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Reitora da Ufop fala sobre situação do ICHS
na Tribuna Livre da Câmara de Ouro Preto

Vozes e emoções: Festival de
Corais abrilhanta programação
do aniversário de Itabirito
Evento reuniu corais de diversos estados, além de
grupo mexicano, no Complexo Turístico da Estação

O Festival Internacional de Corais, Bandas e
Congados - FIC movimentou o Complexo Turístico da Estação na última sexta-feira, dia 21 de setembro, abrilhantando a comemoração dos 95 anos
de Itabirito.
Com mais de uma dezena de apresentações, de
diversos estados do Brasil, além do grupo vocal asteca Conpazz Ensamble, do México, a programação agradou a todos os gostos.
"Já cantei e participei do FIC como coralista.
Acho importantíssimo para a cidade ter eventos
dessa magnitude, que reúne culturas diferentes, de
outros países, de outros estados", afirmou o itabiritense Túlio Campos. "Achei o festival muito interessante", acrescentou o equatoriano David Sisa,
que marcou presença em Itabirito depois de ter conhecido o FIC pela internet.
Corais e artistas comemoram iniciativa
A noite de homenagem aos povos nativos foi
encerrada ao som dos grandes sucessos do show
Marcus Viana - Transfonika orquestra e coral 200
vozes. "A gente deve reconhecer e apoiar todas as
manifestações que envolvam associações humanas
que se reúnem para cantar. Olha que coisa bonita",
comentou o compositor de trilhas sonoras de novelas como O Clone, Pantanal e Xica da Silva.
"Como militante da cultura, profissional da
área de canto coral, trazer iniciativas como essa para Itabirito significa também reconhecer o trabalho
que é feito aqui há muitos anos por vários corais. É
um momento muito importante e de incentivo para o nosso trabalho", argumentou Filipe Nolasco,
maestro do coral local Novo Tom.
A oportunidade também foi exaltada por Fidel
Montes, do mexicano Conpazz Ensamble. "Essa é
uma festa musical em que não importa de que país
você é. O que importa é vir e celebrar a vida, a esperança e, claro, os 95 anos dessa bela cidade. O FIC
tem o propósito de sensibilizar as pessoas, de aproximar o canto coral e a cultura do povo", destacou.

Coordenador exalta laços com Itabirito
Coordenador do FIC, o maestro Lindomar Gomes fez questão de valorizar o protagonismo da
cidade no cenário cultural. "A gente tem que agradecer muito a Itabirito pela visão plural de cultura.
O canto coral é um movimento integrador, corais
de norte a sul do Brasil estão presentes e estamos
encantados com o padrão de organização da cidade: impecável".
Tatiane Pereira

FIC movimentou o Complexo Turístico da Estação

Tatiane Pereira

A Câmara Municipal de Ouro
Preto recebeu, durante a 57ª reunião
ordinária realizada nessa quinta-feira
(27) a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) Cláudia
Marliére, e o vice-reitor, Hermínio
Arias Nalini Júnior. Eles participaram
da Tribuna Livre para apresentar a situação atual do impasse da universidade com a Arquidiocese de Mariana
quanto aos prédios onde funcionam
o Instituto de Ciências Humanas e
Sociais (ICHS) em Mariana.
Os terrenos são da universidade,
mas dois prédios são da Arquidiocese
e foram cedidos em regime de comodato para a Ufop. A Igreja venceu as
ações na Justiça pedindo a devolução
dos imóveis, sentença que foi confirmada pelo Superior Tribunal de
Justiça em agosto de 2018. Segundo a reitora, a universidade fez uma
proposta pedindo mais um regime
de comodato de dez anos para que
novos prédios fossem construídos
no terreno a fim de abrigar as atividades do ICHS, mas não foi aceita. A
Ufop também convidou o Ministério
da Educação (MEC) para participar
das negociações. Cláudia Marliére
explicou que, no entendimento da
Ufop, o contrato de comodato de um
dos prédios realmente terminou, mas
ainda está vigente o do outro imóvel,
que só venceria em 2033, logo, não
deveria estar nessa ação. Isso gerou
mais um impasse entre as instituições
educacional e religiosa. Sobre o caso,
haverá uma audiência de conciliação
no dia 13 de novembro.
A participação da reitora na Tribuna Livre foi originada pelo requerimento nº247/18, do vereador Vantuir Silva (SD). “Fiz esse convite para
entendermos o que está ocorrendo na
universidade. Foi muito bom, porque
a reitora pôde mostrar e apresentar à
população o que está acontecendo.
Vamos aguardar uma nova audiência
para ver o desfecho: se o ICHS fica-

rá em Mariana ou se virá para Ouro
Preto. O que não pode acontecer é
perdemos os cursos que são disponibilizados no instituto; buscaremos caminhos para que isso não aconteça”,
reforçou Vantuir.
A reitora ainda apontou que o
campus de Ouro Preto seria capaz de
abrigar os alunos do ICHS se a situação realmente não for revertida; porém, o instituto seria desmembrado.
No local, funcionam cinco cursos de
graduação (bacharelado e licenciatura em Letras, História e Pedagogia),
contando com 1040 alunos, além da
pós-graduação (mestrado em História, Educação e Letras e doutorado
em História).
“A reitora e o vice-reitor trouxeram esclarecimentos sobre a questão
do ICHS que muito nos preocupa e
criaremos uma comissão da Casa
para acompanhar os trabalhos de
perto, inclusive vislumbrando locais
na cidade que, caso não der certo em
Mariana, possam receber o ICHS em
Ouro Preto, nos preocupamos em
manter o instituto”, avaliou o vereador Chiquinho de Assis (PV).
Os edis ouro-pretanos declararam
apoio à universidade e se prontificaram a auxiliar nas negociações com a
Arquidiocese, visando especialmente
a permanência do ICHS em Mariana
por entenderem que seria o melhor
para os alunos e para a valorização do
instituto. Caso não seja possível, sugeriram possíveis espaços para a instalação do ICHS, tanto na sede como
em Cachoeira do Campo. Para a reitora, “isso é muito importante, assim
como foi o apoio da Câmara de Mariana e dos dois prefeitos [Duarte Júnior e Júlio Pimenta]”. Será formada
uma comissão especial de vereadores
na Casa Legislativa para acompanhar
o caso junto à universidade e à Arquidiocese, bem como estudar locais
no município que porventura possam
sediar o instituto.

BNCC discutida por professores
em Mariana PÁG. 10
Coleta Seletiva do
PÁG. 7 Lixo em Itabirito

Evento reuniu corais de vários
estados e grupo mexicano

Tatiane Pereira

Canarinhos

Jovem assassinado em
Cachoeira do Campo

Um rapaz de 21 anos foi morto no dia 13 de setembro, no bairro Vila do
Cruzeiro, em Cachoeira do Campo, com um corte no pescoço. Após receber um
chamado, a Polícia Militar compareceu ao local e avistou o rapaz caído ao chão,
já sem sinais vitais. Um suspeito foi apontado, e durante diligências em sua residência, sua mãe teria informado aos policias que a vítima esteve em sua casa,
na parte da manhã, ameaçando de morte seu filho, o qual teria tomado ciência do
fato e saído afirmando que iria “resolver a questão”. Ainda segundo informações
de pessoas nas mediações, que não quiseram se identificar, os envolvidos teriam
envolvimento com uso e tráfico de drogas.
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PROCLAMAS DE CASAMENTO
CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
YAN BARBOSA DE PAULA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de
Itabirito-MG, nascido a 06/07/98, filho
de Rodrigo Alencar de Paula e Andreia
Cristina Peixoto Barbosa e LUIZA
RÚGIO DE CARVALHO, brasileira,
solteira, estudante, natural de Belo Horizonte-MG, nascida a 10/09/99, filha
de Albert Luis de Carvalho e Naihara
Rúgio Lima de Carvalho; Ambos residentes neste subdistrito;
VINÍCIO DO CARMO DA SILVA,
brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 06/11/93,
filho de João do Carmo da Silva e
Maria José Alves Teixeira e MARIA
DUARTE DE LIMA TEODORO,
brasileira, solteira, balconista, natural
de Mariana-MG, nascida a 25/07/94,
filha de Geraldo Teodoro e Solange
Anunciação de Lima Teodoro; Ambos
residentes neste subdistrito;
JULIANO EUSTÁQUIO DE SOUZA ARAGÃO, brasileiro, divorciado,
engenheiro rede computadores, natural
de Uberlândia-MG, nascido a 07/11/70,
filho de Oswaldo Marcos Soares Aragão e Lêda Edna de Souza Aragão e
ADRIANA MÁRCIA CARVALHO
ARAÚJO, brasileira, solteira, professora, natural de Ouro Preto-MG, nascida
a 05/11/72, filha de Márcio Ângelo de
Araújo e Júlia Maria Carvalho Araújo;
Ambos residentes nesta cidade.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 25 de setembro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil de Ouro Preto. Oficial Titular:
Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná, nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG. Tel: (31) 3551-0422 E-mail:
cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
Edital nº 10522 REGINALDO LOPES PINHEIRO, solteiro, brasileiro,
vigilante, nascido aos 18/07/1980,
natural de Ouro Preto – MG, filho de
Antônio Lopes Pinheiro e Maria da
Conceição Queiroz Pinheiro, e FABIULA PERUCCI, solteira, brasileira, balconista, natural de Ouro Preto,
nascida aos 10/07/1995, filha de Jorge
Pereira Perucci e Dalva Aparecida Argélio. Ambos residentes e domiciliados
em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10523 FÁBIO DO PILAR
MAPA, divorciado, brasileiro, vendedor, natural de Ouro Preto - MG, nascido aos 26/04/1972, filho de José Cesário Mapa e Ilda Rosa da Silva Mapa,
e DÉBORA KELLY DA SILVA ALVES, solteira, brasileira, recepcionista,
natural de Ouro Preto – MG, nascida

@evobikeshop
@evobikeshop
(31) 98433.0988 (31) 3553-2074
R. Santo Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo

(31)
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(31)

3553-1711

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

JEQUERI Material de
Construção e Acabamentos

Madeireira

Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges
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:
Chuveiro , Duchas Fame e Luminárias 20% à vista
Argamassa Urso Polar com preços especiais.

aos 11/04/1986, filha de Genário Alves
dos Santos e Antônia Márcia Silva Pinto. Ambos residentes e domiciliados
em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10524 WANDERSON
JUNIOR DE FREITAS, solteiro,
brasileiro, motorista, natural de Ouro
Preto - MG, nascido aos 06/06/1990,
filho de: Lourival Sebastião de Freitas
e Maria Célia de Freitas, e YASMIM
FERNANDES FIDÊNCIO, solteira,
brasileira, estudante, natural de Ouro
Preto – MG, nascida aos 17/06/1998,
filha de: Alessandro Gomes Fidêncio
e Patrícia Fernandes Fidêncio. Ambos
residentes e domiciliados em Ouro
Preto – MG.
Edital nº 10525 JOSÉ JUAREZ
MAPA, divorciado, brasileiro, mecânico, natural de Ouro Preto - MG, nascido aos 14/03/1966, filho de José Cesário Mapa e Ilda Rosa da Silva Mapa e
MARIA DO CARMO DOS ANJOS,
solteira, brasileira, funcionária pública,
natural de Ouro Preto – MG, nascida
aos 16/07/1963 filha de José Inácio dos
Anjos e Vicentina Maria de Paula dos
Anjos. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº10526 LUIS CARLOS
QUEIROZ PIMENTA, solteiro,
brasileiro, professor, natural de Ouro
Preto - MG, nascido aos 05/09/1976,
filho de Geraldo Eustáquio Pimenta
e Ivonete das Graças Queiroz Pimenta, e BRUNA FERNANDA FERNANDES MARCELINO, solteira,
brasileira, funcionária pública, natural
de Belo Horizonte - MG, nascida aos
04/08/1988, filha de Lobeline Sady
Marcelino e Fernanda de Cássia Fernandes Marcelino. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG
Edital nº 10527 EDER MARCELO
NUNES, brasileiro, solteiro, gerente
de farmácia, natural de Rio Vermelho MG, nascido aos 28/07/1994, filho de
Nirson Nunes Barbosa, e Maria Gonçalves Martins Nunes, e JULIANNA
FERREIRA TAVARES RODRIGUES, solteira brasileira, farmacêutica,
natural de Ouro Preto – MG, nascida
aos 14/03/1987, filha de José Tavares
Rodrigues e Maria Lícia Ferreira Tavares. Ambos residentes e domiciliados
em Ouro Preto – MG
Edital nº 10528 SIRLEY RODRIGUES PAES, brasileiro, divorciado,
comerciante, natural de Porto Firme
- MG, nascido aos 23/02/1971, filho
deLuiz Gonzaga e Luiza Rodrigues
Gonzaga, e ELIANA ALMEIDA
SOUZA, solteira, brasileira, comerciante, natural de Porto Firme – MG,
nascida aos 12/05/1978, filha de Newton Miranda de Souza e Maria das Dores Almeida Souza. Ambos residentes
e domiciliados em Ouro Preto – MG
Edital nº 10529 EDIVALDO MARTINS LIMA, solteiro, brasileiro, motorista, natural de Itabira - MG, nascido aos 20/09/1986, filho de Geraldo
de Oliveira Lima e Margarida Maria
Martins Lima, e ELAINE FELIPE
DOS SANTOS, solteira, brasileira,
esteticista, natural de João Monlevade
- MG, nascida aos 26/04/1978, filha de
José Felipe dos Santos e Conceição Assunção dos Santos. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG
Edital nº 10530 GUILHERME ALCÂNTARA GONÇALVES, divorciado, brasileiro, bombeiro militar, natural
de Belo Horizonte - MG, nascido aos
19/02/1984, filho de Djalma Aleixo
Gonçalves e de Ivani Maria de Alcântara Gonçalves e CAROLINA JULIANELLY LOPES, divorciada, brasileira, estudante, natural de Rio de Janeiro
- RJ, nascida aos 25/10/1993, filha de:
Candido José Oliveira Lopes e Sandra
Cristina do Nazareth. Ambos residentes
e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10531 DIEGO ANTÔNIO COTTA SILVEIRA, solteiro,
brasileiro, analista de sistemas, natural de Mariana - MG, nascido aos
17/08/1989, filho de José Ancelmo da

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

TAQUARAL
Material de
Construção

Madeira de escoramento
de eucalipto, portas,
janelas, assoalho,
porteira, mourão
tratado de eucalipto

3551-3744

(31)

Av. F. Duílio Passos, 1402
Águas Férreas - OURO PRETO
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Silveira e Virginia Cotta da Silveira e JOANNE BRUNA DE
OLIVEIRA COSTA, solteira,
brasileira, designer gráfico natural de Itambacuri - MG, nascida
aos 30/10/1990, filha de: José de
Lourdes Costa Alecrim e Maria
do Rosário de Oliveira Costa.
Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo
1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 28 de setembro de 2018.

