeito que pudesse analisar isso friamente, porque
como que as pessoas vão pagar o
IPTU sendo que nem receberam?”
A indicação, de autoria de Chiquinho de Assis (PV), foi assinada
por todos os vereadores e será encaminhada ao Executivo. Os edis disseram esperar um posicionamento
positivo por parte da Prefeitura para que a população tenha um prazo
para quitação do imposto usufruindo do benefício do desconto para o
pagamento à vista.
Na mesma reunião, ainda foi
aprovado por unanimidade (15

votos – neste tipo de documento
inclusive o presidente vota), em
primeira discussão, o projeto de
lei complementar nº17/2018, de
autoria do prefeito Júlio Pimenta,
que trata do Refis. É um Programa de Recuperação Fiscal para o
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (Semae-OP)
referente ao exercício de 2018.
O documento ainda será votado
em segunda discussão e redação
final, para depois ser sancionado.
As reuniões ordinárias da Câmara de Vereadores acontecem
às terças, às 16h, e às quintas,
às 9h. São abertas ao público e
transmitidas ao vivo pelo site
(cmop.mg.gov.br) e pela fanpage
da Câmara no Facebook, além da
TV local, site e rádios parceiras.

Na reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito
realizado na quarta-feira (11/07) o
vereador Geraldo Mendes defendeu, mais uma vez, a extensão das
linhas do Táxi Lotação para outros
bairros, como por exemplo, o bairro Saramenha de Cima. Essa é uma
antiga reivindicação dos moradores daquela região, principalmente
os moradores da Rua José da Silva
Mendes.
O vereador Geraldo Mendes
ressalta que “o serviço de táxi lotação só atende a linha Bauxita –
Centro Histórico – São Cristóvão,
o que prejudica os usuários de outros bairros, assim como boa parte
do Centro Histórico, uma vez que
o táxi lotação só passa pela Av. Vitorino Dias, Rua Paraná, Rua Direita e segue para o bairro São Cristóvão”.
Segundo o vereador, “há urgência em regulamentar todo o sistema de
transporte coletivo em Ouro Preto, pois há várias irregularidades no setor.
Por isso a licitação do transporte público em Ouro Preto é de fundamental
importância”.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Luciano,
a voz que teve luz
- O que existe dentro da voz? A voz do indivíduo está relacionada com seu biótipo, sua profissão, seu grau de cultura, seu estado
neuro-hormonal, sua atitude emocional e seu estado psíquico, dizem os médicos especialistas.
Dia 03 de julho, aos 47 anos, cessou a voz de um dos mais
expressivos locutores da Rádio Cidade de Itabirito. Luciano, aquele
que carrega luz, voltou ao Pai para sempre. Um homem conhecido
por toda a cidade e distritos, sobretudo por causa de sua voz potente, sonora, educada, comunicativa, cativante, agradável, diária,
sempre aguardada através de seus programas, os mais diversos,
na Rádio Cidade.
Há anos, usou sua voz de timbre melodioso e atraente para conversar com seus milhares de ouvintes, diariamente. Quando entrava
no ar era, imediatamente, identificado por todos os seus admiradores. Ele estava em todos os lares conversando e dialogando com
seus milhares de fãs. Sempre pontual, alegre e comunicativo, fez
dos ouvintes sua preocupação diária. Não há um motorista do município que desconheça o timbre de sua voz emoldurada de beleza
e carinho, especialmente, quando recitava a “Prece do Caminhoneiro”. Até as crianças o reconheciam pela voz, porque característica e
educada, ao alcance de qualquer tipo de ouvinte.
- Há momentos que merecem ser destacados na vida sonora deste exemplar profissional. Além das transmissões culturais e
religiosas, sua voz ecoou por todos os bairros e ruas da cidade e
distritos, dando asas e brilho às apresentações de campanhas políticas em ação, por muitas décadas. Eu o vi e ouvi, nos trios-elétricos, carrocerias de caminhões e palanques, sempre alegre, animado, entusiasmado, feliz e contente fazendo vibrar sua voz forte
e envolvente, anunciando centenas de candidatos em disputas
políticas, por ocasião das eleições. A busca de contratação pelas
suas apresentações era e sempre foi a mais cobiçada pelos partidos, porque conhecia bem as pessoas, suas ideias e pretensões,
como ninguém. O fato de ser um excelente locutor profissional, o
recomendava à preferência da maioria dos políticos militantes. Sua
voz, empunhando um microfone, impunha respeito, graça e conseguia o ambiente necessário de toda a imensa plateia nos inúmeros
comícios, aos quais emprestava o brilho de sua voz inconfundível.
Sabia animar uma plateia partidária, sem jamais ter sido candidato
a qualquer cargo.
- Foi um homem vocacionado para o correto uso do microfone.
Sua vida confunde-se com as ondas sonoras do rádio. Todas as
campanhas precisavam de sua voz afinada e decidida com alocuções adequadas, ajustadas às solenidades em realização. Sua voz
emoldurou todas as formas de apresentação: religiosa, política, social, convencional, radiofônica ou profissional. Sua participação, nos
múltiplos eventos sonoros de Itabirito, vai ser lembrada por muitos
anos. Sua vida, ceifada por um infarto impiedoso, abriu uma lacuna
imensa na radiofonia citadina.
Notável coincidência: Dia 03 de julho é dedicado ao grande
apóstolo São Tomé que desacreditou e acreditou depois na palavra
de Cristo, naquela bimilenar reunião no Cenáculo que lhe provocou
a famosa declaração: “Senhor, eu creio!”
Luciano, eu sempre admirei e acreditei na sua voz cheia de luz,
bonita, alegre e feliz. Sentiremos sua falta. Adeus!
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Esporte, cultura e muita música
marcam os 307 anos de Ouro Preto
No último fim de semana,
apresentações de artistas consagrados, em estilos diversos, como
o grupo de samba carioca Revelação, a banda Babado Novo e o
mineiríssimo Rubinho do Vale
atraíram milhares de expectadores
à Praça Tiradentes. No domingo,
uma intensa programação dedicada aos pequenos reuniu a garotada,
que também fez a festa com Tia
Leidy e a Pop e o Leko.
As comemorações também
abriram espaço para os talentos da
terra: a ouro-pretana Marcela Novaes fez uma participação especial
junto com o Grupo Revelação e o
cantor Nando Santos abriu o show
do Babado Novo. Durante o dia,
o esporte ganhou lugar no aniversário: no sábado e no domingo,
atletas de Ouro Preto e convidados
participaram de partidas de futebol
amistoso, atraindo dezenas de pessoas ao Campo da Barra.
Lembrando que os 307 anos
de Ouro Preto é um marco especial na trajetória da cidade, o prefeito Júlio Pimenta, que decretou o
ano de 2018 como Ano do Patrimônio Cultural, enfatizou que “a
participação popular nos festejos
foi o grande destaque, e a presença de muitos visitantes reforça a
imagem de Ouro Preto como um
dos principais atrativos turísticos
do país, principalmente, quando
ocorrem eventos de qualidade”.
E as comemorações prosseguem, agora em ritmo de Festival
de Inverno, um dos mais tradicionais do país, que este ano, com o
tema “Tropicalismo”, oferece um
amplo leque de atrações: shows,
concertos, apresentações de dança, teatro, oficinas, exposições,
mostras de filmes, intervenções
urbanas, mesas de debate e muito
mais. O Festival, uma realização
da UFOP em parceria com a Prefeitura Municipal, começou no dia
6 e continua até 22 de julho.