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

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

Consultas,
Vacinas
e Exames
Laboratoriais

murta.miranda@yahoo.com.br

R. João Bastos Filho, 464 - 3553.1421

Trabalhamos com horário marcado

Av. Vitorino Dias,56-Sala 201- Ouro Preto - clinicasaopio.com.br

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

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XVII
Conforme já dito, a diferença entre a ditadura de partido único
e o regime dito democrático, que se pratica no mundo, é que neste
último se permite alternância de partidos no poder, não querendo
isso dizer que um partido não possa se manter por tempo indeterminado, ou “ad aeternum”(para sempre), mediante mutretas políticas
ou golpe descarado, pois todo partido político carrega o germe do
continuísmo.
Tanto nos regimes de partido único, quanto nos de pluralidade partidária quem manda é o partido dominante, ficando o povo
à margem das decisões mais importantes. No pluripartidarismo,
admite-se a oposição partidária, à qual caberia a função de apoiar,
ponderar, equilibrar ou rejeitar programas e projetos, de acordo com
avaliação à vista dos interesses coletivos, desde positiva, passando
por gradações até a negativa. Esta seria a linha de ação da oposição, ao contrário do que se pratica, o puro estorvamento a tudo que
se propõe, a menos que ela, a ala oposicionista, receba algo em troca. Então temos, nos governos de partido único, a vontade suprema
do ditador, respaldada pelo partido, podendo este, em alguns casos,
decidir sobre os rumos do governo; nos governos de sistema pluripartidário, temos o confronto de interesses partidários ou “balcão
de negócios”, em ambos os casos com perdas para a coletividade.
O executivo, para governar, tem que contar com ampla maioria no
parlamento, ficando em caso contrário à mercê da oposição, que
cobra “a peso de ouro” para aprovar matérias de interesse, Não se
curvando a esse troca-troca, não se governa!
Como cúmulo do cinismo e do deboche, têm a coragem de usar
a humildade e solidariedade franciscana: “é dando que se recebe”.
Esclareça-se aqui que, em interesses partidários, incluem-se
os de natureza econômica ligados a políticos, beneficiários finais do
objeto de decisão que, ao entendimento dos mal informados pode
parecer benefício à coletividade. Teoricamente, na dita democracia
o poder pertence ao povo, mas, na prática, a democracia é outra
pois o poder está com os partidos, que fazem o que querem, embora seus membros, os políticos, finjam ouvir o povo. O povo, por
sua vez, excluídas raras exceções, acredita piamente viver numa
democracia; uns porque votam (obrigados), porque podem se candidatar a cargos eletivos (mas têm que se filiar a um partido mesmo
que não se acredite em nenhum deles); outros porque há liberdade
de imprensa, direito à livre expressão.
O cidadão, por si só, não tem nenhum direito político! Esse direito pertence aos partidos, que o concedem aos seus membros ou
apaniguados do círculo mais interno, estes, sim, os detentores do
poder, que a teoria democrática diz pertencer ao povo. O povo só
tem direito a rir da própria desgraça (daí o humor negro na cultura
brasileira) e chorar, enquanto não aprende a correr atrás do que é
seu! O poder de anular eleição, por exemplo, o povo já teve, mas lhe
foi subtraído por uma marotice político-jurídica porque, certamente,
estava a cochilar, embebecido com o futebol ou com outras das mediocridades com as quais o distraem, nessas ocasiões. Do “panem
et circenses”/pão e circo, política dos césares, em Roma, no Brasil
sobra o circo (das mediocridades) com fartura, porque o pão mal dá
para os ratos! E o povo ainda se gaba de viver numa democracia...
Como somos enganados, como somos atrasados!
O Código Eleitoral ainda exibe o Art. 224 como sinal de algo que
o povo já teve... é como cicatriz a denunciar um dedo amputado,
diga-se, irresponsavelmente! Ele continua a dizer: --- “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.” --A campanha eleitoral está nas ruas, todos a prometer o paraíso,
como sempre. Também como sempre, muita gente, de ambos os
lados, passou borracha na memória mais recente e está a acreditar
no que dizem seus respectivos e preferidos candidatos. A fragilidade
brasileira sob um estado desconexo e instável é crônica, embora pareça ter recuperado forças, em razão de terem sido abertas as portas da prisão, em acolhimento a alguns dos mais ilustres corruptos.
Isso é apenas ilusão! Veja-se que condenado, em cumprimento de
pena, não teria direitos políticos, mas, no Brasil, pode dar “pitacos”
na campanha presidencial. É prova de que o sistema, em vigor, é o
verdadeiro culpado da tragédia brasileira. Ainda que sejam presos,
processados e condenados todos os corruptos, se persistir o sistema, tudo terá sido em vão!
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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CARTA AOS TEMPOS

**Rodolfo Koeppel

Então tudo, um dia, no futuro, será melhor?
Tendo estado envolvido com
tecnologias diversas nos últimos
55 anos – e ainda gosto! – gostaria
de abrir uma discussão sobre coisas que são maravilhosas (e objeto
de artigos sensacionais, vídeos no
Youtube, reportagens que mexem
com todos nossos valores) vis-à-vis
as mesmas coisas, que gerarão catástrofes imensas. Portanto, tenho
hoje boas e más notícias. E ao final
deste texto, tenho um convite para
você: para que nosso mundo seja
melhor! Um dia... no futuro!
O que se segue mostra um lado
positivo – que talvez você já conheça. E mostra também um lado
negativo. Que não parece estar sendo lembrado e que, a nosso ver, são
fundamentais. Adianto um pouco
para que você não fique chocado
demais: qual o papel do ser humano, no mundo moderno, cheio de
tecnologias fantásticas? Não espere achar nada que responda a esta
pergunta. Você achará muitas perguntas.... As respostas, precisamos
trabalhar junto e formaliza-las. E
reconheço: sozinho, sou incompetente! Como se dizia: uma andorinha não faz verão. Mas muitas,
juntas, fazem milagres. Lembre-se
disto ao usar o seu voto, dentro de
20 dias!
Automóveis: talvez sejamos
a última geração que tinha prazer
em ter um automóvel. Dirigir um
automóvel era motivo de prazer.
Aqui as notícias são terríveis: com
o excesso de automóveis, os engarrafamentos são infinitos. E o prazer
de dirigir, além dos quebra-molas
abundantes que não são motivantes, será eliminado. Vem aí os carros sem motoristas. Já andei em
alguns na Alemanha: você senta no
carro e diz “Quero ir para a Praça
Alexandre II!”, em português. E
o carro entende e lhe leva para a
Alexander Platz, em Berlim. Claro
que a substituição do motorista tem
mil ramificações: nenhum emprego, maior segurança. Até vamos
poder andar no carro, bêbados. Por
isto não teremos mais empregos
bolando mensagens criativas, do
tipo: Se beber, não dirija! Os aviões
serão mais seguros, pois não terão
pilotos. Os caminhões andarão sem
motoristas. E os motoristas vão fazer o quê? Claro, sempre podem
votar nas eleições..._
Fotografias: Antigamente, foto
era uma coisa rara. Uma câmara fotográfica era cara e um filme tinha
12 “chapas”. Você só fotografava
o que realmente queria guardar
de lembrança. E tinha, depois de
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muitos anos, lembranças de bons
momentos da sua vida. Agora,
qualquer telefone celular tirar fotos
excelentes, em qualquer situação. E
você tira milhares de fotos por mês.
Tira 500 “selfies” todo dia para se
ver como é bonito e risonho. Antes
isto era um defeito – Narcisismo –
ficar se olhando no espelho em vez
de enfrentar a vida. Hoje, Oh! Vejam como sou alegre e.... fingido!
E as milhares de fotos digitais você
vai esquecendo. Seis meses depois,
já não sabe em que pen-drive foram
gravadas. Pior, no meio de milhares
de fotos, como achar aquela especial, onde sua namorada realmente
aparecia ao natural?
Música: no meio de tanta notícia ruim, um pouco de beleza. Hoje, num pen-drive você pode ter 30
ou 30 mil músicas gravadas. É portátil, é grátis. Você só precisa de ter
tempo para ouvi-las. Isto só depende de você ao usar os seus 86.400
segundos diários. Mas se você é
músico, produzindo músicas, talvez precise ter outra atividade. Pois
não vai vender tantas músicas bonitas. Tudo será copiado, de graça!
Uma des-graça...
Impressoras 3D: permitem que
tudo seja produzido usando materiais nobres – dentaduras, joias, peças difíceis, instrumentos sexuais,
decoração de biscoito. Tudo o que
se fazia com as mãos, passará a
ser feito por estas impressoras. Já
existem impressoras grandes – imprimem casas de 300 m2 em 20 horas! Os chineses vão fabricar estas
impressoras e vender pelo mundo
afora. Se você é pedreiro, cuidado! Dentro de cinco anos isto será
normal. O também será normal
também será você ficar em casa,
desempregado...

Paremos por aqui. O que vamos fazer neste mundo que já existe hoje e que terá menos lugar para
o ser humano? Os robôs irão gradativamente invadir tudo. Os robôs
chineses vêm aí... Finalmente, trabalhar é fonte de prazer. De autoestima. No momento atual no Brasil,
temos alguns milhões de brasileiros
que não estão rindo. Estão desempregados...
Amigos, soubesse eu o que devemos fazer eu lhe contaria. Mas
tenho uma dica: ou enfrentamos o
tema de “educação para todos”, como se fez na Coréia do Sul há 40
anos e hoje são uma potência mundial (eram piores que o Brasil! Hoje
produzem automóveis que todos
invejamos) ou vamos ser consumidores de produtos chineses. E, através da educação, talvez, dentro de
40 anos seremos um bom país, onde o ser humano terá lugar adequado. Lembre-se disto nas eleições
de outubro de 2018... Dentro de 10
dias! Enfrentemos os problemas
que têm solução. Outros, sem solução, temos muitos... Deixemos que
o Juiz Moro continue a ter emprego! E os pedreiros que constroem
prisões tenham emprego também.
Por enquanto...
(*) Rodolfo Koeppel mora em
Glaura e gosta de conversar com
o Batista, que escreve coisas muito
importantes no O LIBERAL.
Claro que as conversas passam
por cripto-moedas, tecnologia e...
bandas de música! Uma coisa emocionante, onde os robôs não terão
lugar. E onde os jovens e adultos da
nossa região tem momentos de cooperação e alegria! Se quiser saber
mais sobre o que temos de bom na
região de Ouro Preto, faça contato:
Rodolfo.koeppel@gmail.com

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Evitando escândalo
Chovia torrencialmente. Ela se levantou, vestiu um robe por
cima do pijama de flanela e saiu à varanda, tremendo de frio. Era
madrugada, mas isso não importava, tudo o que ela queria era
sair da cama, respirar, mesmo que fosse aquele ar gelado. O
companheiro dormia o sono dos justos, enquanto ela, que fora
agredida e humilhada, só pensava em morrer.
“Denuncie” – era o que os amigos diziam. Mas denunciar como, onde, se nem a família a apoiava? Para os pais, casamento
era “para a vida toda”. “Em briga de marido e mulher não se mete
a colher”, ainda que a mulher fosse a filha que chegava em casa
duas a três vezes por semana cheia de hematomas.
Ela estava à beira do suicídio e ninguém percebia ou fingia
não perceber. Agradecia a Deus todos os dias não terem tido
filhos. Tanto ela quanto o marido agressor eram jovens, classe
média, e ela escondia as marcas das agressões, para manter as
aparências. Apenas a família e amigos muito íntimos tinham conhecimento do que acontecia entre quatro paredes com aquele
casal bonito e frequentes nas rodas sociais. A família não queria
escândalo e a ajudava a camuflar, os amigos aconselhavam a
tomar providências e ela se sentia confusa e impotente.
Casou-se apaixonada e cheia de sonhos por uma vida feliz
ao lado daquele homem que durante todo o namoro se mostrou
gentil e cavalheiro, conquistando todos a seu redor. Além do mais,
essas coisas de marido espancar e humilhar mulher só aconteciam na periferia, entre pessoas de “classe baixa”, jamais em uma
família conhecida e tradicional. Ela aprendeu e cresceu acreditando nisto, até tornar-se, quem diria, ela mesma uma vítima.
Nos primeiros meses, acreditava que as coisas pudessem
mudar. Mas com o passar do tempo, e a situação ficando mais
grave, foi desistindo de viver.
Permaneceu ali, na varanda, olhando a chuva e se lembrando
da criança e adolescente feliz que fora um dia. Da jovem cuja vida
estava sendo destruída e dos conselhos dos amigos que ela não
poderia atender, porque denunciá-lo significaria mais agressões
e mais fortes. Um homem como ele jamais ficaria detido por um
delito tão “insignificante” como agressão doméstica. Sem contar a
família, que jamais a perdoaria pelo escândalo.
Respirou fundo, e caminhou com dificuldade, cheia de dores,
até a cozinha. A faca de cortar a carne do churrasco que ofereciam com aparência de casal feliz apareceu em suas mãos sem
que ela se desse conta de tê-la pegado. Dirigiu-se ao quarto e em
instantes o travesseiro onde o marido dormia tornou-se vermelho
pelo seu sangue. Ligou ela mesma para a polícia, e enquanto
ouvia o barulho da sirene da viatura que chegava, sorriu um sorriso irônico e triste, pensando em tudo o que suportara, até então,
para evitar o escândalo na família.
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