Intervenções na Praça Tiradentes

O vereador Chiquinho de Assis (PV) enviou representação ao
IPHAN para saber se existem impedimentos para que a Prefeitura
possa retomar as intervenções de
alteamento (ilhas) e humanização
que existiam na Praça Tiradentes,
previstas no TAC AP 46/2006 e que
foram retiradas na gestão passada.
“Estamos vivendo momento de férias escolares, e, graças
a Deus, há uma grande movimentação na cidade, nos hotéis,
pousadas, restaurantes, lojas de
artesanatos, nas minas, os nossos
guias estão trabalhando e nesse momento é que vemos, mais
ainda, que a Praça é o coração da
cidade. Esse TAC de 2006 previa
algumas ações de humanização da
Praça, dentre elas a retirada do es-

tacionamento na frente do museu
da Inconfidência, que na época foi
alvo de muitas críticas e hoje a entendemos como o local se tornou
humanizado, com a presença de
ouro-pretanos, turistas e famílias
que se encontram na frente do
Museu e podem viver a Praça; e
também a inserção de duas ilhas
que direcionavam o trânsito e proporcionavam mais segurança aos
pedestres. Uma ilha ficava situada
entre o monumento da estátua de
Tiradentes e o alteamento em frente o Museu, onde os veículos que
subiam a rua do ouvidor, sentido
Casa da Ópera, não precisavam
fazer o retorno na praça toda. A
segunda ilha era localizada entre
a Escola de Minas e a Praça Tiradentes e servia de abrigo aos pe-
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destres que tentavam atravessar a
rua, do alteamento da Praça, para
o passeio da Escola. Nessa ilha,
que além de servir de orientação
do trânsito, os pedestres podiam
aguardar, em segurança, os veículos transitarem sentido centro, ou
Padre Rolim, ou Mariana.
O governo passado retirou essas intervenções, previstas judicialmente em um TAC envolvendo o
Ministério Público, IPHAN, o Município de Ouro Preto e Monumenta BID. Por esse motivo estamos
perguntando ao IPHAN se existe
algum empecilho, para que, baseado nessa regulamentação, o município possa novamente instalar essas ilhas e oferecer mais segurança
e conforto aos pedestres e ordenar o
trânsito na Praça Tiradentes”.

Ane Souz

Babado Novo foi atração nos 307 de Ouro Preto

Caps ad celebra em
Arraiá 10 anos de cuidados
com a saúde mental

Com um lindo arraiá, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps ad) comemorou, na quarta-feira (04) dez anos de cuidados com
a saúde mental de pessoas com necessidades recorrentes do uso de álcool
e drogas. Usuários, familiares, monitores e equipe de saúde reunidos numa
celebração cheia de descontração com música, comidas típicas, quadrilha
com direito a ‘casamento na roça’ até brincadeiras com prendas produzidas pelos usuários nas oficinas ofertadas pela unidade.
A unidade representa a principal estratégia de atenção à saúde relacionada ao consumo de substâncias psicoativas e conta com uma equipe multidisciplinar composta por médico, enfermeiro, assistente social, terapeuta
ocupacional, psicólogo, além de monitores de oficinas.
O Caps ad funciona de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, com atividades que incluem café da manhã, thai chi chuan, yoga, horta, jardinagem,
oficina de artes, terapias em grupo e individuais. Fátima Carvalho, monitora de oficina, afirma que além das oficinas internas, a unidade busca
levar os usuários para participar de oficinas externas e exposições para eles
possam ocupar os espaços públicos.
Cerca de 35 pessoas participam diariamente das atividades do Caps
ad que trabalha com o serviço de portas abertas por demanda espontânea,
sem necessidade de encaminhamento. “Aqui, eles não são obrigados a vir
e a gente sempre tem a casa cheia porque é um lugar que eles se sentem
bem”, afirma a coordenadora Tassiana de Oliveira, que comemora os 10
anos da unidade. “A nossa principal conquista é estarmos dentro da comunidade, onde as pessoas que estão passando por tratamento ficam com a
família e não excluídas. Assim, a gente consegue resgatar a autonomia e
trabalhar a reinserção social”, explica.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO
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Prefeitura de Itabirito inicia
realização de importantes
obras na cidade

Itabirito brilha no
Mineiro Escolar de
Ginástica de Trampolim
Os alunos do Núcleo de Ginástica de Itabirito, ligado à Secretaria de
Esportes e Lazer, conquistaram seis medalhas no Campeonato Mineiro
Escolar de Ginástica de Trampolim. A competição, promovida pela Federação Mineira de Ginástica - FMG, foi disputada no último sábado, em
Contagem. A equipe itabiritense teve quatro atletas no pódio. Luiz Gustavo Ferreira Góis conquistou três medalhas - uma de ouro e duas de prata.
No mini trampolim, Eduarda Simões Antunes Maia Melillo foi prata e
Sarah Marques Torres ficou com o bronze. Marina Caiafa Lara conquistou
o bronze no tumbling.
"A equipe vem em constante evolução e a nossa expectativa é de um
salto ainda maior com a chegada dos novos professores e instrutores aprovados no processo seletivo. Com esses profissionais, teremos condições
de formar ginastas em maior quantidade e com mais qualidade", exaltou o
secretário de Esportes e Lazer, Alessandro Massaini.

A Prefeitura de Itabirito iniciou,
na última semana, a execução de
duas obras de grande importância
para o município: reforma parcial
da Fábrica Velha e a reforma da
antiga escola Manoel Salvador de
Oliveira, que será transformada
em Centro Municipal de Educação
Infantil (Cmei). As obras serão realizadas com recursos do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais,
aprovados pela Câmara Municipal.
As ações na antiga Fábrica Velha, no centro da cidade, incluem a
reforma de seis galpões, parte da
área construída do local. No espaço beneficiado estão duas estruturas que abrigarão as secretarias de
Patrimônio Cultural e Turismo e
de Esportes, além das ações já desenvolvidas em outros locais, como
o Atelier de Artes Integradas e o
núcleo de ginástica. Um dos objetivos é, além de otimizar os espaços,
eliminar o custo com aluguel de vários imóveis na cidade.
Parte da estrutura da Secretaria
de Assistência Social também será
migrada para o local. Além disso,
a Secretaria de Planejamento está
concluindo, junto ao prefeito e secretários, a avaliação do aproveitamento dos demais espaços existentes no complexo. A expectativa

é que a transferência aconteça no
próximo ano.
De acordo com o secretário de
Planejamento, Paulo Carvalho, está
é uma importante ação para o município. “Com a reforma, estamos
cumprindo a meta de aproveitar a
área, proporcionando mais um espaço de cultura, esporte e lazer para
a população, e ainda economizamos com o custo dos alugueis que
pagamos hoje”, ressaltou.
Nova Creche do São José
Outra obra importante que está saindo do papel é a reforma da

antiga escola Manoel Salvador de
Oliveira, que será transformada em
Cmei. A escola que funcionava no
local, atendendo alunos do 1º ao 9º
ano, foi transferida para novo prédio inaugurado em 2014.
A nova Cmei vai atender cerca
de 200 crianças, de zero a cinco
anos, dos bairros São José, Floresta, Itaubira, Liberdade, Pedra Azul,
Portões, São Mateus e Veneza. O
espaço vai contar com dez salas
de aula, sala de jogos, sala multiuso, banheiros adulto e infantil com
acessibilidade, mecanografia, além
de toda estrutura administrativa.

Programa “O prefeito vai até
você” chega ao Marzagão
Ação fortalece os vínculos entre comunidade e
poder público por meio de diálogo horizontal

Taekwondo e ginástica localizada:
matrículas abertas em Itabirito

A partir de agosto, a
programação do Núcleo de
Ginástica e Artes Marciais
de Itabirito contará com aulas de taekwondo e ginástica localizada. As inscrições
para ambas as atividades
são gratuitas e estão abertas
até 27 de julho.
Taekwondo - prof.
Matheus Pedrosa; Horários: segunda, quarta e
sexta-feira, das 8h às 9h e
das 9h às 10h; terça e quinta-feira, das 14h às 15h e das 15h às
16h; Matrículas: 09/07 a 27/07 - a
partir de 6 anos; Documentos necessários: foto 3x4, documento (RG ou
certidão), comprovante de endereço
e atestado médico de 2018; Aulas:
Núcleo de Ginástica e Artes Marciais
e Quadra do CEMI. Ginástica localizada - prof. Juliane Lage; Horários:
terça e quinta-feira, das 6h45 às 7h45
e das 18h30 às 19h30; segunda e
quarta-feira, das 6h45 às 7h45; Matrículas: 09/07 a 27/07 - a partir de 16
anos; Documentos necessários: foto
3x4, documento (RG ou certidão),
comprovante de endereço e atestado
médico de 2018; Aulas: Núcleo de
Ginástica e Artes Marciais.

O programa “O prefeito vai até
você” marcou presença no bairro
Marzagão, na última terça-feira,
dia 3 de julho. O evento foi realizado na Associação Comunitária
do bairro e contou com a participação de muitos moradores do local.
Dentre as principais reivindicações, estavam o aprimoramento dos serviços de água e esgoto,
instalação de abrigos para pontos
de ônibus, bem como a circulação
dos transportes coletivos. Outra
questão também debatida foi em
relação à MG-30, que liga o bairro ao centro da cidade e também
à Nova Lima. “Desde que eu era
menino, escuto o Governo de Minas Gerais dizer que vai asfaltar
essa estrada. Infelizmente, a Prefeitura não pode interferir no que

É tempo de Agradecer
O Grupo Anjos Anôninmos está imensamente agradecido por ter contado com SUA colaboração e parceria.
OBRIGADO por acreditar em nosso TRABALHO. VOCÊ é o
responsável pelo nosso SUCESSO.
"Vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre
mais que dois, pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. É criar um paraíso agora para merecer
quem vem depois".
Desejamos contar hoje e sempre com SUA PARCERIA!
Anjos Anônimos por um Mundo Melhor!
Grupo Anjos Anônimos, Toninho Barreto

é ordem do estado. Fazemos o que
é obrigação nossa, como foi feito
o asfaltamento da Comunidade
do Bota, Acuruí, Meu Sítio e outros lugares”, esclareceu o prefeito
Alex Salvador aos moradores.
A secretária de Assistência
Social, Jussara Vieira, explicou
sobre a importância da iniciativa e
a necessidade de trabalhar em prol
da sociedade. “Esse encontro serve para os moradores debaterem
questões em comum e, por isso,
contamos com a presença dos secretários e responsáveis pelos serviços, para que a demanda seja explicada e encaminhada da melhor
maneira”.
Muito ativa durante a reunião,
Rosângela Assunção, moradora do
Marzagão, ficou satisfeita com o

encontro. “É ótimo poder conversar
assim cara a cara com o prefeito,
porque as coisas se resolvem de maneira mais clara. Da última vez que
nos reunimos, muita coisa foi resolvida como a implantação do parquinho e da academia ao ar livre”.
O programa
Realizada desde a gestão passada do prefeito Alex Salvador,
a ação é mais uma atividade que
visa garantir a participação efetiva
do cidadão em melhorias para a
cidade. Em parceria com a Secretaria de Assistência Social e suporte das demais pastas, o programa
tem o objetivo de estreitar os laços
entre comunidade e poder público
municipal, a fim de promover a
participação popular em decisões
conjuntas para a cidade.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Venha para o Julifest: uma das festas mais
destacadas do interior mineiro está acontecendo em nossa city. Ontem, quinta-feira Serginho Barbosa, que comemora 35 anos de vida
artística fez um excelente apresentação que contou ainda com a
participação do violeiro Chico Lobo. O show que antecedeu a apresentação de Michel Teló foi muito aplaudido pelo público.
86 anos: festejando ao lado de amigos e familiares o tesoureiro da
Banda união Itabiritense Ari Teodoro de Souza recebeu mensagens
de carinho e admiração por ocasião da festa do seu aniversário no
Verdão no último domingo. Uma caravana de familiares de Ouro
Preto, irradiando alegria e muito charme, também marcou presença. A dupla Nando e Vandinho deu o recado musical.
Santa Clara: mais uma vez foi revestida de sucesso e muita criatividade a festa junina realizada pelos moradores do condomínio
Santa Clara, onde teve até casamento na roça presidido pelo padre
Daniel Sudano, e música selecionada para o evento.
Glaura: De sexta a domingo uma bem elaborada programação religiosa e cultural celebra o Santo Antônio padroeiro e Maria Concebida. As festividades marcam a presença dos glaurenses ausente e
promove encontro de moradores de toda região.
Marque na sua agenda: nesta sexta, Sidney Magal, sábado, Diogo Nogueira e Bell Marques e domingo Matheus e Kauan, além de
quadrilha, deliciosos petiscos, almoço, o tradicional pastel de angu,
roda de samba e apresentação de nossos principais artistas, além da
decoração típica e barracas das associações.
Centro universitário integrado: a jovem itabiritense Gisele Martins exerce com muita competência o cargo de coordenadora do
curso de engenharia civil do centro universitário integrado da escola de engenharia de São Carlos. Além de invejável carreira acadêmica ela é também pesquisadora do grupo Madeiras e Estruturas
de Madeira. Gisele é filha de Edna e Geraldo Martins do Bairro de
Lourdes e sua notável atuação é exemplo para os profissionais da
área. A ela votos de sucessos sempre.
Liderança: na década de 70 e 80 nossa cidade contava com um
clube de formação de líderes. A câmara júnior treinava jovens organizando eventos de grande projeção social como o festival da
canção, criação do Pe. Francisco Xavier e do saudoso mestre de
cerimônia Hilton Malheiros. Na pauta a festa de destaque do ano,
dentre outras. Formava jovens líderes comprometidos com o bem
social valorizando a ética, a integridade e os princípios que norteiam uma democracia passando pelo respeito às leis e aos cidadãos. A foto retrata a participação de alguns integrantes no encontro
de Câmara Junior na cidade de Caeté.
Por onde anda? O soldado Eli Paiva, que por muitos anos coordenou o nosso trânsito transmitindo confiança a população, promovendo a educação no trânsito e prestando orientações aos motoristas. Hoje, aposentado, é citado como profissional que prestou
grandes serviços a Polícia Militar e à população itabiritense.
Para refletir: Nós acreditamos: que os governos devem ser mais
de leis que de homens. (Credo Júnior).

Curso de qualificação pessoal e profissional da casa do
adolescente: Finalizado com sucesso o 9º módulo do Curso
de Qualificação Pessoal e Profissional da Casa do Adolescente. Importante Projeto que tem o objetivo de capacitar e
introduzir jovens adolescentes no convívio e conduta social
e principalmente na busca do sonhado primeiro emprego. A
formatura dos alunos aconteceu no último dia 10 e também
receberam seus certificados os alunos que participaram
do Curso Acessuas que é ministrado pelo CASA, assim
abrilhantando ainda mais o evento. Parabéns à Presidente e
Vice, à Coordenação, aos Professores e aos Alunos por mais
esta conquista!
Arquivo Ivacy Simões

VI Encontro Regional de Câmaras Juniors
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Fórum DCA realiza roda de
conversa sobre SUS de Itabirito
Finalizando uma série de quatro encontros que teve como tema
o funcionamento da rede de saúde
de Itabirito, o Fórum dos Direitos
da Criança e Adolescente (DCA)
realizou uma roda de conversa para tirar dúvidas dos participantes
sobre o assunto na reunião de julho, realizada no dia 4, no Cepep.
Participaram do encontro o
secretário de saúde e vice-prefeito,
Wolney de Oliveira, e representantes dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Adulto e Infantojuvenil e do Centro Especializado
em Reabilitação (CER II). A mesa
contou ainda com a presença de
representante da secretaria de Educação para falar sobre o Centro
Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cmaee),
também apresentado no último
encontro.
De acordo com a secretária de
Assistência Social, Jussara Vieira,
o objetivo foi realizar um encontro mais livre, sem roteiros, para

que os participantes pudessem
tirar suas dúvidas. “É a primeira
vez que estamos fazendo a reunião neste formato, para permitir
que as pessoas tenham mais tempo de perguntar sobre os assuntos
abordados. Desta forma, podemos
partir para novos temas”, explicou.
Crimes Cibernéticos
O próximo encontro do Fórum

será realizado em parceria com o
Ministério Público de Minas Gerais no dia 1º de agosto e terá como tema os Crimes Cibernéticos.
Para atingir um maior número de
pessoas, a palestra, proferida pela
promotora Christianne Cotrim Assad Bensoussan, que está à frente
da Coordenadoria de Combate aos
Crimes Cibernéticos (Coeciber),
acontecerá na Casa de Cultura.

Itabirito recebe aparelho de ultrassonografia

1035 exames serão realizados na cidade, representando economia de 52%
Desde a segunda quinzena de junho, os pacientes de Itabirito atendidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
não precisam mais ir a Belo Horizonte
ou outros municípios para a realização
de exames de ultrassom. Por meio de
um consórcio com a Instituição de
Cooperação Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba (Icismep), a
Prefeitura realizou a compra de 1035
exames para serem realizados no município.
Estão sendo realizados ultrassons
ortopédico, endo e transvaginal, cervical, abdominal total, de vias urinárias, articulações, pélvico, inguinal,
duplex scan, parede abdominal e de
coluna, de acordo com encaminhamento médico. Neste período, os
custos com a realização dos exames
serão 52% menor, considerando a
economia com o transporte das pessoas atendidas e valor dos exames.
O processo de realização desses exames ocorrerá até setembro. A partir
daí, um novo quantitativo será contratado via consórcio, já que se trata
de uma demanda recorrente.