Lucas Tobias é convocado para
a Seleção Elite de Trampolim
A equipe do Instituto Trampolim participou do Campeonato Brasileiro Elite e Júnior na cidade do Rio de Janeiro. A competição, que
aconteceu na Arena Carioca 3, dentro do Parque Olímpico do Rio de
Janeiro entre os dias 19 e 23, reuniu os principais ginastas do país.
O campeonato representou um importante passo para a conquista
da bolsa atleta e da vaga para seleção do Mundial Elite, que acontece em novembro, na Rússia. O atleta Lucas Tobias foi convocado
para integrar a Seleção Elite.
Confira o resultado final: Lucas Tobias - categoria Elite campeão na competição Duplo Mini Trampolim e terceiro lugar na
competição trampolim individual; Matheus Vieira - Categoria Elite,
campeão na competição Tumbling; Lucas Nascimento - categoria
Elite, segundo lugar na competição Tumbling; Giovanni Tolentino categoria Elite, terceiro lugar na competição Tumbling; Thaís Carneiro - Categoria Elite, campeã na competição Tumbling e terceiro lugar
na competição Duplo Mini Trampolim; Estefane Amâncio - Categoria
Junior, segundo lugar na competição Tumbling; Arthur Santos - Categoria Júnior B, campeão na competição Tumbling; João Paulo
Oliveira e Murilo Castanheira - Categoria Elite, campeões na competição trampolim sincronizado; Gabriela Bolpato e Jasmin Ferreira
- Categoria Elite, campeãs na competição Trampolim Sincronizado;
Gabriel Miranda e Keoni Reis - Categoria Júnior, terceiro lugar na
competição trampolim Sicronizado; Gabriela Bolpato - Categoria
Elite, campeã na competição Duplo Mini Trampolim; Jasmim Ferreira - Categoria Júnior, campeã na competição Duplo Mini Trampolim;
João Vitor - terceiro lugar Categoria Elite Duplo Mini Trampolim.
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Falta de manutenção em rede
de esgoto causa transtorno a
moradores de Cachoeira do Campo
Os moradores do bairro Alto
do Beleza em Cachoeira do Campo
denunciaram o despejo de esgoto
sem tratamento num vale mais ao
final da Rua Um. Eles relatam que o
problema vem se arrastando há anos
e tem causado diversos transtorno
aos moradores, como mau cheiro e
problemas com insetos. O Serviço
de Água e Esgoto de Ouro Preto
(Semae) explicou o que ocorre na
região e que uma solução deve ser
implantada em breve. Além do mau
cheiro e do iminente risco de doenças, na residência de alguns moradores da Rua Um, “quando a rede
entope, volta esgoto nas instalações
das casas”, falou um dos moradores.
Em época de calor, a situação
ainda é pior. “Quando a gente passa
de carro aqui, mesmo com os vidros fechados, a situação é horrível,
um mau cheiro de dar ânsia de vômito”, relata um morador que mora
mais afastado do local de despejo.
Para quem mora perto, as condições não são nada agradáveis com
o cheiro nauseante. “Logo de manhã cedo o mau cheiro já começa.
Fica o dia todo. Mesmo fechando
as janelas, ainda sim é terrível. Dá
vergonha de chamar visitas, pois é
insuportável, ainda mais em horário de pico, não aguentamos, fora
os pernilongos ao redor” conta outro morador.
O local onde o esgoto da Rua
Um e de outras ruas é despejado é
um antigo lixão, que depois de desativado, era local de brincadeira
das crianças, passagem de pessoas
e animais. Hoje está contaminado
pelo esgoto, e ainda há o aumento
de uma erosão, chegando próxima
ao asfalto, colocando em risco a vida dos moradores.
Procurado o Semae, informa
que uma equipe da autarquia esteve no local e constatou o problema.
“Este problema se estende por mais
de quatro anos e veio se agravando

Michelle Borges

pelas fortes chuvas que vêm ocorrendo na nossa região, pois estas
chuvas fizeram com que expandisse a erosão onde o encanamento se
encontra, deixando assim parte da
tubulação exposta. Sem falar das
frequentes queimadas que ocorreram, e em uma destas queimadas
derreteu grande parte do tubo de
PVC condutor de esgoto, comprometendo assim a rede e causando
grandes transtornos a população”,
informou o Semae em nota, garantindo ainda um reparo dentro dos
próximos 15 dias.
O assunto foi abordado também pelos vereadores na reunião
da quinta-feira (20). A vereadora
Regina Braga (PSDB) apresentou
um requerimento pedindo atenção
da Prefeitura, junto ao Semae, para
reparo na localidade. O vereador
Vantuir (SD) morador do distrito,
ressaltou que com a implantação do
esgoto, a nascente que fica próxima
foi contaminada. “A antiga administração resolveu um problema e
ocasionou outro, pois quando fizeram a rede de esgoto contaminaram
a nascente da Prainha, que vai para
Glaura. O Semae fez o encanamento e jogou o esgoto mais para baixo, acabando com esse mau cheiro,
mas, sem a devida manutenção
no reparo do encanamento que se

rompeu. O correto seria fazer o saneamento básico, mas ainda não é a
realidade do Município”, explicou
o vereador. “A rede termina ali, e
esse é o problema que toda gestão
quer virar as costas há anos. O correto é o saneamento básico, jogar o
esgoto em rede, fazer o tratamento.
O povo tem que ter essa noção de
cobrar uma atitude dos governantes. O que ocorre ali é um crime
ambiental por governos e governos
que passaram ali”, pontuou o vereador Chiquinho de Assis (PV).
Michelle Borges

Moradores de Serra dos Cardosos protestam
contra morosidade em reforma de escola
Indignados com a falta de posicionamento da Prefeitura de Ouro
Preto, com relação a escola Municipal de Serra dos Cardoso, subdistrito de Santa Rita de Ouro Preto,
familiares dos alunos da localidade foram as ruas nesta quarta-feira
(26) para protestar.
Desde 2012 eles esperam a reforma da escola Municipal Professor Washington Andrade. “É muito
descaso com nossas crianças. São
32 alunos que foram transferidos
para a escola de Santo Antônio de
Bandeiras. É um absurdo. É muito
triste ver a situação dos nossos filhos assim. É estrada de terra, muita poeira, condução lotada, além
do que, os meninos acordam 5h
da manhã para poder ir pra aula”,
desabafa a mãe de um dos alunos,
Josinéia dos Santos.
Os pais querem que a escola do
subdistrito volte a funciona. Eles
divulgaram um vídeo na internet
mostrando que a estrutura da antiga
escola ainda é melhor que a atual,
onde alunos estudam. Segundo
eles, a escola precisa de pequenos

reparos. “Queremos nossos filhos
mais próximos, sem correr riscos
todos os dias. A nossa escola precisa de pequenos reparos, já nos colocamos até à disposição de mão de
obra”, conta Josinéia.
Outro problema apontado pelos
moradores é que agora, para reformar a escola atual onde as crianças
estudam, elas serão levadas para
outra escola, dessa vez para o subdistrito de Bandeiras. “É um absur-

do. Eles querem levar nossos filhos
para uma escola ainda mais distante. Ao invés de reforma a de Santo
Antônio, por que não reformam a
nossa, que são apenas pequenos reparos”, questiona Josinéia.
A manifestação passou pela
Câmara dos vereadores de Ouro
Preto, pelo Fórum e também Prefeitura. A secretaria Municipal de
Educação ainda não se posicionou
sobre o assunto.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

- feira, 28 de setembro/2018
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PANORAMA

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Músico de Cachoeira do
Campo participa de projeto
da Orquestra Manouche com
lançamento de CD no Rio
Tiago Viana é um jovem de Cachoeira do Campo, distrito de
Ouro Preto, que iniciou sua carreira musical na Banda Euterpe Cachoeirense. O músico mora há quatro anos e meio no Rio de Janeiro
e integra a Orquestra Manouche, que reúne jovens músicos de diferentes partes do país. O Currículo do jovem músico, de 30 anos, é de
muitas experiências. Tiago é trompetista da Orquestra Sinfônica do
Theatro Municipal do RJ, em sua trajetória musical em Minas Gerais
atuou como maestro da Banda Euterpe Cachoeirense, mesma instituição em que aprendeu música. Foi professor de iniciação musical
para crianças, jovens e adultos, primeiro trompete da Banda e da
Orquestra Sinfônica da UEMG e integrante do “Grupo de Choro do
Palácio das Artes”.
Em entrevista ao jornal O Liberal, o músico contou como surgiu o
convite de participar da Orquestra Manouche. “O meu amigo, Ayran
Nicodemo, que também é músico da Orquestra Sinfônica do Theatro
Municipal do Rio de Janeiro e também membro da Manouche, me
convidou para participar do projeto. Está sendo uma oportunidade
incrível trabalhar com músicos que se destacam no cenário do Rio
de Janeiro, além de poder contribuir com opiniões e sugestões de
timbres e fraseados durante os ensaios”, comemora.
A Orquestra - palavra “manouche”, em francês, significa cigano
ou ausência de fronteiras. Esse é o espírito e também a essência
do disco “Betto Serrador, A Orquestra Manouche”, idealizado pelo
compositor e cantor carioca Betto Serrador e que reúne composições
autorais suas e de Christian Bizzotto, executadas por um coletivo de
onze músicos.
O evento de lançamento acontece na quinta-feira (4) às 19h30,
com um show no Teatro Rival Petrobrás, Rio de Janeiro. Com canções autorais que misturam arranjos eruditos e populares, o disco
“Betto Serrador, A Orquestra Manouche” se apropria da diversidade
musical e da experiência dos componentes da orquestra, trazendo
um som inovador e plural.
O disco chega às principais plataformas virtuais esse mês. Oriundos de diferentes áreas do meio musical e de diferentes cidades do
Brasil (cada integrante é de um lugar) eles se completam e se diferem, simultaneamente, unindo sonoridades originais e surpreendentes aos arranjos das onze canções do álbum.

C

erca de 100 alunos das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) de Ouro Branco, Congonhas, Conselheiro Lafaiete e
Ouro Preto e, também, da Escola Estadual de Ensino Especial de Ouro
Branco, participaram, recentemente, da Semana Especial Gerdau Germinar. A iniciativa contou ainda com a participação de 29 colaboradores
voluntários da Gerdau. Os alunos com necessidades especiais e seus educadores passaram o dia no Biocentro do Programa Gerdau Germinar, e
participaram de dinâmicas diferenciadas e adaptadas para eles. A programação oferecida às crianças, adolescentes e adultos incluiu integração, trilha ambiental e apresentações de talentos, que abordaram a sustentabilidade como tema principal. A Semana Especial Gerdau Germinar é realizada
anualmente pelo Programa e recebe alunos de instituições de ensino da
região de influência da Empresa.

A

Campanha DOE UMA FATIA, desenvolvida pela Santa Casa é uma
das ações do Projeto Santa Causa – do Hospital de Ouro Preto. O
foco é o desenvolvimento da parceria com O Passo Pizza Jazz para o Rodízio de Pizza, que ocorre às terças-feiras, onde R$ 1,00 de cada rodízio
comercializado, será doado para a Santa Casa da Misericórdia de Ouro
Preto. Indo no rodízio do Passo, além de desfrutar das melhores pizzas,
com os melhores sabores, você ainda ajuda o Hospital Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto. E aí? Vamos DOAR UMA FATIA?

Sobre a polêmica da Água
Na última reunião da Câmara de Ouro
Preto, o vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou que os servidores responsáveis pelo SEMAE compareçam à Câmara Municipal para
esclarecerem sobre o Edital de Concessão do
Serviço de Água e Esgoto do município para o
setor privado e explicarem à população o que
realmente irá acontecer.
De acordo com o vereador: “A nossa intenção com esse pedido é solucionar boatos e fofocas com diálogo e olho no olho. Então o que
a gente está pedindo é que o SEMAE venha até
a Casa explicar toda essa questão. Existe uma
comissão composta por servidores para cuidar
desse processo de concessão da água e do esgoto e eu prefiro fazer meu papel aqui e procurar
entender todo esse processo. Hoje os servidores
do Semae estão preocupados, o povo está preocupado. Tenho certeza que o SEMAE irá atender nosso pedido com presteza porque estão todos preocupados com os boatos que têm circulado e querem esclarecer. Espero que quando o
superintendente vier, já traga o projeto da regulamentação, fruto do plano de saneamento, que
já deveria estar sendo apreciado pela Câmara,
mas não chegou aqui até hoje. Ele precisa de
tempo e da postura firme dos vereadores para
que seja votado como deve e escutando a população. Aguardamos a equipe do SEMAE, para
falar de suas atividades, precisamos levar essa
clareza para nossa comunidade”.

O Setembro na Santa Casa
da Misericórdia de Ouro Preto
também é Verde! Até este domingo (30) a Santa Casa comemora o #SetembroVerde para
incentivar a Doação de Órgãos.
Confira a programação: santacasaop.com.br

N

este sábado (29), a União Brasileira das Mulheres (UBM) de Ouro Preto promove a Primavera das Mulheres. O encontro é a partir
das 14h, na Praça Tiradentes e vai discutir os rumos das eleições 2018. O
Evento é uma parceria da UBM com movimentos feministas, sindicatos,
movimentos de juventude, além de mulheres da comunidade. Durante o
ato ocorrerão manifestações culturais, falas das entidades e uma caminhada de mulheres. Segundo a presidenta municipal da União Brasileira de
Mulheres, Débora Queiroz, a manifestação traduz a força das mulheres
nestas eleições de 2018 e que o grande número de mulheres indecisas poderá definir o rumo das eleições.

Superótica

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

A direção do Sindicato ASSUFOP exibirá nessa sexta-feira
(28) às 19h, na sede da entidade, o documentário “Sindicato
ASSUFOP – Entre lutas e conquistas”. Logo após a estreia
do filme, haverá um show com
a banda ouro-pretana “A cor do
samba”. Toda a programação
é gratuita e aberta ao público.
O Sindicato ASSUFOP fica na
Rua Diogo de Vasconcelos,
408, Estação - Ouro Preto.

OURO
PRETO

E

sse domingo, dia 30/09, acontece a 19° edição do Trote
Solidário em Ouro Preto. O Trote é um evento beneficente organizado pelas associações de repúblicas REFOP e
ARROP que constitui na coleta de donativos (roupas, alimentos, brinquedos, livros, entre outras coisas) que ocorre nos seguintes bairros: Vila São José, Jardim Alvorada, Barra, Praia,
Vila Aparecida, Antônio Dias, Bauxita, Rosário, Centro e
Lages. As instituições que serão beneficiadas são: APAE de
Ouro Preto e Mariana, Casa Lar, Figueira, Igreja Santa Efigênia, Lar São Vicente de Paula, Lírios do Campo e NATA.
Contamos com a colaboração da população!

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas

- feira, 28 de setembro/2018
O LIBERAL Ed.1309 - SextaOURO
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Nova UPA trará mais recursos
para a saúde dos ouro-pretanos

R. Sete de Setembro, 413 (próx. Matriz) - Cachoeira do Campo

3553-1642

98785-9075

Tradição dos tapetes conta
com apoio da Câmara e de
Geraldo Mendes

O LIBERAL: CNPJ 26.101.279/0001-93
Tiragem: 11 mil exemplares

Nesta terça-feira, 25/09, o vereador Geraldo Mendes concedeu Moção de Aplauso à equipe comandada pelo Sr. Jorge Gonçalves, conhecido
popularmente como “Jorge Cachorrada” pelo importantíssimo trabalho
de preparar e colorir a serragem para a confecção dos tapetes da Semana
Santa em Ouro Preto.
Para o vereador Geraldo Mendes “essa é uma justa homenagem para
quem não aparece no mais importante feriado da cidade. Todos sabem que
a Semana Santa de Ouro Preto é prestigiada por turistas de todo o país e até
de outros países pela beleza de seus tapetes feitos nas tradicionais calçadas
de Ouro Preto. No entanto, pouquíssimas pessoas sabem quem são as pessoas que preparam a serragem que dá forma aos mais diversos desenhos
pelas ladeiras da cidade”.
Quem recebeu a homenagem pela equipe do Jorge Gonçalves foi o seu
filho Hudson Luís, que é servidor público municipal.
O vereador Geraldo Mendes ressalta que a Moção de Aplauso apresentada por ele, contou também com a assinatura do vereador Chiquinho
de Assis.

ESTADUAL

A administração municipal
está empenhada na construção
de uma nova Unidade de Pronto
Atendimento para melhor atender à população ouro-pretana.
Após recuperar o convênio com
o Governo Federal, que garantiu
aproximadamente R$ 2,2 milhões
para a obra, a equipe da Prefeitura trabalha agora na preparação
do terreno onde será a instalada a
Unidade e na arrecadação dos recursos para a contrapartida municipal - cerca de R$ 1,2 milhão de
reais, totalizando um pouco mais
que R$ 3,4 milhões.
Muito além de ser apenas mais
um prédio para a Saúde, a nova
UPA significa também mais recursos para o Município. Isso porque o Ministério da Saúde possui
diversos critérios para classificar
uma Unidade como UPA e, assim,
encaminhar os recursos destinados
a este fim. Atualmente, a estrutura de atendimento localizada no
bairro São Cristóvão não atende
a todos esses critérios e, portanto,
o Município é que acaba arcando
com os custos mensais, o que corresponde a aproximadamente R$
900 mil reais.
A nova UPA, que será construída em Saramenha, terá a estrutura conforme preconiza a Portaria
Ministerial nº 10 de 3 de janeiro
de 2017, o que garantirá a Ouro Preto em torno de R$500 mil
mensais para custeio da Unidade
como contrapartidas dos Governos Federal e Estadual, possibilitando a realocação dos recursos
municipais para outras demandas
da Saúde.
O local escolhido para a construção da nova UPA, na Avenida
Américo Renê Gianetti, em Saramenha (próximo à Santa Casa de
Misericórdia), atende a um dos
critérios estipulados pelo Governo
Federal, pois é uma via de fácil a
carros. A estrutura contará com
consultórios de atendimento, sala de urgência com 03 leitos, sala
de sutura e curativos, sala de coleta de material, sala de inalação,
sala de eletrocardiograma, sala de
aplicação de medicamentos, sala
de exames de radiologia geral, observação masculina com 05 leitos,
observação feminina com 05 leitos, observação pediátrica com 05

Ane Souz

Ane Souz

Ane Souz

leitos, sala de isolamento, além das
áreas administrativa, de funcionários e de apoio.
Ao todo, serão 15 leitos de observação, com capacidade de atendimento médio de 250 pacientes
por dia. Os usuários terão acesso
à atenção básica, SAMU, apoio
diagnóstico e terapêutico e emergências.
A Unidade do São Cristóvão
deverá ser mantida como um espaço auxiliar. A intenção é torná-la
uma eficiente policlínica, ampliando suas especialidades.

Juntos pela
Região dos Inconfidentes
RICARDO
OLIVEIRA

23999

RICARDOOLIVEIRA23999.COM.BR

GLEISER
BORONI

1700

Entenda o Convênio
2013 - Prefeitura tem projeto
aprovado para uma UPA 24 horas, dentro da Política Nacional de
Atenção às Urgências; 2016 - os
gestores à época decidiram pela
renúncia do projeto junto ao Ministério da Saúde, que publicou
em 26 de dezembro do mesmo ano
a portaria 2.941 desabilitando Ouro Preto neste projeto; 2017 - Administração Municipal atual consegue retomar o convênio com o
Governo Federal; 2018 - Tem início as obras da UPA Saramenha.
CNPJ: 31.215.629/0001-82
Valor do anúncio: R$1.000,00

*Self Service
sem balança
*Servimos
MARMITEX
com entrega
em domícilio e
para empresas

DEPUTADO

6

DEPUTADO
FEDERAL

GLEISERBORONI1700.COM.BR
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Gastronomia, teatro e música: programação de
alto nível brinda 95 anos de Itabirito
Itabirito completou 95 anos e
quem ganha presentes é a população. A cidade teve extenso cardápio cultural entre os dias 20 e 23
de setembro. Eventos como Feira
Gastronômica do Pastel de Angu,
Movimento Juventude e Domingo
é dia de Banda, além de espetáculos do Festival de Teatro e do Coral
Canarinhos, movimentaram a programação da semana.
"Nós estamos em festa. Itabirito
comemora seus 95 anos de emancipação política e ainda teremos
muita programação até o fim do
mês de setembro. Convido todos
a acompanharem e aproveitarem",
enfatizou o secretário de Patrimônio Cultural e Turismo, Ubiraney
Figueiredo.
Feira Gastronômica
do Pastel de Angu
Saborear o tradicional pastel
de angu de Itabirito nos embalos
de jazz e blues foi o programa de
sábado. A Feira Gastronômica do
Pastel de Angu reuniu milhares
de pessoas, que também tiveram
a oportunidade de aprender a fazer a iguaria em oficinas durante o
evento, no Complexo Turístico da
Estação.
"Eu achei o evento muito bom.
Maravilhoso! Gosto de mistura de
músicas, jazz, é diferente do que
a gente está acostumado a ver em
outras festas na cidade. É uma alternativa. E a gastronomia também
é muito legal. Coisa de primeiro
mundo", exaltou a itabiritense Rosana Gurgel Ribeiro.
Na visão da culinarista Conceição de Paula Moreira, a realização
do evento enfatiza a importância
do pastel de angu para a cidade. "É
um bem imaterial de Itabirito e nós
temos que preservá-lo. O festival é
muito bom", afirmou.
Virada Cultural,
Movimento Juventude
A noite de sábado também
foi marcada pela Virada Cultural
- Movimento Juventude, um projeto apresentado ao Conselho Municipal de Políticas Culturais pelo
jovem conselheiro Gabriel Galo,
eleito representando o movimento
jovem da cidade por meio da União
da Juventude Socialista. O Conselho de Políticas Culturais chancelou a inserção do evento direcionado à juventude na programação do
Aniversário da Cidade.
A programação da Virada Cultural Movimento Juventude contou com apresentação da banda
Policromático e levou ao palco da
Praça dos Inconfidentes playlists de
sucesso de vários DJs de Itabirito,
além de DJs convidados da região.
Na programação constava também
uma etapa importante da chamada
"Batalha dos Inconfidentes" como
etapa local para a competição de
rimas que acontece regularmente
na Região dos Inconfidentes, consolidando um movimento cultural
alternativo, com base nas rimas da
juventude que trazem uma carga
de manifestações das mais diversas
frentes.
Para este evento, a Secretaria
do Patrimônio Cultural e Turismo
contou com a importante parceria
da juventude organizada, que colaborou intensamente no planejamento, seleção do elenco artístico

para a noite, além de gerenciar toda
a parte dos trabalhos dos bastidores da festa ao lado da Diretoria de
Eventos da Prefeitura de Itabirito.
"Unimos festa, diversão e capacitação técnica em gestão de
eventos para nossa juventude",
comentou o secretário de Patrimônio Cultural e Turismo, Ubiraney
Figueiredo.
IV Festival de
Teatro de Itabirito
A programação do Festival de
Teatro de Itabirito começou em
grande estilo, levando espetáculos
de alto nível aos palcos. "De tempo
somos - Um Sarau do Grupo Galpão" lotou o Complexo Turístico
da Estação no sábado, dia em que
o Atelier de Artes Integradas apresentou o "Auto do Boi".
"O espetáculo é a realização de
um desejo do grupo de muitos anos
de fazer um trabalho em que a música é o protagonista. Itabirito é uma
cidade que o Galpão visita com certa regularidade. É muito legal poder
participar desse festival e integrar
com outros grupos", destacou Luiz
Rocha, autor e diretor musical do
espetáculo De tempo somos - Um
Sarau do Grupo Galpão.
No domingo, foi a vez de Berenice e Soriano, espetáculo vencedor de cinco prêmios Copasa/
Sinparc 2017 na categoria teatro infantil, arrancar aplausos do público.
"É super importante ter a proposta do teatro. É a primeira vez
que estou trazendo a minha filha
Iolanda, de dois anos. Muito legal
essa iniciativa da Prefeitura", elogiou Gabriela Botelho, de Ouro
Preto. "Itabirito é uma cidade em
que as pessoas gostam muito de
cultura. Acho muito bacana o que a
Prefeitura está fazendo para incentivar mesmo o teatro", acrescentou
Carlos Valente, de Itabirito.
Domingo é dia de Banda
O tradicional projeto Domingo
é dia de Banda também ganhou
tom de comemoração. No domingo, a Corporação Musical União
Itabiritense convidou a Sociedade
Musical Nossa Senhora da Conceição de Furquim, de Mariana. A
bela apresentação animou a manhã
itabiritense.
"É essencial para Itabirito ter
eventos como esse. A gente ocupa
nosso tempo com a alegria de ver
jovens entrando na música. Isso é
muito benéfico", comentou Vilmair
Antunes do Carmo. "É uma emoção assistir aos nossos conterrâneos
de Furquim e à União Itabiritense.
Mariana é muito ligada a Itabirito.
Esperamos que essa união seja cada vez mais fortalecida", ressaltou
o secretário de Cultura, Patrimônio
Histórico e Turismo de Mariana,
Efraim Rocha.
Coral Canarinhos - Sentidos
O premiado Coral Canarinhos
encerrou o fim de semana com um
presente para a população itabiritense. Com a participação dos Pequeninos Canarinhos, Canarinhos
Postulantes, Canarinhos de Itabirito e dos Canarinhos EmCena, o
espetáculo Sentidos emocionou o
público que foi ao Liceu Dom Viçoso - Projeto 2000 -, no domingo.
A apresentação também celebrou
os 45 anos da instituição.