Aparelho próprio
Para estender o benefício a toda a
população, a Prefeitura já iniciou processo licitatório para a aquisição de
um aparelho para o Centro de Especialidades Médicas (CEM). O recurso
da compra é proveniente de emenda
parlamentar que já está em conta. “A
expectativa é que estes exames continuem sendo realizados sempre na
cidade, eliminando a necessidade de
deslocamento”, disse a diretora de atenção secundária, Rosane Galo Ferreira.

Outros benefícios
Além da máquina de ultrassonografia, o CEM também solicitou,
via consórcio, o aparelho autorrefrator para facilitar os atendimentos
oftalmológicos. Com a utilização, foi
possível aumentar cerca de 50 atendimentos semanais. “Além de proporcionar um diagnóstico mais preciso,
o equipamento permite que as consultas sejam realizadas de forma mais
rápida e, assim, podemos atender
mais pacientes”, enfatizou Rosane.

Restaurante com comidas típicas da
culinária árabe ganha destaque em Itabirito
Em Itabirito o restaurante Ogarete, especializado em
comida Síria, tem ganhado o gosto popular. Com pratos
típicos e atendimento diferenciado, o estabelecimento, comandado por Fadi Catrin tem se destacado nos festivais
gastronômicos da cidade.
Na edição do ano passado do Festival Viação Gastronômica, o Ogarete foi o grande vencedor do Troféu
Prato de Ouro com o “Prato Sírio”, que oferece sete itens
da culinária árabe. Na edição deste ano, ficou entre os 10
melhores estabelecimentos.
A reportagem do jornal O LIBERAL conversou
com Fadi, que contou sua trajetória e a fundação do restaurante na cidade. “Decidi vir para o Brasil em 2014,
com o objetivo de construir uma nova vida. Fui direto
para Belo Horizonte, onde morei por dois anos e conheci
minha atual esposa, que me ajudou a aprimorar a língua
portuguesa e me adaptar à cultura brasileira. Em 2016, nos
mudamos para Itabirito e procurei oportunidades na cidade, até encontrar um lugar onde pudesse montar o meu
próprio negócio”, relembra Fadi.
A Ogarete foi fundada em agosto de 2016. O nome
refere-se a uma cidade muito antiga da Síria, antiga capital
dos fenícios, povo que habitava a região, hoje chamada de
Ras Shamra. “A Ogarete tem variedades de pratos típicos

da culinária árabe, tais como kibes, esfirras, pão sírio, pastas, kafta, charuto de repolho, sanduíches, arroz com lentilha e outros, inclusive para o público vegetariano e vegano”,
frisa o propritário.
Os pratos são muito elogiados pelos clientes, que destacam os kibes, esfihas, Prato Sírio, Prato Ogarete e o Prato
Vegetariano. O interessante é que também há a opção para
quem quiser levar para casa. O segredo do sucesso? “Estamos sempre criando novidades gastronômicas para agradar
a todos os gostos e fidelizar a nossa clientela”, responde Catrin. Para quem quiser conferir essas delícias, o Ogarete fica
na Rua Marechal Floriano, 14 - Centro.
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cional. Conforme especificações do anexo
I, do edital - Fica reincidido o contrato com
o SAAE nº006/2018, com fundamento legal Cláusula Décima do relativo contrato
conjugado com o inciso II do art. 78 da Lei
nº 8666/93. Dotação Orçamentária: 17 331
1.701 4.002 33.90.30.00 Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições da rescisão contratual. Data da assinatura: 04/07/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 047/2018 - 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° 083/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº047/2018,
Objeto: Aquisição 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, no dia 27/07/2018 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000
– Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail:
compras@saaeita.mg.gov.br

Ofertas diferentes
todos os dias!
Vá e confira.

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

“Serviço Autônomo de Saneamento
Básico - SAAE, por determinação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Melhoria do Ambiente –
CODEMA, torna público que solicitou,
através do Processo nº 7933/2018, Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental – DAIA para a atividade de Construção de Gabião para contenção de Rede
Pública de Efluente Doméstico em APP
no endereço Rua Dr. Guilherme, n° 700 –
Praia, do Município de Itabirito/MG."
“Serviço Autônomo de Saneamento
Básico - SAAE., por determinação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Melhoria do Ambiente –
CODEMA, torna público que solicitou,
através do Processo nº 7533/2018, Licença Ambiental Operação para as atividades
de E-03-06-9 – Tratamento de esgoto sanitário no endereço Rua 01, n° 1224 – Marzagão , do 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
nº076/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº043/2018 - Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma dos filtros da
ETA - Estação de Tratamento de Água do
SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito, localizado no bairro
Santa Rita, Município de Itabirito-MG,
conforme especificações do anexo I, Empresa Vencedora e Habilitada VR Construção, Manutenção e Serviços LTDA,
perfazendo um valor total de R$45.000,00
(Quarenta e cinco mil Reais), Itabirito /
MG, 05/07/2018 – Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Empresa Especializada em Construção Civil para
Reforma dos Filtros da Eta. Referência:
Processo Licitatório nº076/2018, na modalidade Pregão Presencial nº043/2018,
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada: VR Construção, Manutenção
e Serviços LTDA, Objeto: Contratação de
empresa especializada em construção civil
para reforma dos filtros da ETA - Estação
de Tratamento de Água do SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito, localizado no bairro Santa
Rita, Município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital,
Valor total deste Contrato: R$45.000,00
(Quarenta e cinco mil Reais). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência:
60 (sessenta) dias apartir da data da carta
de inicio de obra. Dotação Orçamentária:
Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Abastecimento Água Sede Urbana. 17 512 1701
3.001 44.90.51.00 Data da assinatura do
contrato: 28/06/2018. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de Locação de
videomonitoramento. Referência: Pregão Presencial nº 016/2018, Processo nº
041/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Valle Flávio Junqueira Vale MEI. Objeto: Empresa especializada em
serviços de Locação e Manutenção de
serviço de videomonitoramento na Sede
da Autarquia, Estação de Tratamento de
Água da Sede, Estação de Tratamento
de Esgoto e na Unidade de Tratamento
de Água da BR040 do Distrito Industrial
de Itabirito-MG, com respectivos fornecimentos de equipamentos e instalação,
para o SAAE Itabirito – MG. Valor mensal: R$5.999,61 (Cinco mil novecentos e
noventa e nove reais e sessenta e um centavos), Valor Total: R$29.998,05 (Vinte e
nove mil novecentos e noventa e oito reais
e cinco centavos). Forma de pagamento:
05 (cinco) dias após a emissão e aceite da
nota fiscal. Vigência: fica aditado para 05
(cinco) meses ate 31/12/2018. Dotação
Orçamentária: Operações e Manutenções
em Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia. 17 122 1710 4022 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 09/07/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Distrato do contrato de empresa para
fornecimento de leite longa vida integral
UHT – Ultra-Alta temperatura. Referência: Pregão Presencial nº112/2017,
Processo Licitatório nº190/2017, Registro de Preço nº012/2017 nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratadas: Rangap Distribuidora de Alimentos LTDA –ME – Objeto Aquisição 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 nutri-

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – EDITAL. Pregão Presencial nº
085/2018 – PL 154/2018 – RP 048/2018
- Registro de preço para futura e eventual
contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais e equipamentos
esportivos para atender SEMEL. Tipo:
Menor Preço por item. A abertura será dia
25/07/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 086/2018 –
PL 155/2018 – RP 049/2018 - Registro de
preço para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços
de cronometragem eletrônica para realização de eventos esportivos para atender
SEMEL. Tipo: Menor Preço por item. A
abertura será dia 26/07/2018 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.