Tatiane Pereira

Tatiane Pereira

Inscrições
abertas para
jurados
voluntários
em Itabirito
A 2ª Vara Cível, Criminal
e de Execuções Penais de
Itabirito está com inscrições
abertas para jurado voluntário. Os interessados podem
se inscrever até o dia 09 de
outubro. As funções serão
exercidas no próximo pleito.
As inscrições são realizadas na Administração do
Fórum Dr. Edmundo Lins situado na Rua João Pessoa,
nº 251, Centro, Itabirito. É
necessário levar documento
oficial de identidade, CPF e
comprovante de residência.
Podem se inscrever cidadãos alfabetizados, maiores de 18 (dezoito) anos de
idade, sem antecedentes
criminais.
O jurado tem preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas
e no provimento, mediante
concurso, de cargo ou função pública, bem como nos
casos de promoção funcional ou remoção voluntária.

Coleta seletiva: por uma Itabirito
cada vez mais limpa e sustentável

Garantir uma cidade cada vez
mais limpa para os moradores e turistas e ainda gerar renda para dezenas de famílias itabiritenses: é essa a
proposta do Programa Municipal de
Coleta Seletiva.
Idealizado pela Prefeitura de
Itabirito, por meio da Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, o programa conta com
a participação de três associações de
catadores de materiais recicláveis:
Arcos, Ascito e Reciclar.
De acordo com Marcos Antônio
de Araújo, presidente da Associação
Mineira de Catadores de Materiais
Recicláveis - Reciclar, a associação
tem coletado, em média, 25 toneladas
de materiais por mês. "Trabalhamos
de segunda a sexta-feira e pelo menos
uns dois sábados por mês. Primeiro
fazemos a coleta seletiva em nosso
caminhão, depois uma equipe separa
os materiais", detalha.
Além do ponto de vista ambiental, assegurando a destinação correta
dos materiais recicláveis e o aumento da vida útil do aterro sanitário, o
projeto contempla um aspecto social.
"São 15 famílias tratando de seus
familiares. São mulheres e homens
que ajudam em casa, mantêm a casa.
Esse é o nosso trabalho", exemplifica Marcos, da Reciclar, destacando a
realidade da associação.
No dia da coleta seletiva, são
recolhidos todos os tipos de materiais recicláveis e reutilizáveis, desde
papeis, embalagens Tetrapak, pets e
óleo de cozinha usado até alumínio,
metais ferrosos e vidros - exceto os
temperados. Entre bairros, distritos e
condomínios, o programa contempla,
atualmente, quase 70 localidades.
Confira a rota completa no site
oficial da Prefeitura: www.itabirito.
mg.gov.br

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Bilão do Simões: Está sendo a grande atração
para os amantes da dança e da boa música.
Num ambiente alegre e acolhedor acontece
aos domingos o bailão do Simões à Avenida
Tiradentes, 105, no Novo Itabirito a partir das 18h. Neste 30 de
setembro a atração é Jerlandeshow, o mineirinho do teclado, com o
forró arretado reunindo casais de toda a região. Participe!
Aulas de Zumba: Dois de outubro, terça. O Itabirense promete
animação geral para sócios e não sócios com a professora Aline
Santos ensinando Zumba para as crianças de todas as idades. Imperdível!
Furquim: A Banda de música de Furquim, distrito em Mariana,
fez sucesso com sua apresentação no último domingo ao lado da
banda Nova. Ambas as corporações apresentaram um repertório
elogiável e ao gosto do público presente. Na oportunidade, o grande incentivador de nossas bandas José Nahás procedeu a doação de
um instrumento musical à corporação musical União Itabiritense.
Por onde anda?Douglas Corradi, grande incentivador do nosso
esporte. Na peteca sempre foi destaque conquistando títulos de vários torneios em Minas gerais. Cruzeirense e sempre de bem com
a vida, Douglas Corradi é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Horário de verão: Para sua alegria o horário de verão começa 04
de novembro, domingo, atendendo pedido do TSE para reduzir diferença do horário nas regiões do país, permitindo assim que as
apurações de voto terminem mais rapidamente.
Sentidos: O Coral Canarinhos de itabirito comemorou seus 45
anos de fundação, premiando o público com um belíssimo espetáculo no último domingo, no Liceu D. Viçoso. O maestro Erik Lana
mostrou que sentidos buscam revelar as diversas oportunidades de
agir e interagir com a arte. É importante explorar e vivenciar as infinitas possibilidades do sentir. Parabéns aos diretores e integrantes
do Coral Canarinhos de Itabirito, que o mantem em destaque no
cenário cultural e artístico de nossa Minas Gerais.
Ensinamentos bíblicos: Escute antes de falar. Ganhe antes de gastar. Pense antes de escrever. Tente antes de desistir. Viva antes de
morrer.
Para refletir: Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos
meus ombros. (Cora Coralina).

Baterista: Ontem e hoje ele é sempre destaque como
baterista e já atuou em diversos conjuntos musicais e orquestras. Emílio Nolasco, que também é trompetista, mostra
seu talento marcando presença e valorizando nossa arte.

Aniversariantes:
Em festa a residência
do casal Silvana e
Antônio Lopes (TÓ)
no Bairro Novo
Itabirito, com o
aniversário dos netos
Henrique e Lara.
Muita alegria, música
e criatividade para
comemorar.
Parabéns!
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Conselheiros de Assistência Social
visitam Cras Padre Adelmo

Promoção:

Tinta Glasurit com
preços especiais
até 31/julho

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

Os conselheiros municipais de Assistência
Social visitaram na terça-feira, 18, o Centro de
Referência da Assistência Social (Cras) Padre
Adelmo. O encontro é o primeiro de uma série de
visitas que serão realizadas em todos os equipamentos de Assistência Social da cidade, como o
Cras Maria Loura, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e entidades
de Assistência Social.
Durante a visita, os conselheiros puderam conhecer mais de perto o trabalho realizado no local
e tirar dúvidas sobre os serviços prestados. “É de
extrema importância o controle social dos gastos
públicos. Como o Conselho é responsável pela
aprovação dos orçamentos e de todos os gastos
da Secretaria, é fundamental que cada conselheiro saiba como o dinheiro público é utilizado”, explicou a secretária de Assistência Social, Jussara
Vieira.
A conselheira representante dos usuários
Denize Sabino elogiou a iniciativa e os serviços
desenvolvidos. “A visita é uma ótima oportunidade para conhecermos melhor toda a estrutura da
Assistência Social e sabermos direcionar melhor
nossas ações. Eu sou usuária, minha filha também já participou de oficinas e sei que o trabalho
desenvolvido é muito bom, porém não conhecia
tudo o que é ofertado. Agora nossa atuação nas
reuniões fica mais fácil”, disse.
Cras Padre Adelmo
O Cras é a porta de entrada da do Sistema
Único de Assistência Social (Suas), que tem
como objetivo facilitar o acesso da população a
serviços, programas, projetos e benefícios sociais,
ampliando direitos de cidadania. Em agosto, só
no Cras Padre Adelmo foram atendidas 640 pessoas, entre participantes das oficinas do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
realizadas em parceria com a Associação Itabiritense do Amor Exigente, entre outros.

Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

7530
9
8
4
8
(31) 9

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

Camisaria
3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

R. Dr. Guilherme, 37 - Centro - (31) 3563.1039 - ITABIRITO

98827-5073
R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO

BARRETO
Roupas - Calçados Cama e Mesa

A MAIS COMPLETA LINHA DE
MATERIAL ESPORTIVO DA REGIÃO
R. Dr. Guilherme, 172 - ITABIRITO - 3561.1881

Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº097/2018,
na modalidade de Pregão Presencial
nº058/2018 Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração de projeto
e execução de extensão de rede elétrica de
media e baixa tensão na capitação de água
para o Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito no Distrito do Macedo
na Cidade de Itabirito-MG, conforme especificações técnicas descritas no anexo I, do
pregão presencial. A Comissão de Licitação
julgou por DESERTA, sem concorrentes
interessados em participar Itabirito/MG,
21/09/2018 – Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de empresa prestação de serviços de Tornearia. Referência: Processo
Licitatório nº017/2018, na modalidade
Pregão Presencial nº008/2018, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada Eletromecânica Mani LTDA - ME,
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tornearia
para atender o Sistema de Abastecimento
de Água do Município de Itabirito-MG.
Valor Total: R$3.860,00 (três mil oitocentos sessenta reais), Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: 31/12/2018.
Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária: Operação e Manut. em abast. de
água nas sedes urbanas. 17 512 1701 4.001
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 12/09/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de empresa prestação de serviços de
Serralheria e Caldeiraria. Referência:
Processo Licitatório nº016/2018, na modalidade Pregão Presencial nº007/2018,
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada Eletromecânica Mani LTDA
- ME, Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de caldeiraria e serralheria (por kg), para fabricação e montagem de peças, componentes e
estruturas em perfis e chapas metálicas nas
áreas de atuação do SAAE, pertencentes
ao Sistema de Água, Esgoto e DI-BR040
de Itabirito - MG, com fornecimento de:
insumos, material e mão-de-obra. Valor
Total: R$13.800,00 (treze mil oitocentos
reais), Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: 31/12/2018. Dotação
Orçamentária: Dotação Orçamentária:
Oper./Manut. em abast. de águas nas sedes
urbanas. 17 512 1701 4.001 33.90.39.00
e Oper./Manut. em esgotamento sanitario nas sedes urbanas. 17 512 1702 4.002
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 12/09/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de prestação de serviços de elaboração de projeto e execução de extensão de
rede de elétrica. Referência: Processo Licitatório nº163/2017, na modalidade Pregão Presencial nº089/2017, Contratante:
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG. Empresa Contratada Sema Eletrificações EIRELI, Objeto: prestação de serviços para elaboração de projeto
e execução de extensão e modificação de
rede de distribuição urbana trifásica protegida no bairro Novo Itabirito II na cidade
de Itabirito- MG. Valor Total: R$43.800,00
(Quarenta e três mil e oitocentos reais),
Forma de pagamento: conforme edital.
Vigência: 19/01/2019. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária: Const, Ampl/
Ref das Captações, Elev. Reserv, Booster
e Und Trat. de Água Obras e Instalações.
17.512.1703 3008 4490.51.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 10/09/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de aquisição de combustível para equipamentos.Referência: Processo
Licitatório nº191/2017, na modalidade
Pregão Presencial nº113/2017, S.R.P
013/2017 Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresa Contratada Vicente Pedrosa Irmãos LTDA, Objeto: registro de preços
para futura e eventual aquisição de combustíveis para o abastecimento de toda
frota de veículos, e outros equipamentos
especiais que servem ao SAAE de Itabirito
– MG. Valor Total: R$17.845,02 (dezessete mil oitocentos quarenta cinco reais e
dois centavos), Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: 31/12/2018. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária:
Manut, Conserv. e Apl. da Frota, Maq. e
Equip. Automotivos. 17 512 1703 4.007
33.90.30.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 20/09/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de prestação de serviço de recomposição asfáltica. Referência: Processo
Licitatório nº004/2018, na modalidade
Tomada de Preço nº001/2018, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada Alvorada Locações e Serviços EIRELI - ME, Objeto: contratação de empresa
de serviços de recomposição asfáltica
incluindo o fornecimento, transporte e
aplicação de concreto betuminoso usinado
a quente - C.B.U.Q. Faixa “C” do DNIT
– Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, para pavimentação
de valas e buracos na Sede e Distritos do
Município de Itabirito/MG. Valor Total:
R$98.000,00 (noventa oito mil reais),
Forma de pagamento: conforme edital.
Vigência: 31/12/2018. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária: Op. Sistema
de Águas 17 512 1701 4.006 33.9039.00 e
Op. Sistema de Esgoto 17 512 2.702 4.009
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 20/09/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de locação de escavadeira. Referência:
Processo Licitatório nº050/2018, na modalidade Pregão Presencial nº021/2018,
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada Célio Reis Braga ME, Objeto:
contratação de empresa de locação de escadeira com operador para prestação de
serviço no município de Itabirito-MG. Valor Total: R$7.938,00 (sete mil novecentos
trinta oito reais), Forma de pagamento: conforme edital. Vigência: 31/12/2018. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária:
Operação e Manutenção em Esgot. Sanit.
nas Sedes Urbanas 17.512.1702.4002.33
.90.39.00.00. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 20/09/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de prestação de serviços de avaliação
técnica. Referência: Processo Licitatório
nº091/2017, na modalidade Pregão Presencial nº036/2017, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada QVCS –
Qualidade de Vida com Sustentabilidade,
Engenharia e Saúde Consultiva LTDA-ME, Objeto: prestação de serviços técnicos profissionais especializados e consultoria para a elaboração e implementação de
estudos científicos, técnicos e instrumentos
de gerenciamento institucional do Plano
Municipal de Saneamento Básico, incluindo a sua revisão e a Conferência Municipal de Saneamento Básico, atendendo
ainda os pressupostos legais pertinentes.
Valor Total: R$38.080,00 (Trinta e oito
mil e oitenta reais), Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: 30/09/2018.
Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária: Operação e Manut dos Sist. de
Trat. de Água - Urbano 17 512 1703 4.006
33.90.35.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 17/05/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de serviços de obras de construção da
base dos reservatórios do SAAE. Referência: Processo Licitatório nº053/2018,
na modalidade Pregão Presencial nº.
023/2018, Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresa Contratada Impacto Construtora,
Empreendimentos e Serviços EIRELLI,
Objeto: prestação de serviço de construção de bases/fundações dos reservatórios
no Município, com capacidades de 50M3,
100M3, 150M3 E 200M3, com fornecimento de materiais e mão de obra para o
SAAE. Valor Total: R$106.649,15 (Cento
seis mil seiscentos quarenta nove reais e
quinze centavos), Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: 01/11/2018. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária: Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Abastecimento Água Sede Urbana 17 512 1701
3.001 44.90.51.00 Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 21/09/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Errata I - O SAAE – Serviço
Autônomo de Saneamento Básico no
Município de Itabirito através de seu Presidente de licitação comunica aos interessados que fica alterada a redação do Pregão Presencial nº 061/2018 Processo nº
103/2018: Objeto: contratação de empresa
especializada no fornecimento de macro
medidor de vazão ultrassónico e flangeado
para atender de forma eficaz a demanda do
sistema de abastecimento de água/esgoto
do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Outras
informações pelo telefone 31 3562-4100
ou pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.
br ; ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br.
25/09/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Errata II - O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico
no Município de Itabirito através de seu
Presidente de licitação comunica aos interessados que fica alterada a redação do
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Pregão Presencial nº 061/2018 Processo
nº 103/2018: Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de
macro medidor de vazão ultrassónico e
flangeado para atender de forma eficaz a
demanda do sistema de abastecimento de
água/esgoto do SAAE de Itabirito - MG,
conforme especificações do anexo I, do
edital às 09:00hs do dia 11/10/2018. Outras
informações pelo telefone 31 3562-4100
ou pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.
br; ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br.
26/09/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Errata - O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente
de licitação comunica aos interessados que
fica alterada a redação do Pregão Presencial nº063/2018 Processo nº105/2018:
Objeto: aquisição de móveis de escritório
a serem utilizados nos setores administrativos do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Outras
informações pelo telefone 31 3562-4100
ou pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.
br; ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br.
25/09/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 064/2018 - 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° 106/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº064/2018, Objeto: contratação de empresa especializada
para elaboração de projeto e execução de
extensão de rede elétrica de media e baixa
tensão na capitação de água para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito no Distrito do Macedo na Cidade
de Itabirito-MG, conforme especificações
técnicas descritas no anexo I, do Edital, no
dia 11/10/2018 às 14h00min, 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
Pregão Presencial – 065/2018 - 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°107/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº065/2018, Objeto:
contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de pintura e revitalização das estruturas prediais e tanques do
sistema de tratamento de água da Estação
de Tratamento de Água com fornecimento
de materiais e mão de obra, conforme especificações descritas no anexo I, do Edital, no
dia 15/10/2018 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
Pregão Presencial – 066/2018 - 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° 108/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº066/2018,
Objeto: aquisição de asfalto frio, para ser
utilizado em pequenos reparos proveniente
de manutenções do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto da Sede e Distritos do SAAE no Município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I
do edital, do Edital, no dia 16/10/2018 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
Pregão Presencial – 067/2018 - 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°109/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº067/2018, Objeto: contratação de empresa especializada
em manutenção de peneiras de retenção
de sólidos, dos filtros biológicos e substituição de tampas tipo grelhas, assim
como das portas do elevador do Sistema
de Tratamento Preliminar da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) do SAAE
de Itabirito-MG, conforme especificações
no anexo I, do Edital, no dia 17/10/2018 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
Pregão Presencial – 068/2018 - 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° 110/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº. 068/2018,
Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de bomba dosadora com os respectivos acessórios, para
Unidade de Tratamento de Água do SAAE
de Itabirito/MG, conforme especificações
do anexo I, do Edital, no dia 18/10/2018 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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Convocação – O Município de Itabirito
Convoca os taxistas Adão Rodrigues da
Silva, Ademir dos Santos Pimenta, Adilson de Moura, Adriano de Oliveira Silva,
Afonso Bonifácio Gonçalves, Agostinho
Gonçalves Braga, Ana Maria Assis Gois,
Antônio de Almeida, Antônio de Fátima
Silva, Antônio de Pádua Cardoso, Antônio
Ferreira Lima, Bruno Júnior Fernandes, Célio Antônio Viana, Celso Caetano da Silva,
Celso Gonçalves do Nascimento, Cíntia
de Cássia Pereira, Clênio Natalino Pessoa,
Clério Luis de Carvalho, Daniela de Jesus
Modesto Reis, Edivaldo Lopes de Oliveira,
Eduardo dos Reis Braga, Eduardo Tavares
dos Santos, Elvino Alves de Oliveira, Fábio
Meira de Lima, Felipe Eduardo da Silva, Filipe Campos Lage, Flávio Antônio Arêdes,
Geraldo Benedito Lopes, Geraldo Carraro,
Gomercindo Francisco dos Santos, Hely
Gurgel, Itagiel Ferreira Meireles, Joanice
de Fátima Santos, João de Souza Machado,
João Evangelista de Oliveira, José Custódio
Ferreira, José de Araújo, José de Fátima
Gurgel, José Geraldo Santana, José Maria
Ferreira, José Nascimento da Silva, José
Raimundo Gois, Juliana de Cássia Braga
Marques, Juliano Antônio Reis Sans, Juliano de Carvalho Reis, Jussara Braga da Silva
Gonçalves, Karina Soares Baêta, Kennedy
de Lima, Luciana Paula Oliveira de Siqueira, Luiz Carlos Felix da Silva, Luiz Celeste
Lafeta Rabelo, Maicon Bruno Gonçalves
Braga, Manoel Severino do Nascimento,
Marcelo Luis Cesário, Márcio Antônio
Arêdes, Marlene da Silva Braga Ribeiro,
Maurílio Soares Andrade, Michael Eduardo
Paccelli Silva, Moacir José Corraide, Nice
de Aguiar, Nilton de Oliveira Braga, Noé
Braga, Osvaldo Rosa da Rocha, Paulinelho
Nogueira Amorim, Pedro Antônio Miranda,
Pedro José Barbosa, Raimunda Gonçalves
Marques, Reinaldo José da Silva, Renê Sebastião Baêta, Renildo Marques de Santana,
Rimon Santana Teixeira, Roberto Braga de
Matos, Roberto José Cesário, Rodrigo dos
Reis Braga Fiorilo, Romeu Simão Barreto,
Ronildo de Faria Vitorio, Rosélio Candido
Pedrosa, Rosinéia Marques Batista, Sebastião Canuto Pereira, Sérgio Roberto Matos,
Urbano Braga de Matos, Vitório Eduardo
Teixeira e Wagner Elias Lopes de Siqueira,
para reunião a ser realizada na próxima terça-feira dia 02/10/18 às 15:00 horas na Casa
de Cultura Maestro Dungas, para assuntos relacionados ao processo licitatório, entre eles:
assinatura dos contratos, escolha de pontos,
informações sobre o acordo judicial, etc. Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Sr. Carlos Henrique Franca Rodrigues.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
EDITAL. Pregão Presencial nº 111/2018 PL 199/2018 – RP 061/2018 – Registro de
preços para eventual e futura contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS I. Tipo:
Menor Preço por item. A abertura será dia
16/10/2018 às 13:00 hs.
EDITAL. Pregão Presencial nº 114/2018 PL 206/2018 – RP 062/2018 – Registro de
Preços para futura e eventual contratação de
Pessoa Jurídica para prestação de serviços
de transportes municipal e intermunicipal
em ônibus convencional rodoviário, com
capacidade mínima para 44 passageiros.
Tipo: Menor Preço Global. A abertura será
dia 11/10/2018 às 13:00 hs.
EDITAL. Pregão Presencial nº 115/2018
- PL 207/2018 – RP 063/2018 – Registro
de preços para eventual e futura contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de
fórmulas para nutrição enteral para atender
a pacientes assistidos pela SEMSA, com
carência nutricional, intolerância a lactose,
portadores de diabetes, nefropatias entre outras patologias. Tipo: Menor Preço por item.
A abertura será dia 10/10/2018 às 13:00 hs.
EDITAL. Pregão Presencial nº 121/2018
- PL 215/2018 – RP 065/2018 – Registro de
preço para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de peças
e acessórios originais, para manutenção dos
veículos leves, semipesados e pesados da
frota municipal. Tipo: Menor Preço sendo
considerado o Maior Desconto Percentual
sobre a Tabela do Fabricante. A abertura
será dia 11/10/2018 às 13:00 hs.
EDITAL. Concorrência Pública nº
010/2018 - PL 218/2018 – Contratação
de pessoa jurídica, para continuação da
construção da Avenida José Farid Rahme
– Bairro Centro ao Bairro Cardoso - Est.
81+18,880 à Est. 177+12,665 - extensão:
1,91 km em atendimento a SEMOS. Tipo:
Menor Preço Global. Execução indireta por
meio de empreitada por preço unitário. A
abertura será dia 31/10/2018 às 13:00 hs.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Nova Sessão - Pregão Presencial 081/18
– PL150/18 – RP044/18 - A pregoeira comunica data e horário para nova sessão do
referido processo, sendo o dia 28/09/2018
às 13hr00 no Departamento de Licitações
e Contratos.
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Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Resultado – Pregão Presencial
110/2018 - PL 198/2018 – Vencedor:
XPTI Tecnologias em Segurança Ltda.
CNPJ: 18.190.216/0001-22. Valor Total:
R$119.880,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Apostilamento 052/2018 ao Contrato
050/2017- PL 017/2017 - PP 017/2017 e
ao Contrato 073/2018 - PL 158/2017 - PP
085/2017 - RP 050/2017 - Ata 124/2017.
Com fundamento no art. 65, § 8º da Lei
8.666/93 e consoante Decreto Municipal nº
12.312 de 04 de setembro de 2018, realiza-se o presente apostilamento, cuja finalidade
é a alteração da representação do Contratante de Semos para Semapa.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato Contrato 542/2018 - Pregão
Presencial 095/2018 – PL 170/2018. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de materiais hidráulicos a
fim de atender a demanda de manutenção
da SEMOS. Contratada: Transcol Material de Construção Indústria e Comércio
Ltda. CNPJ: 16.711.459/0001-33.Valor:
R$106.381,11. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extratos de contratos - Pregão Presencia
034/2018 – PL 062/2018 – RP 020/2018.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de limpeza e
higienização para a Prefeitura Municipal
de Itabirito. Contrato 550/2018 – Contratada: Brumadinho Papel e Comércio
Ltda – CNPJ; 18.285.097/0001-91. Valor:
R$36.379,80. Contrato 553/2018 - Contratada: Distribuidora Irmãos Santana – CNPJ:
65.186.835/0001-23.Valor: R$77.651,20.
Contrato 556/2018 – Contratada: Woltine Comércio e Representação Eireli-ME – CNPJ: 11.387.190/0001-68. Valor:
R$10.273,50. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extratos de contratos - Pregão Presencial
104/2018 - PL 192/2018 – Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de ferramentas para apoio à manutenção,
peças, periféricos e acessórios de informática, para a Prefeitura Municipal de Itabirito.
Contrato 547/2018 - Contratada: Bytecenter
Comércio e Prestação de Serviços em Informática e Telecomunicações Ltda. CNPJ:
09.076.173/0001-68. Valor: R$17.977,00.
Contrato 548/2018 - Sulatech Informática
Eireli – ME – CNPJ: 23.501.700/0001-65.
Valor: R$7.970,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato Contrato 560/2018 – 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 SEMCULT. Contratada: Indaiá Refeições Coletivas Ltda
- ME – CNPJ: 08.064.408/0001-39. Valor:
R$5.090,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato Contrato 561/2018 - Pregão
Presencial 057/2018 - PL 103/2018 - RP
030/2018. Objeto: Prestação de serviços de
locação, montagem e desmontagem de sonorização, iluminação, painel de led, palco e
tablado, para atender a demanda de eventos
artísticos culturais e outros, na sede e distritos, promovidos ou apoiados pela Prefeitura
Municipal de Itabirito através da Secretaria
Municipal de Patrimônio Cultural e Turismo. Contratada: S.P.H. Som E Locação
de Equipamentos Ltda – ME – CNPJ:
08.446.421/0001-52. Valor: R$ 22.800,00.
Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato Contrato 562/2018 - Pregão
Presencial 134/2017 – PL 236/2017 - RP
074/2018. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de copos de água
mineral natural e gelo, para atender a demanda de eventos artísticos, culturais e turísticos,
na sede e distritos, promovidos ou apoiados
pela Prefeitura Municipal de Itabirito através da Secretaria Municipal de Patrimônio
Cultural e Turismo. Contratada: Mário Lúcio Rodrigues Das Dores – ME – CNPJ:
15.428.577/0001-76. Valor: R$ 2.533,76.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato Contrato 544/2018 – Pregão
Presencial 034/2018 - PL 062/2018 – RP
020/2018 – Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de materiais
de limpeza e higienização para a Prefeitura Municipal de Itabirito. Contratada:
Ideal química Indústria de Detergentes
Ltda. – CNPJ: 07.176.255/001-59.Valor:R$8.130,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato Contrato 558/2018 – Pregão
Presencial 100/2018 - PL 183/2018 – RP
020/2018 – Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para execução dos serviços de extensão e modificação de rede elétrica, urbana e rural, com instalação e substituição
de luminárias para melhoria da iluminação
pública no município de Itabirito. Contratada: Martino Eletricidade Eirelli – CNPJ:
15.633.480/0001-67. Valor:R$137.499,99.
Vigência: 05 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Procuradoria Jurídica Consultiva - Extrato
de Termo de Colaboração nº 070/2018 –