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182
R. Dr. Eurico
Rodrigues,106

(ao lado da antiga)

Prefeitura Municipal de Itabirito - Errata – Pregão Presencial 001/2018 – Processo Licitatório 001/2018. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação
de serviço de confecção de cerca, serviço
de plantio de mudas, serviço de limpeza
e conservação através de um aceiro nas
áreas verdes do Município de Itabirito. A
data de abertura do certame fica alterada
para 27/07/2018 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 - Errata – Pregão Presencial 080/2018 – Processo Licitatório 148/2018. O Município
de Itabirito comunica a suspensão sine
die do processo em epígrafe. A íntegra da
errata encontra-se disponível no Depto de
Licitações e Contratos e poderá ser solicitada pelo e-mail: licitacao@pmi.mg.gov.br
ou pelo telefone (31) 3561-4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Julgamento Recurso – Concorrência
Pública 005/2018 - PL 011/2018 – RP
034/2018 – A CPL julga improcedente
o recurso interposto pela licitante Portal
Serviços Imobiliários Ltda., mantendo a
decisão em que declarou a licitante Horizontes Empreendimentos em Construção
Eireli - ME habilitada no certame. O Prefeito Municipal e o Secretário Municipal
de Obras e Serviços ratificaram a decisão
tomada pela CPL. A íntegra da decisão
encontra-se disponível no Departamento
de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Nova Sessão – Concorrência Pública
005/2018 - PL 110/2018 – RP 034/2018–
A CPL comunica data e hora para sessão
de abertura dos envelopes de Proposta de Preços, a qual acontecerá no dia
13/07/2018 às 13 horas.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de Contrato 394/2018 – Pregão Presencial 069/2017 – PL 126/2017
– RP 041/2017. Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de
suprimentos de informática (cartucho
de tinta e toner) para a manutenção dos
equipamentos de informática das escolas, pré-escolas, creches, unidades de
saúde e unidades administrativas, em
atendimento à SEMEDE, SEMSA e
SEMAD. Contratada: Vanessa Angélica
Teixeira Gonzaga Aguiar-MEI – CNPJ:
24.501.724/0001-87. Valor: R$ 4.227,40
. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extratos de contratos – PP 034/2018
- PL 062/2018 - RP 020/2018 – Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de limpeza e higienização para Prefeitura Municipal de Itabirito. Contrato: 403/2018 - Contratada: Exata
Indústria e Comércio Ltda - ME - CNPJ:
17.591.262/0001-70. Valor: R$48.775,00.
Contrato: 405/2018 - Contratada: Campar
Ltda – CNPJ: 05.205.727/0001-29. Valor:
R$2.221,20. Contrato: 425/2018 – Contratada: Distribuidora Irmãos Santana Ltda
– CNPJ: 65.186.835/0001-23. Valor: R$
60.459,50. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato de contrato 400/2018 - Pregão
Presencial 004/2018 - PL 011/2018 – RP
005/2018 – Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação
de rádios de comunicação para atender a
demanda de eventos artísticos, culturais e
outros no município e distritos, promovidos ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Itabirito através da SEMCULT.
Contratada: Solução Telecom Ltda – EPP
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– CNPJ: 03.255.545/0001-37. Valor: R$
1.500,00. Vigência: 31/08/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de contrato 401/2018 Pregão
Presencial 152/2017 - PL 267/2017 - RP
084/2017. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de Medicamentos de A a Z através do maior desconto percentual sobre o preço de fábrica na tabela
CMED/ANVISA, visando a distribuição
gratuita à pacientes de acordo com prescrição médica atendidas na Unidades de Saúde e demandas judicial. Contratada: Medh
Distribuidora De Medicamentos Ltda –
ME - CNPJ 18.917.657/0001-83, Valor:
R$ 57.374,1177. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato de contrato 411/2018 - Pregão
Presencial 043/2018 - PL 078/2018 – RP
026/2018 - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de ferramentas para
atendimento do Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de
Urbanismo. Contratada: LI Comércio De
Materiais Hidraulicos e Pneumaticos Ltda ME – CNPJ: 27.602.509/0001-60. Valor: R$ 3.583,60. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato de contrato 415/2018 - Concorrência Pública 004/2018 - PL 075/2018
– RP 031/2017. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de projetos executivos complementares, bem como
a compatibilidade dos mesmos, com detalhamento em escalas adequadas para eventual execução das obras. Contratada: Espasus Engenharia e Arquitetura Construções
Ltda. EPP – CNPJ: 17.754.152/0001-82.
Valor: R$11.542,85. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de contrato 423/2018 – Pregão Presencial 071/2018 – PL 138/2018
– RP 041/2018. Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de Kits
de Lanche, para atender a demanda de
eventos artísticos, culturais, turísticos, esportivos e outros, promovidos pela Prefeitura Municipal de Itabirito através da Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural
e Turismo. Contratada: INDAIÁ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA – ME. CNPJ:
08.064.408/0001-39. Valor: R$10.180,00.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG Extrato de Aditivo 085/2018 - 2º Termo
Aditivo ao Contrato nº 317/2016 – Credenciamento 003/2016 – Prc. 046/2018.
Objeto: Realização de laudos avaliatórios
e reavaliatórios. Contratado: Wandir Alfenas Vidigal – CPF: 199.233.766-72. Valor
Teto: R$ 50.000,00. Vigência: 12 meses.
O Município de Itabirito torna público:
Extratos das Atas referentes ao Pregão
Presencial 065/2018 - PL 124/2018 – RP
037/2018. Objeto: Registro de preços para
futura e eventual contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de mobiliário,
em atendimento a necessidade da Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal de Itabirito.. Detentor da Ata
080/2018 - Achei Indústria de Móveis para
Escritório Ltda – CNPJ: 08.221.047/000197 - Item 7 - V.Un. R$300,00; Item 8 V.Un. R$690,00; Item 9 - V.Un. R$360,00.
Detentor da Ata 081/2018 - Kadoshi Comércio e Representações Eireli – CNPJ:
14.193.613/0001-05. Item 4 - V.Un.
R$68,00. Detentor da Ata 082/2018 - Lívia Móveis Indústria e Comércio Eireli
EPP - CNPJ nº: 86.674.900/0001-30. .
Item 5 - V.Un. R$170,00. Detentor da Ata
083/2018 - Meta X Indústria e Comércio
Ltda – EPP – CNPJ: 18.493.830/0001-63.
Item 2 - V.Un. R$156,00. Item 3 - V.Un.
R$74,00. Detentor da Ata 084/2018 - San-

ta Helena Móveis Para Escritório Ltda.
CNPJ: 04.160.295/0001-14. Item 1 - V.Un.
R$468,00. Homologação/ Ratificação:
02/07/2018. A íntegra da ata encontra-se
disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
O Município de Itabirito torna público:
Extratos das Atas referentes ao Pregão
Presencial 034/2018 – PL 062/2018 – RP
020/2018. Objeto: Registro de preços para
eventual e futura contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de materiais
de limpeza e higienização para a Prefeitura Municipal de Itabirito. Detentor da
Ata 075/2018 - Juarez Antônio Rodrigues - CNPJ:893.426/0001-60 - Item 32
- V.Un. R$2,99. Detentor da Ata 077/2018
- Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
- CNPJ:21.856.981/0001-43. Item 75–
V.Un. R$.5,00. Homologação/ Ratificação:
15/06/2018. A íntegra da ata encontra-se
disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Extrato da Decisão do Processo Administrativo nº 04/2018. Pedido Julgado
Procedente. Dever do Município em
indenizar a empresa Vanguarda Distribuidora Ltda., na quantia de R$ 1.735,00
(hum mil setecentos e trinta e cinco reais),
referente aos produtos efetivamente fornecidos e aproveitados pela Administração. Data da decisão: 22/05/2018.
Notificação nº 01. "Venho por meio da
presente notificar novamente a Sr. Pablo Salermo de Lima Ferreira sobre a prestação de
contas do termo de Cooperação 006/2017
que foi celebrado com o Município de Itabirito cujo objeto é a participação das delegações de Futebol Society Masculino no
campeonato de 20 a 23 de julho de 2017,
na cidade de Maceió - AL. será para custear despesas para custear as despesas com
alimentação, estadia, corrida de táxi, pedágio, translado, material médico e material
esportivo para participação das delegações
no evento, que contribuirá para divulgar o
nome de Itabirito em uma competição nacional. É importante destacar que a condução e a prestação de contas dos convênios
firmados, devem seguir todos os critérios
estipulados em Lei e regulamentados pelo
Decreto Municipal 8537, de 10 de março de
2009, bem como o termo do convênio assinado pelas partes interessadas. Até a presente data, entidade apresentou alguns dos
documentos necessários para a prestação de
contas em tempo hábil, porém não consta
no processo outros documentos necessários. Sendo assim, a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer determina um prazo de 10
dias, a contar desta publicação, para que seja
apresentada a prestação de contas completa
do Sr. Pablo Salermo de Lima Ferreira ou
a devolução do recurso com a devida correção monetária, através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal."
Notificação nº 05. "Mediante as notificações enviadas anteriormente, não obtivemos retorno sobre a prestação de contas
do Termo de Cooperação nº 037/2017,
celebrado entre o Município de Itabirito
e a Sra. Kelen Patrickis Gonçalves. Celebrado em 14/11/2017, tendo como prazo
final para prestação de contas 14/12/2017.
É importante destacar que a condução e
a prestação de contas dos convênios firmados, devem seguir todos os critérios
estipulados em Lei e regulamentados pelo
Decreto Municipal 8537, de 10 de março
de 2009, bem como o termo do convênio
assinado pelas partes interessadas. Sendo
assim, a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer determina um prazo de 10 dias,
a contar desta publicação, para que seja
apresentada a prestação de contas da entidade ou a devolução do recurso com a devida correção monetária, através de DAM
- Documento de Arrecadação Municipal."

Árvores com alto risco de cair ao
longo da BR-356 são retiradas

Matrículas Abertas
Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(31)3561.7814
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO

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

A suscetibilidade das árvores ao longo da BR-356 tem causado preocupação a autoridades do Estado e de Itabirito. Apreensivos com o alto risco de quedas, os Bombeiros Municipais, em parceria com
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNTI) a Polícia Rodoviária, a Defesa Civil e
secretaria de Obras da Prefeitura da cidade iniciaram o corte de árvores que apresentam perigo ao longo
da BR-356, no trecho entre o condomínio Alphavile até o distrito de Amarantina.De acordo com os Bombeiros Municipais, foi realizado um estudo para fazer levantamento das árvores que correm maior risco
de queda. As que estão com os pés queimados, por exemplo, serão todas cortadas. “Já foram realizadoo
os cortes de 15 árvores. A inicativa que evitar mais acidentes, que podem afetar o trânsito e numa situação pior, colocar a vida das pessoas em perigo”, destaca Leide Gonçalves, comandante dos Bombeiros
Municipais de Itabirito.Para realização do serviço com segurança a via é interditada. A expectativa é que
outras cidades, como Ouro Preto, também adiram à parceria para que mais trechos sejam contemplados.
Queda de árvore já causou morte
Em janeiro do ano passado, a queda de uma árvore em cima de um veículo resultou na morte de um
motorista, que trafegava na BR-356, próximo ao distrito de Amarantina. O veículo foi esmagado pela
árvore, que ficou atravessada na pista, fechando o trânsito na rodovia. O motorista morreu na hora.

Em janeiro de 2017, a queda de uma árvore resultou na morte de um jovem de 26 anos

- feira,13 de julho/2018
O LIBERAL Ed.1298 - SextaMARIANA
www.jornaloliberal.net
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Selecionadas as 20 canções para
a semifinal do Festival da Canção
Cachoeira do Brumado
comemora a 13ª Festa
da Panela de Pedra
Cachoeira do Brumado, distrito
de Mariana, mais uma vez, é palco
das tradições, gastronomia mineira
e atrações culturais entre os dias 12
e 15 de julho. Isso porque a comunidade realiza a tradicional Festa da
Panela de Pedra, que chega em sua
13ª edição.
De acordo com um dos organizadores do evento e membro da Associação de Moradores, Evanicio
Ramos, a primeira festa da panela
foi realizada para, além de oferecer
um momento de lazer, divulgar o
local e a cultura. “Queríamos trazer
os turistas para conhecerem Cachoeira do Brumado e as riquezas
do distrito, como a panela de pedra
e o tapete de sisal, fonte de renda
para muitas famílias. O evento propicia isso”, afirmou.
Para essa edição, o prefeito
Duarte Júnior repassou R$ 68 mil
para a Associação de Moradores realizar o evento. “Sabemos o
quanto a Festa da Panela de Pedra
é importante para a comunidade.
Além de divulgar as riquezas do
distrito, ela atrai um número muito
grande de turista. Isso é bom para
a economia local. O artesão vende,
o comerciante vende e as pousadas
ficam cheias”, afirmou o prefeito
Duarte Júnior.
A Festa da Panela acontece
sempre no mês de julho e devido
sua proporção recebe apoio da Prefeitura de Mariana, passando a fazer parte do Calendário Oficial de
Eventos do município.
Como chegar – Saindo da
rodoviária de Mariana, sentido a
Ponte Nova, basta percorrer 19 quilômetros e entrar à direita, em um
trevo sinalizado com o nome do
distrito. Em seguida, percorra mais
8 quilômetros até a Praça João Ramos, onde será o evento. A estrada
é estreita e bastante sinuosa.
Conheça o distrito - Cachoeira
do Brumado registra um grande
legado histórico, sobretudo no artesanato e na arte, que extrapola os
limites do município de Mariana e
região. Os artigos feitos em pedra-sabão, madeira, pita e sisal, objetos
de apreciação e comercialização
dentro e fora da comunidade, são
preparados de maneira artesanal e
tem um acabamento primoroso.

Quem visita o distrito, além
de levar um pouco da história e da
cultura dos cachoeirenses, pode se
divertir com a família e amigos na
famosa queda d’água de 14 metros de altura. Bem próximo da
queda d’água há o Memorial dos
Tropeiros, um espaço criado para
relembrar a história de homens
que viajavam por dias no lombo dos burros levando as panelas
fabricadas com a pedra-sabão.
Construída de pau a pique, a casa
possui diversas peças que retratam
os usos e costumes daquela época,
além de fotografias dos tropeiros e
paneleiros do distrito.
13 de julho (sexta-feira):
20h – Culto Evangélico
22h – Abertura Oficial
23h30 – Show com Talis e Welinton
14 de julho (sábado):
11h – Abertura do Restaurante
14h – Pedro Chaves
15h – Oficina de Capoeira
16h – Juninho Santos
18h – Mayara Rodrigues
19h – Quadrilha das Mamonas
21h – Homenagem a Mário
Ramos
22h – Show Silvani Monte Negro
00h – Show com Gutto Campelo
15 de Julho (domingo):
9h – Retreta com as Sociedades
Musicais Oito de Dezembro, de
Cachoeira do Brumado, e Nossa
Senhora da Conceição, de Furquim
14h – Tomas
16h – Carla Sceno
16h – Congado da Barroca
18h – João Carlos e Thiago
20h – Quadrilha Acaiaca
22h30 – Chama Chuva

A segunda edição do Festival
da Canção, realizado pela Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Cultura, Turismo e
Patrimônio, já tem os 20 canções
selecionados. As mais de 400
canções inscritas por músicos de
diversas cidades do Brasil foram
avaliadas por um júri criterioso,
composto por grandes nomes do
mundo da música, sendo Cris Simões, César Santos e André Luís
Torres Vieira.
Foram escolhidas as 20 melhores composições, conforme
regulamento previamente divulgado. Serão duas semifinais, nos dias
19 e 20 de julho, sendo classificadas cinco por dia. Na grande final
serão 10 (dez) composições que
no dia 21 de julho, buscarão os tão
sonhados primeiros lugares.
A Prefeitura de Mariana parabeniza todos os que se inscreveram
para o Festival. Aos compositores
marianenses, o município anuncia
que os mesmos serão convidados
a apresentarem suas canções em

eventos que a Secretaria de Cultura promoverá no decorrer do ano.
Conheça as canções classificadas para a semifinal:
Festa do Marolo, canção de
Luiz Guilherme Wolf Borges - Poços de Caldas, MG
O ser está sempre sendo, canção de Ricardo Gualberto – Sabará, MG
Inspiração, canção de Valéria
Rodrigues Dias Velho - Tietê, SP
Avôa, canção de Luiza Mardones Gaião - Ouro Preto, MG
Baby Boom, canção de Adriano Alves Soares - Vitória, ES
Implacável, canção de Allan
Huck Spirandelli - São Bernardo
do Campo, SP
Para ser Deus, canção de Cláudia Regina Ferrari Soares - Rio de
Janeiro, RJ
Perco o Juízo, canção de João
Paulo Frois de Freitas - Belo Horizonte, MG
Casuá, canção de João Vitor
Nogueira Vasconcelos – Divinópolis, MG

Coisa de Irmão, canção de José Augusto Pereira dos Santos Junior - Nova Friburgo, RJ
Flor de Cerejeira, canção de
Lohanye Samara Coelho Garcia Belo Horizonte, MG
Fronteiras, canção de John Robert Mueller – Blumenau, SC
Lamento para o Rio Doce,
canção de Dalmir Lott Glória Belo Horizonte, MG
Canção, canção de Marlon de
Oliveira Vieira – Franca, SP
Trilhos da Vida, canção de
Fernanda de Santanna Guimarães
- Rio de Janeiro, RJ
Beija Flor, canção de Michelline da Silva Cruz – Mariana, MG
Mineiro Uai, canção de Gustavo Henrique Soares Campelo –
Mariana, MG
Saudade de Mulher Bandida,
canção de Leonardo Faria Santos
– Mariana, MG
A Enxurrada Levou, canção de
Gabriel Rios – Mariana, MG
Sem Direção, canção de Good
Vibe – Mariana, MG.