Inexigibilidade nº 042/2018. Partes: Município de Itabirito e a Associação Itabiritense
de Artistas e Artesãos. Objeto: repasse de
subvenção anual para a Associação Itabiritense de Artistas e Artesãos. Data de assinatura: 29/08/2018. Vigência: Da data de
assinatura a 31/12/2018. Valor: R$5.600,00.
Dotação Orçamentária: 02.008.001 –
13.392.1301 2.502 - 3.3.50.43.00.00.
Extrato de Termo de Fomento nº
006/2018 – Inexigibilidade nº 041/2018.
Partes: Município de Itabirito e a Federação
Mineira de Ciclismo. Objeto: realização
da 3ª Etapa do evento Internacional Estrada Real junto ao Campeonato Mineiro de
XCO Olímpico. Valor: R$ 50.000,00. Data de assinatura: 27/08/2018. Vigência: Da
data de assinatura a 30/09/2018. Dotação
Orçamentária: 02.007.001 - 27.812.2701
2452 - 3.3.90.39.00 00– Ficha 249.
Extrato de Termo de Fomento nº
007/2018 – Inexigibilidade nº 043/2018.
Partes: Município de Itabirito e a Agência de Desenvolvimento Econômico e
Social de Itabirito. Objeto: execução do
Projeto de Desenvolvimento Local. Valor: R$ 1.267.322,30. Data de assinatura:
20/09/2018. Vigência: Da data de assinatura a 31/12/2018. Dotação Orçamentária: 02.012.001 - 23.691.2301 2700 3.3.50.41.00 00– Ficha 436.
Extrato do Termo de Cooperação nº.
003/2018. Celebrado entre o Município de
Itabirito e a Associação Comunitária Antônio
da Cruz Portões. Objeto – O PATROCÍNIO, pelo Município, à Associação descrita
no preâmbulo, em decorrência da participação na 27ª Julifest. Data de assinatura:
22/08/2018 – Valor: R$8.000,00 (oito mil
reais) – Dotação Orçamentária: 02.014.001 08.244.0894 2894 - 3.3.90.31.00 . Ficha 541.
Extrato do Termo de Cooperação nº.
004/2018. Celebrado entre o Município de
Itabirito e a Associação de Apoio Comunitário do Bairro Praia. Objeto – O PATROCÍNIO, pelo Município, à Associação descrita no preâmbulo, em decorrência da participação na 27ª Julifest. Data de assinatura:
28/08/2018 – Valor: R$4.000,00 (quatro mil
reais) – Dotação Orçamentária: 02.014.001 08.244.0894 2894 - 3.3.90.31.00 . Ficha 541.
Extrato do Termo de Cooperação nº.
005/2018. Celebrado entre o Município de
Itabirito e a Associação de Moradores dos
Bairros Cabral, Córrego do Bação e Grota
da Mina. Objeto – O PATROCÍNIO, pelo
Município, à Associação descrita no preâmbulo, em decorrência da participação na
27ª Julifest. Data de assinatura: 28/08/2018
– Valor: R$3.500,00 (três mil e quinhentos
reais) – Dotação Orçamentária: 02.014.001 08.244.0894 2894 - 3.3.90.31.00 . Ficha 541.
Extrato do Termo de Cooperação nº.
006/2018. Celebrado entre o Município
de Itabirito e a Associação Comunitária do
Bairro Meu Sítio. Objeto – O PATROCÍNIO, pelo Município, à Associação descrita
no preâmbulo, em decorrência da participação na 27ª Julifest. Data de assinatura:
28/08/2018 – Valor: R$3.000,00 (três mil
reais) – Dotação Orçamentária: 02.014.001 08.244.0894 2894 - 3.3.90.31.00 . Ficha 541.
Extrato do Termo de Cooperação nº.
007/2018. Celebrado entre o Município de
Itabirito e a Associação de Apoio Comunitário Hamilton de Oliveira do Bairro Pedra
Azul. Objeto – O PATROCÍNIO, pelo Município, à Associação descrita no preâmbulo,
em decorrência da participação na 27ª Julifest. Data de assinatura: 26/09/2018 – Valor:
R$5.000,00 (cinco mil reais) – Dotação Orçamentária: 02.014.001 - 08.244.0894 2894
- 3.3.90.31.00 . Ficha 541.
Extrato de Convênio nº 003/2018. Convenentes: Município de Itabirito e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Itabirito – APAE. Objeto: repasse financeiro
de verba oriunda de emenda parlamentar
destinada à APAE. Valor: R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e eventuais rendimentos auferidos desde a data do presente repasse ao Município, nos termos da Resolução
SES/MG nº 5913/2017. Data de assinatura:
30/07/2018. Vigência: Da data de assinatura a 27/11/2018. Dotação Orçamentária:
2554-Secretaria de Estado Saúde - APAE.
Extrato de Convênio nº 005/2018. Convenentes: Município de Itabirito e a Sociedade
Beneficente São Camilo. Objeto cooperação entre as partes para a aplicação do incremento temporário do Limite Financeiro de
Assistência de Média e Alta Complexidade
(MAC). Valor: R$ 100.000,00 (cem mil
reais) e eventuais rendimentos auferidos
desde a data do presente repasse ao Município, nos termos da Resolução SES/MG
nº 6.302, de 04 de julho de 2018. Data de
assinatura: 20/09/2018. Vigência: Da data
de assinatura a 05/07/2019. Dotação Orçamentária: Banco do Brasil, Agência 0849-4,
Conta 47073-2.
Extrato de Termo Aditivo nº 002/2018 –
1º Termo Aditivo ao Termo de Convênio
nº 003/2017. Partes: Município de Itabirito
e a Sociedade Beneficente São Camilo. Da
vigência: Fica prorrogada a vigência do
convênio até 31 de dezembro de 2018. Data
de assinatura: 20/09/2018.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Extrato de Termo Aditivo nº 003/2018
– 1º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 005/2017. Partes: Município de
Itabirito e a Sociedade Beneficente São
Camilo. Da vigência: Fica prorrogada a
vigência do convênio até 31 de dezembro
de 2018. Data de assinatura: 26/09/2018.
Extrato do Contrato de Rateio nº.
010/2018. Celebrado entre o Município de
Itabirito O Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP. Objeto – rateio de recursos financeiros necessários à realização das despesas
de custeio da Instituição de Cooperação
Intermunicipal do Médio Paraopeba –
ICISMEP. Data de assinatura: 02/01/2018

– Valor: R$360.000,00.
Extrato da Decisão do Processo Administrativo nº 23/2018. Pedido Julgado
Procedente. Dever de Indenizar o Locador pelas verbas locatícias referentes
aos 16 (dezesseis) dias de uso do imóvel, compreendendo o montante total
de R$3.093,33 (três mil e noventa e três
reais e trinta e três centavos), observados
não só os descontos legais incidentes,
nos termos do contrato administrativo de
nº 095/2016 e respectivos aditivos, mas
também, a disponibilidade financeira
da Administração Pública Municipal.
Ausente recurso administrativo. Data da
decisão: 20.09.2018.

Vem aí a 12ª Cavalgada
de Padre Viegas
Preparados para uma das cavalgadas mais tradicionais
de Mariana? Ótimo, pois a 12ª Cavalgada de Padre Viegas,
marcada para acontecer neste final de semana, 29 e 30 de
setembro, promete agitar o distrito.
A programação está recheada de atrações culturais. O
evento começa no sábado, 29, com escolha da Rainha da
Cavalgada e, em seguida, show com Patrícia Magalhães. Já
no domingo, 30, acontece o tradicional passeio com os cavaleiros, saindo do trevo de Bandeirantes até Padre Viegas. Em
seguida, tem o concurso de marchas.
Sobre – A Cavalgada de Padre Viegas surgiu em 2000,
por iniciativa de Preto (Odair) e Gildo, apaixonados por cavalos. Em 2014, criou-se a Associação Cavalgada de Padre
Viegas, com o objetivo de fortalecer, ainda mais, a festa.
Além do concurso de marcha, também realiza-se o desfile
da Rainha da Cavalgada, tendo como candidatas, moradoras
de Padre Viegas.
O evento, que em 2018, está em sua 12ª edição, acontece
sempre no 4º fim de semana de setembro e é realizado com
o apoio da Prefeitura Municipal de Mariana, empresas e pessoas de Mariana e Ouro Preto, e neste ano, conta com a parceria da Associação Amigos do Clube do Cavalo. Prestigie!
Dia 29 de setembro (sábado):
20h - Escolha da Rainha da Cavalgada
22h - Show com Patrícia Magalhães
Dia 30 de setembro (domingo):
9h - Passeio com os cavaleiros
12h – Inicio do Concurso de Marchas

PANORAMA

A

Câmara de Mariana aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar nº 65/2018 durante a reunião
ordinária da segunda-feira (24), que trata do reassentamento
dos moradores de Paracatu de Baixo. O vereador Bruno Mól
(MDB), que havia pedido vista ao projeto na reunião anterior, solicitou que o mesmo fosse votado em única discussão.
De acordo com o vereador, seu requerimento de documentos
e informações relevantes para a votação foi atendido pela
Comissão dos Atingidos.
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Encontro de professores discute
Base Nacional Comum Curricular
Aconteceu na sexta-feira, 21, no Centro de Convenções,
em Mariana, a consulta pública para sugestões do “Currículo de Minas”, que usa a Base Nacional Comum Curricular,
a BNCC, na organização de um currículo para o estado de
Minas Gerais para escolas públicas, da educação infantil até
o 9º ano.
A BNCC é um documento de caráter normativo que
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo
das etapas e modalidades da educação básica, formando um
currículo. Cada estado deve montar seu currículo, com base na
normativa federal, obedecendo as suas diretrizes. As normas
vão valer para o próximo ano letivo.
A secretária municipal de educação, Aline de Oliveira,
ressalta os parâmetros que devem ser considerados nesse momento. “Neste momento deve-se levar em consideração todas
as características culturais, econômicas e regionais. Portanto é
fundamental ter um olhar integrado entre as áreas da BNCC
durante o planejamento do currículo para garantir ao máximo
a educação integral dos alunos”, afirma.
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A reunião foi coordenada pela 25º Superintendência Regional de Ensino, promovendo espaço para reflexão e estudo
coletivo do currículo municipal. A BNCC define dez competências gerais que devem ser desenvolvidas junto aos componentes curriculares durante toda a educação básica.

Reunião com vigilantes municipais
discute reinvindicações
Na terça-feira, 18, o prefeito Duarte Júnior esteve com os
vigilantes municipais, no Centro de Convenções, para discutir melhorias em suas condições de trabalho e, também, para
realizar a entrega dos novos uniformes.
Atualmente, o Departamento de Vigilância Patrimonial
possui 148 vigilantes, entre efetivos e contratados. Na reunião, foram levantadas demandas como a criação de crachás
para os servidores, mudança de nível salarial, ampliação do
quadro de contratados, reformas nas guaritas, banheiro e bebedouro.
A servidora Janete Amaziles agradeceu a Prefeitura pelos uniformes e parabenizou a atitude de Duarte em participar do encontro. “Foi importante o prefeito vir para ouvir
as nossas reivindicações e também explicar o processo de
execução dos pedidos. Gostei muito de ver ele aqui para nos
ouvir também”, comenta Janete.
Para o secretário de Defesa Social, Braz Azevedo, o projeto de monitoramento eletrônico apresentado ao Executivo será fundamental para a segurança dos patrimônios da
cidade. “Esse projeto de monitoramento tende a diminuir a
necessidade de vigilantes em determinados postos, como em
escolas e creches. A falta de servidores efetivos na vigilância

Débora Madeira

já foi levada ao conhecimento do Executivo e aguarda resposta sobre a possibilidade de terceirização desta mão-de-obra”, explica o secretário.
Participaram também a advogada da Associação dos
Servidores Públicos de Mariana (Assemar), Mônica Fernandes e a secretária adjunta de Defesa Social, Raquel de Souza
Oliveira Gonçalves.