Guarda Municipal participa de palestra
sobre ética e relações no trabalho
Na tarde de segunda, 9, a
Guarda Municipal participou
de uma palestra promovida pela Secretaria de Administração
e Desenvolvimento Econômico
com o tema "Ética e relações no
trabalho". A iniciativa faz parte
do Programa de Gestão Pública
Avançada (PGPA), elaborada com
o intuito de melhorar o relacionamento interpessoal dos servidores
e estimular lideranças.
A palestra foi ministrada pelo
Secretário de administração, Júlio César Vasconcelos, que tem
desenvolvido o PGPA em outras
secretarias. “Nós buscamos envolver todos da Prefeitura com um
programa que desenvolva entre
todos os servidores um ambiente de trabalho mais culto, ético e
respeitoso. A proposta é investir
de forma contínua com as temáticas de relações interpessoais no
trabalho, administração do tempo,

Débora Madeira

desenvolvimento de lideranças e
ferramentas de gestão”, frisou o
secretário.
Para o chefe do setor administrativo da Guarda Municipal, GM
Borges, a palestra foi muito produtiva. “É muito importante refle-

tirmos sobre as posturas adotadas
dentro das relações entre servidores e também com a população,
pois o avanço nessas discussões
refletem positivamente na prestação de serviços à população”, disse o guarda municipal.

Procon Mariana fiscaliza distribuidores de gás da cidade
A variação do preço de gás
de cozinha, repassado aos consumidores, vem sofrendo grande alteração. Principalmente
depois da greve nacional dos
caminhoneiros, que prejudicou
o abastecimento, a quantia cobrada aos moradores saiu do
patamar anterior alcançando va-

lores desproporcionais.
Para evitar que o consumidor seja lesado o Procon Mariana, e após receber diversas
denunciais, realizou uma série
de fiscalizações nos depósitos
da cidade. As denúncias foram
comprovadas e foram constatadas irregularidades, principalmente na prática abusiva,

cobrando valores fora do mercado.
Constatada essa situação
e, cumprindo seu papel de órgão de fiscalização, o Procon
notificou e orientou os comerciantes e firmou um Termo de
Ajustamento de Conduta, TAC.
O principal objetivo com essas
ações é impedir que a prática

abusiva se mantivesse. Aqueles
comerciantes que mantiverem
a cobrança fora dos padrões do
mercado e do TAC poderão ser
multados por lesão ao direito do
consumidor.
O Procon Municipal de Mariana está localizado na Praça
JK, s/nº, Centro. Telefone: 151
ou pelo whatsapp 9.9533.5880.

Termo de Ajustamento de Conduta 0001/18 - Precificação - Fornecedores de Gás Produto GLP 13 kg (Varejo)
Fornecedor

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Retirada do
Local Dinheiro

Retirada do Local
- Prazo ou Cartão

Entrega em
Domicílio Dinheiro

Entrga em Domicílio - Prazo ou
Cartão

Taxa de
Entrega

RR Gás

R$ 75,00

R$ 78,00

R$ 75,00

R$ 78,00

R$ 3,00

Mariana Gás

R$ 75,00

R$ 77,00

R$ 78,00

R$ 80,00

R$ -

Sta Rita Gás

R$ 70,00

R$ 75,00

R$ 70,00

R$ 75,00

R$ 8,00

Tavares Gás

R$ 69,50

R$ 78,00

R$ 75,00

R$ 78,00

R$ -

JL União Gás

R$ 75,00

R$ 77,00

R$ 80,00

R$ 85,00

R$ -

Gás Dulico

R$ 77,00

R$ 79,00

R$ 79,00

R$ 81,00

R$ 2,00

Líder Gás

R$ 70,00

R$ 74,00

R$ 80,00

R$ 85,00

R$ -
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Abertura do Mariana
Festival movimenta Ronda Escolar realiza visita
tranquilizadora nas escolas municipais
população
- feira,13 de julho/2018
O LIBERAL Ed.1298 - SextaMARIANA
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Sexta (6) foi dia de alegria e muita cultura. A Igreja Nossa Senhora
dos Anjos recebeu a abertura oficial do Mariana Festival com a “Exposição da Conceição”. A mostra, com peças do artistas plástico Elias Layon,
faz parte do acervo pessoal do colecionador. O Mariana Festival reúne
atrações culturais que comemoram os 322 anos da Primas de Minas.
120 imagens do artista foram expostas no santuário. Nossa Senhora
da Conceição é a padroeira de Mariana, e a mostra é uma homenagem
ao aniversário da cidade. “Fico muito feliz de ver nossa cultura homenageada e nosso compromisso é que, cada vez mais, Mariana seja reconhecida em todo país por sua relevância histórica”, ressaltou o prefeito
da cidade, Duarte Júnior.
Dezenas de pessoas compareceram a abertura e ficaram encantadas com a variedades das peças. Mas essa não foi a única atração da
noite. Uma seresta, composta por músicos locais, encantou as ladeiras
da cidade. O cortejo, acompanhado de moradores, e acompanhado por
muitos pelas janelas e portas, seguiu pela Rua Dom Silvério, Rua Direita, chegando à Praça da Sé. Maria do Socorro Oliveira, aposentada,
se surpreendeu com atração. Foi até a janela de casa e se encantou com
as músicas que ouviu. “Mariana tem o cenário perfeito para a seresta.
Fico muito orgulhosa do Festival e de toda nossa história”, ressaltou a
moradora. A exposição de Nossa Senhora da Conceição fica aberta até
o dia 21 de julho. O Mariana Festival segue até o dia 29 de julho e tem
atrações tradicionais, como o Dia de Minas (16). Confira a programação
completa no site mariana.mg.gov.br
Aurélio de Freitas

A Ronda Escolar é um projeto
realizado pela Guarda Municipal
por meio da Secretaria de Defesa
Social. Eles atendem todos os dias
nas escolas municipais da sede e
dos distritos sob demanda, realizando visitas tranquilizadoras, palestras sobre temas como bullying,
drogas, respeito e convívio.
Para o GM Marlon Arantes,
responsável pela Ronda Escolar,
as ações realizadas nas escolas são
fundamentais. “Ir às escolas e interagir com os alunos é muito importante para estabelecer vínculos
de confiança com os alunos e para
que eles entendam desde pequenos
que estamos aqui a favor deles. No
começo eles ficavam receosos com
a nossa presença, mas hoje eles interagem, contam o que acontece e
até pedem conselhos”, ressalta.
A monitora Denilda, trabalha
há 18 anos no Centro de Referência
Familiar, uma associação sem fins
lucrativos que realiza atividades
extracurriculares com os alunos
do ensino básico e fundamental do
bairro Cabanas. “É muito bom a
visita contínua dos GM da Ronda
aqui no Centro de Referência, pois
os alunos não ficam com medo de
contar algo. Além disso, o comportamento dos alunos mudou, eles se
preocupam mais com o que eles
vão falar ou agir com o colega”,
afirmou a monitora.
Além da educação básica, os

Débora Madeira

trabalhos também são realizados
com os adolescentes. A diretora
da Escola Municipal Dom Oscar,
Silvia Goulart, conta como é a interação entre os alunos e a Guarda
na escola. “Os guardas são tratados
como amigos da escola e a presença
deles aqui fazem muita diferença.
Os alunos têm muito respeito e carinho por eles. Sem contar que eles
nos dão suporte para desenvolver o
diálogo e o respeito ao próximo”.
O Guarda Municipal Almeida,
que também faz parte da Ronda
Escolar, acredita que as atividades
desenvolvidas fortalecem os vínculos dos alunos. “O ciclo de palestras
é muito importante, pois contribui
para a redução de riscos que envolvem o consumo ou tráfico de dro-

gas entre os jovens e adolescentes.
Buscamos através do diálogo, fortalecer a autoestima do jovem, proporcionar a melhoria dos relacionamentos sociais e incentivar a continuidade nos estudos”, afirmou.
A Guarda Municipal realiza
este projeto com o intuito de garantir segurança no ambiente escolar,
promover a integração entre os funcionários das escolas e alunos. Para
solicitar palestras educativas em
sua escola entre em contato pelo
telefone: 3558-5356.
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Disciplina
é o nó da questão
Caverna na longínqua Tailândia está sob foco das atenções de
todo o mundo, desde o dia 23 de junho, quando grupo de doze meninos adolescentes, de 11 a 16 anos, nela se embrenhou e lá ficou
isolado, em companhia do seu líder, único adulto, de 25 anos. Em
decorrência de intensas e persistentes chuvas, a caverna foi inundada, isolando o grupo e o deixando sem contato com o mundo
exterior, durante nove dias. Feito o primeiro contato, iniciou-se então a operação resgate, difícil e perigosa, requerendo concentração
máxima de estudos do caso, sem similar antecedente, para que o
grupo fosse salvo. Dificuldades técnicas à parte, que causaram a
morte de um mergulhador voluntário; também à parte, a solidariedade do povo local e de países que acorreram com pessoal, esforços e recursos; o que mais chama a atenção é como grupo tão
jovem passou tanto tempo isolado, praticamente sem alimentos,
no escuro e sem saber se seria resgatado. Explica-se pela atitude
mental do oriental. Entre orientais, não é a primeira vez que se verifica a sobrevivência humana em condições precárias e extremas.
Em terremotos ocorridos naquela parte do mundo, contam-se diversos casos de sobrevivência, após o tempo considerado limite
em que uma pessoa sobrevive sob graves carências e condições
extremas. Para o oriental não há pressa, tudo deve ocorrer no tempo certo. Paciência é sua primeira virtude, ao contrário do ocidental
que quer tudo para ontem! Se fosse no Brasil, duvida-se que o drama se restringisse a tão somente isolamento temporário com chance às equipes de resgate, para o salvamento. Talvez todos morressem sob pânico seguido de iniciativas individuais e desastrosas!
Some-se, no Brasil, à mentalidade imediatista ocidental a notória indisciplina brasileira! Em situação similar, brasileiros teriam morrido
por querer, cada qual, aplicar sua própria solução. A mentalidade
dos nacionais, longe da coesão em torno de objetivo comum, prima pela indisciplina, o que conduz ao caos em situações de risco,
como a ocorrência na caverna tailandesa. Note-se, por exemplo, o
comportamento do brasileiro na rua, em conflito constante com o
trânsito de veículos. Talvez seja, no mundo, o povo mais vitimado
por atropelamentos. Pelo menos, em relação aos Estados Unidos,
o número de tais ocorrências, aqui, supera em mais de cinco mil,
o que é um disparate, sabendo-se que a população e a frota de
veículos daquele país são maiores que as do Brasil. Parece que
brasileiro só é disciplinado no sambódromo, durante o carnaval!

PANORAMA
Marcel Favery

A

banda Policromático, como sempre, surpreende em suas composições e no bom gosto de seus videoclipes. Desta vez, sob a direção de
Gustavo Sabino e da própria banda, o clipe de "Amor Em Tudo" foi lançado na quarta-feira (11). A banda é formada por Ezequiel Marques (voz),
Matheus Marcuci (baixo) e Luiz Fernando Sabino (guitarra). O clipe foi
gravado na fábrica da Cervejaria Mambo que está localizado no Templo
Toguetsu, no distrito de Coelhos, em Ouro Preto. O single foi produzido
por Dom Bloch, em Belo Horizonte, e está disponível no Spotify e Deezer. Já o clipe pode ser visto no Youtube e também na página da banda no
facebook: @policromaticomusic No domingo, 15 de Julho, a banda Policromático recebe o vocalista Vitor Isensee, conhecido no meio musical
pelo trabalho no Forfun e no Braza. No mesmo dia haverá ainda show da
banda Remix 80 e da dupla Matheus & Kauan.

O

s Bombeiros Militares de Itabirito passaram por três dias de treinamento na última semana para aprimorar as técnicas no combate a
incêndio florestal. Toda equipe participou da iniciativa, que é uma parceria
entre a Prefeitura de Itabirito, com os Bombeiros Militares que atuam no
Parque Rola Moça com capacitação do Sargento Diogo e Tenente Warley.
“Esta é uma época de maior incidência de incêndios, devido ao longo período de estiagem, por isso é imprescindível que haja um treinamento para
atualizar as técnicas, assim como as formas de conscientização da população”, enfatiza Leide Gonçalves, comandante dos bombeiros de Itabirito.
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Governo concede licença para
construção do novo Bento Rodrigues
Com a liberação, Fundação Renova tem 22 meses para entregar o
novo Bento pronto para a comunidade

Uma etapa importante para a
construção do novo Bento Rodrigues foi conquistada no dia 5 de
julho. A Superintendência de Projetos Prioritários (Suppri) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável
(Semad) emitiu a licença ambiental
para a construção do loteamento
que receberá os moradores da vila
atingida em novembro de 2015 pelos rejeitos da barragem de Fundão.
A Licença Prévia (LP) a Licença de Instalação (LI) e a Licença de
Operação (LO) foram obtidas em
fase única. Os estudos ambientais,
bem como documentos referentes
ao projeto, passaram por avaliações
técnica e processual nos órgãos públicos.
O novo Bento será construído
na região conhecida como Lavoura, terreno aprovado pelos moradores, que possui 98 hectares. O terreno fica a 8 Km do antigo distrito
tomado pela lama. A autorização
da Semad para o reassentamento
de 238 famílias inclui licenças prévias, de instalação e operação. Com
a licença concedida, a Fundação
tem o prazo de 22 meses para entregar o novo Bento pronto para a
comunidade. Mas, de acordo com
a Fundação, o início das obras de
infraestrutura depende da anuência
da Secir e ainda é preciso que a Prefeitura de Mariana receba e analise
a licença para conceder o alvará de
construção.
O que já foi feito
Após dois anos e oito meses
desde o rompimento da barragem
de Fundão, considerada a maior
tragédia ambiental do Brasil, a Fundação Renova, por meio do projeto
Vimver, mostrou para a imprensa
da região, durante toda a quinta-feira (5) os trabalhos de reparação
e recuperação da área verde degradada.
As comunidades que se desenvolveram nas planícies e baixadas
ao longo dos rios Gualaxo, Carmo
e Doce foram atingidas de diferentes maneiras. Algumas tiveram
sitiantes afetados, outras acessos
como ponte e estradas, equipamentos públicos ou sua própria sede.
Em Barra Longa, um exemplo é

Michelle Borges

O rejeito foi reaproveitado para
fabricar tijolos que integram a
Praça de Barra Longa

o sítio Soarez, de Rafael e Adelina
Arcanjo Rola. Eles não tiveram a
propriedade afetada diretamente,
mas a via de entrada para o sítio, e
o rio onde o gado se se alimentava,
foram muito prejudicados. Uma
doação do show da banda Pearl
Jam permitiu que o sítio Soarez se

tornasse uma unidade demonstrativa do desenvolvimento Rural sustentável. Há aproximadamente um
ano e meio, o local realiza o manejo
racional de pastagem. “No começo
foi difícil aceitar tanta mudança,
mudar o jeito de trabalhar, mas hoje a gente vê a melhora, a mudança gradual. Tem sido muito bom”,
confessa Rafael.
A recuperação da pastagem
adotada no sítio Soarez faz parte
das ações da Renova nas propriedades rurais vizinhas. “A meta é a
retomada gradual das atividades
agropecuárias até 2021. O nosso
objetivo é que as propriedades no
futuro estejam ainda melhores que
antes da tragédia. O programa busca melhorar e aumentar a sensibilidade da propriedade e facilitar o
trabalho do produtor rural. Ao mesmo tempo, se tem uma garantia na
parte de restauro florestal, aumentando a produtividade do produtor
rural e diminuindo o seu trabalho,
consequentemente se tem uma melhoria de qualidade de vida. Esse é
o nosso objetivo”, destacou George
Peixoto, líder de operações.
Michelle Borges

Vegetação
voltou a
crescer
em
algumas
partes
do Rio,
mesmo
com a permanência
de rejeito

Michelle Borges

Em fevereiro do
ano passado moradores
visitaram
Lavoura
e comemoraram
a escolha
do terreno
para o
reassentamento do
Bento