Demutran realiza simulação
na Semana Nacional de Trânsito
Na última sexta-feira, 21, o DEMUTRAN preparou todo cenário para simulação de trânsito em prol da Semana
Nacional do Trânsito. Foram utilizados carros danificados e
uma motocicleta simulando uma batida. Atores representavam vítimas gravemente feridas e civis vidrados acompanharam a simulação do acidente ao resgate.
A simulação aconteceu em frente ao Centro de Convenções e contou com a participação da Guarda Municipal e os
Bombeiros Civis e Militares. O secretário de Defesa Social,
Braz Azevedo, também acompanhou as ações e fala como
foi o planejamento e execução. “O simulado faz parte de um
conjunto de ações integradas de atendimento à população
entre os órgãos ligados a secretaria e as outras instâncias de
suporte as vítimas como os bombeiros, que unidos demonstram a execução efetiva dos treinamentos. Este simulado é
fruto do treinamento realizado junto aos Bombeiros do Posto
Avançado e a Guarda Municipal, colocando em prática os
conceitos aprendidos e também sensibilizando a população
a respeito do trânsito” declara o Secretário.
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O aposentado Ivanir Clemente foi um dos espectadores
da simulação e conta o que achou da experiência. “Eu achei
muito interessante a simulação. Ela traz de fato uma realidade que as pessoas não param refletir sobre os riscos que
o trânsito pode oferecer se o motorista não tiver cuidado e
responsabilidade. É um momento para refletirmos nossas
atitudes no trânsito”, disse.
José Geraldo Barreto também presenciou a simulação e
achou tudo muito real, devido os detalhes e organização da
equipe de trânsito. “Foi muito real! Um verdadeiro exemplo
para os condutores e pedestres nesta Semana Nacional de
Trânsito. Parabenizo o Demutran pela iniciativa e cuidado
para preparar essa simulação de forma tão real,” complementa Geraldo. A Semana Nacional do Trânsito iniciou no
dia 18 de setembro e foi finalizada no último domingo, 23.
Com o tema: “Nós somos o trânsito”, crianças tiveram, além
de palestras e ensinamentos relacionados ao comportamento
no trânsito, uma tarde cheia de lazer e brincadeiras na Praça
Gomes Freire.
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Prefeitura realiza entrega de
Bate-papo sobre
drogas e saúde mental chuteiras para alunos do América
no Fórum Intersetorial
de Defesa dos Direitos
da Infância e Juventude
Mais uma reunião do Fórum de Defesa dos Direitos da Infância e Juventude aconteceu nesta segunda-feira, 24, no Centro de Convenções. O bate-papo aconteceu com cerca de 100 jovens, que discutiram sobre a questão
das Drogas e da Saúde Mental, com a ideia de desconstruir o senso comum
e falar abertamente sobre o tema.
A ideia surgiu após a demanda dos próprios adolescentes do Programa de Formação Profissional do município, e segundo eles, é preciso
conscientizar e debater sobre o uso de substâncias lícitas e ilícitas que é
visto como um tabu na sociedade, além do descaso com os usuários por
parte da população.
Os encontros acontecem de forma coletiva em torno de temáticas que
proporcionam a reflexão e o conhecimento acerca de questões culturais, sociais e políticas que possam contribuir para uma cidade que atenda as Políticas para a juventude. A comissão organizadora é composta pelo assistente
social da Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania, Bruno Sérgio e pelas
terapeutas ocupacionais da Secretaria de Saúde, Marcela e Priscila.
As reuniões acontecem as terceiras segundas feiras de cada mês no Centro de Convenções e a participação e aberta para toda comunidade.
Felipe Cunha

O sonho de se tornar um jogador profissional se aproxima cada
vez mais dos alunos da escola do
América Futebol Clube, inaugurada em Mariana no início de agosto.
Isso, porque a Prefeitura de Mariana não mede esforços e tem trabalhado intensamente. Prova desse
esforço foi a entrega de 150 chuteiras aos alunos, realizada nesta quinta-feira, 20, na sede do Olimpic.
“Eles já tinham uniforme, campo para treinar e treinador. Faltavam as chuteiras para garantir um
desempenho ainda melhor. Fico
muito feliz quando trabalhamos em
projetos como esse, pois valorizamos a nossa base, que são as crianças”, disse o prefeito Duarte Júnior
destacando que a parceria com a
empresa Salum Construções, Renova e, principalmente, os clubes
Olimpic e Guarany, é primordial
para sucesso do projeto. “Vamos
dialogar com os demais clubes da
cidade para ampliar essa ideia”,
completou.
O brilho no olhar e sorriso no
rosto das crianças e adolescentes
evidenciava o quanto eles estavam
felizes com o presente. “Agora eu
tenho duas chuteiras, uma que a minha mãe comprou assim que entrei
para a escolinha, e essa, novinha.
Vou me esforçar ainda mais para
compensar toda essa atenção que
estamos tendo”, afirmou Kaio Gabriel da Silva, de 8 anos.
Parceria – A iniciativa da escola
oficial do América Futebol Clube
em Mariana é da Salum Construções Ltda, empresa responsável

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Eliene Santos

Eliene Santos

pelas obras do Eixo 1 nas barragens
de Fundão e Nova Santarém, em
parceria com Prefeitura de Mariana, Fundação Renova, e os clubes
Olimpic e Guarany.
“Percebemos que poderíamos
ajudar com um projeto social de
futebol. Como presidente do Amé-

rica, sei que temos a melhor expertise na busca de jogadores e na
formação social dessas crianças”,
disse o presidente da Salum Construções, Marcus Salum.
Apoio ao esporte – Mariana segue investindo nos jovens talentos
e promovendo políticas públicas
para o esporte e lazer, direitos fundamentais para a garantia do desenvolvimento social. Prova disso são
as diversas iniciativas na área esportiva como reforma de quadras,
apoio financeiro a entidades e clubes ou atração de eventos nacionais
que transformam Mariana na capital do esporte. “Assim como a saúde e a educação, o esporte também
deve ser reconhecido e tratado com
seriedade. São inúmeros os jovens,
adultos e, principalmente, crianças,
envolvidos. Firmamos um compromisso e o manteremos de pé a todo
custo”, afirma o prefeito Duarte.

Mais de 50 famílias marianenses foram
atendidas com o projeto Brasil Sem Miséria
A Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com a
Emater-MG, realizou o fechamento
do programa “Brasil Sem Miséria” no distrito de Barro Branco, na
quarta-feira, 19. A reunião serviu
para parabenizar as produtoras pelos
grandes esforços realizados, e para
os representantes da Secretaria e da
Emater-MG visitarem as propriedades rurais. Mais de 50 famílias marianenses foram atendidas em cinco
comunidades diferentes, entre elas
Goiabeiras, Cafundão, Barro Branco, Santa Efigênia e Constantino.
O Prefeito de Mariana, Duarte Júnior, também esteve presente
no encerramento. Em seu discurso
propôs novas medidas para alavancar a produção dos agricultores
familiares e elogiou o projeto. "Es-

se projeto é muito correto. É uma
forma de distribuição de renda. As
pessoas precisam de oportunidade,
é isso que o programa faz. Vamos
pensar junto a Secretaria uma forma para incluir vocês nas remessas
que fazemos da merenda escolar
municipal", afirmou.
O projeto federal foi realizado
pela primeira vez no município e
teve o intuito de promover inclusão social produtiva, além de trazer
maior segurança alimentar para a
população. Com isso, o programa
repassou aos produtores familiares
uma determinada quantia para que
eles pudessem criar e expandir seus
negócios. Em Mariana, a maioria
dos produtores contemplados escolheu investir em galinheiros. É
importante frisar que as famílias

beneficiadas são obrigatoriamente
oriundas do programa Bolsa Família, com uma renda familiar oficial
de 110 per capita por mês. Para participar os produtores tiveram que
apresentar também um diagnóstico
familiar, termo de adesão e a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP),
declarando que a pessoa é produtora familiar.
Para a produtora rural, Adriana
Borges, o projeto foi de suma importância para a criação de novas
formas de sustento. "Este investimento feito me ajudou muito. O
dinheiro que eu gastava com carne
e ovo eu acabo usando para outros
gastos. O projeto acreditou em nós
e hoje eu tenho a oportunidade de
usar para meu próprio sustento",
afirmou a produtora.

Lucas Mantovani

O BERRO DO
BODE ZÉ

Incêndios no Brasil:
tragédias anunciadas
Com um doloroso registro de incêndios trágicos, nos últimos sessenta
anos, o Brasil continua a brincar com fogo, sem dar a mínima para as normas de segurança e providências preventivas, só lamentando e vociferando
quando as chamas devoram o patrimônio e levam vida humanas. O último
grande sinistro do gênero, o do Museu Nacional, felizmente sem vítimas
humanas, foi desastroso para a cultura e memória nacionais. Ao que tudo
indica, teve causa na omissão quanto à manutenção. A série de grandes
incêndios começou com o do circo, em Niterói-RJ, na tarde de 17 de dezembro a poucos dias do Natal de 1961. Segundo consta, mais de quinhentas
pessoas morreram, cerca de setenta por cento crianças, pois se tratava de
espetáculo infantil. Onze anos depois, em 24 de fevereiro de 1972, foi a vez
do Andraus, grande edifício no centro de São Paulo; vinte e seis pessoas
morreram e cerca de quinhentas foram salvas por meio de helicópteros. No
primeiro dia de fevereiro de 1974, a poucos dias do segundo aniversário do
incêndio do Andraus, o edifício Joelma, também no centro de São Paulo,
envolveu-se em chamas, matando cento e oitenta e sete pessoas. Em 27
de fevereiro de 1976, em Porto Alegre-RS, prédio das Lojas Renner foi palco de outra tragédia com fogo, matando 41 pessoas. Dez anos mais tarde,
em 17 de fevereiro de 1986, no Rio de Janeiro, o edifício Andorinha envolveu-se em chamas, ocasionando a morte de 23 pessoas. Em 2000, em
Uruguaiana-RS, 12 crianças morreram quando se incendiou a creche onde
estavam. Em 24 de novembro de 2011, 7 pessoas morreram na tragédia
da casa de shows Canecão Mineiro, em Belo Horizonte. A última grande
tragédia do gênero foi a da Boate Kiss, em Santa Maria-RS, em 27 de janeiro de 2013, quando 239 jovens morreram. Com exceção do incêndio do
circo, que foi criminoso (ex-empregado temporário do circo ateou o fogo) os
demais tiveram origem em omissão, falta de manutenção (especialmente
sistema elétrico) falta de segurança e outras irregularidades, tais como falta de condições para socorro emergencial às vítimas. Nos casos das duas
casas noturnas, além de irregularidades legais (falta de alvará no Canecão
Mineiro) e desobediência a normas de segurança, o palco foi usado para
pirotecnia (absurdo, em se tratando de espaço fechado) ateando fogo em
material inadequado usado na decoração. Todos teriam sido evitados se,
preventivamente, tudo estivesse como mandam as normas de segurança e
todos tivessem cumprido com suas respectivas obrigações. Tudo isso, dito
até aqui, já redigido pronto para denunciar, logo em seguida, a falta de equipamento de combate a incêndio, no complexo estação rodoviária/Praça do
Artesão, em Cachoeira do Campo/Ouro Preto. Não que ele não tivesse sido
instalado, quando concluído o complexo, há seis anos. Os dois hidrantes, lá
instalados, tinham as caixas desprovidas das respectivas mangueiras, a serem usadas pelos bombeiros em caso de necessidade. Na manhã da última
quinta-feira, constatou-se que, pelo menos, uma das mangueiras foi reposta
em sua caixa. Menos mal, mas a segunda caixa continuava vazia. Espera-se que ela seja reposta imediatamente, pois emergência não se anuncia,
acontece quando menos se espera. A bronca, com a qual se concluía esta
nota, foi substituída pela informação do meio-reparo da falta. Espera-se que
água não falte aos hidrantes, assim como não tem faltado para lavar a estação rodoviária, trabalho que poderia ser realizado com gasto mínimo de
água e, praticamente, nenhum incômodo aos usuários.
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Expo Mariana retorna
com proposta solidária
Mais um grande evento chega a
Mariana no mês de Outubro. Entre
os dias 11 e 14, o município recebe
a Expo Mariana Mangalarga Marchador 2018. Com a participação
de grandes nomes da música brasileira, como Ludmilla, Banda Djavu
e Babado Novo, o evento também
traz à cidade, pela primeira vez,
uma exposição especializada em
Mangalarga Marchador. Além dos
R$12 mil em prêmios, a competição funciona como eliminatória para a etapa nacional do circuito.
Realizada pelo Sindicato Rural dos Trabalhadores de Mariana,
com o apoio da Prefeitura de Mariana, a Expo 2018 carrega uma
ideia solidária. De acordo com o
prefeito de Mariana, Duarte Júnior,
a decisão foi tomada para fortalecer
as instituições que fazem trabalhos
sociais no município. “Toda a arrecadação dos ingressos será repassada as entidades de caridade, como
APAE, Casa Lar Estrela, Comunidade da Figueira e Lar Comunitário
Santa Maria. Eles cuidam de vários
marianenses de forma muito digna,
por isso achamos que seria uma
boa iniciativa”, afirmou.
Não é o primeiro evento em
que a Prefeitura viabiliza a arrecadação para as instituições sem
fins lucrativos. O jogo entre Sada
Cruzeiro e Minas Tênis Clube, pe-

lo Campeonato Mineiro de Vôlei
2017, também foi realizado nesses
moldes. "Estamos criando uma
oportunidade para os marianenses
se divertirem e também contribuir
um pouco com as instituições. É
obrigação do poder público fazer
esse tipo de ação, quem tem quer
ser aplaudido são as instituições”,
disse o prefeito.
Para a representante da Casa
Lar Estrela, Cristina Pereira, a iniciativa auxilia muito nos serviços
da entidade. "Temos muito a agradecer à Prefeitura de Mariana, ainda mais pelo momento atual de crise no país. A parceria é bem-vinda e
só traz ganhos para todos", pontuou
Cristina. Tereza dos Santos, do Lar

Santa Maria, também demonstrou
seu agradecimento ao município
pelo apoio. "É importante a união
do poder público e das instituições
em favor de quem mais precisa.
Estamos muito contentes com esta
ação".
Venda de ingressos – Os ingressos custam R$10,00, mas o
passaporte, que dará acesso a todos
os dias, pode ser comprado por
R$30,00. A venda terá início nesta
quinta-feira, 27, nas próprias instituições e no Sindicato Rural dos Trabalhadores de Mariana. Novos pontos
comerciais serão adicionados futuramente. Além disso, nos dias de
evento, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento.

