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Mais uma empresa se instalará em Ouro Preto
Está prevista a criação de 80 empregos diretos em janeiro de 2019

O

uro Preto ganhará mais um incremento na economia e na geração de empregos a partir de janeiro do próximo ano com a
instalação da WG Sintetização no município. A empresa trabalha com a sinterização de minério de ferro, sendo uma importante fornecedora de matéria-prima para a Gerdau. Serão criados 80 empregos diretos em janeiro de 2019, sendo previstas 150
vagas, no total, até o final do ano.
Foram estudados diversos locais para a implantação da empresa, sendo escolhida a região do distrito de Miguel Burnier. Em
maio deste ano, por intermédio do Pinheirinho e do vereador Wander Albuquerque, foi realizada uma reunião dos proprietários
Rogério Valadares e Helbert Batista com a Prefeitura de Ouro Preto para apresentarem o projeto. Nessa semana, foi liberada a licença ambiental para o empreendimento. Não haverá contrapartida do município, e a empresa irá se instalar entre Miguel Burnier
e Lobo Leite (distrito da vizinha Ouro Branco) gerando arrecadação direta para a cidade de Ouro Preto.
“As contratações, a pedido nosso, serão exclusivamente de ouro-pretanos, principalmente os moradores de Miguel Burnier,
Mota, Engenheiro Corrêa e proximidades. Em tempos de crise, em que muito se fala sobre emprego, continuamos realizando
ações e parcerias para buscarmos diversificar a economia local e fomentar a geração de emprego”, comemora o presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, vereador Wander Albuquerque. Ainda segundo Wander, “a partir de 2020 haverá nova expansão,
e outra em 2021, gerando mais 300 empregos diretos, ou seja, serão 450 empregos diretos no total”, finaliza.

Samarco inicia obras de
preparação da Cava Alegria Sul

Michelle Borges

Candidato do NOVO ao
Senado visita Ouro Preto
e Mariana hoje, 05/10
Rodrigo Paiva faz campanha nas
cidades históricas mineiras
Rodrigo Paiva segue com sua campanha pelo interior de Minas, e hoje, sexta-feira, visita a cidade de Mariana e Ouro Preto, berço de nossa história e tradição.
Começando por Mariana, Rodrigo Paiva encontrase com eleitores e correligionários em um café da manhã na Padaria Lafayete, desde às 8h. Às 9h o candidato segue para uma caminhada no centro da cidade.
Em Ouro Preto o encontro com os eleitores começa
com uma caminhada no centro da antiga Vila Rica, às
10h. Em seguida uma visita ao Museu da Inconfidência
às 11h.
Na oportunidade, o candidato está em contato direto com o eleitor, apresentando suas propostas, suas
ideias e buscando entender os anseios da população.
A “onda laranja” do NOVO vai envolvendo Minas e seu
interior, conversando com as pessoas, ouvindo os
empreendedores, trabalhadores e cidadãos que querem mudar nosso Estado e nosso país.

Cava de Alegria Sul - novembro de 2016

Depois de quase três anos de atividades paralisadas, após o rompimento
da barragem de Fundão, a mineradora
Samarco iniciou as obras de preparação da Cava Sul de Alegria. O local
fica no Complexo de Germano, situado entre Mariana e Ouro Preto, e terá
capacidade para receber 16 milhões de
metros cúbicos, sendo utilizado como
área para disposição de rejeitos.
As obras de preparação da Cava
se iniciaram esta semana. A Cava é
uma estrutura resultante do processo
de lavra, e de acordo com a mineradora, por possuir uma formação rochosa
e estável, permite a contenção segura
do rejeito nela depositado. A previsão
é de que as intervenções durem cerca
de 10 meses, atingindo, no pico das
obras, cerca de 750 empregados diretos e indiretos. “A Samarco se comprometeu a contratar de 75% a 80%
de mão de obra local”, informou por
meio de nota. “O início das atividades
de implementação do novo sistema de
disposição de rejeitos é um passo fundamental para a retomada das nossas
operações. A Cava é um local confinado, o que confere ainda mais segurança”, afirma o diretor-presidente da
Samarco, Rodrigo Vilela.
A Samarco obteve, em dezembro
de 2017, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais
(Semad) as licenças prévia (LP) e de
instalação (LI) que permitem a preparação do local.
Ao longo dos últimos meses,
foram realizadas tratativas com o
Ministério Público de Minas Gerais

(MPMG) que evoluíram para um Termo de Compromisso, que foi firmado
nesta sexta-feira (28/09), em Belo Horizonte.
O documento prevê a contratação
de auditoria independente para acompanhar a implantação do Sistema de
Disposição de Rejeitos Cava Alegria
Sul. A auditoria será responsável por
atestar a segurança técnica e ambiental da Cava e será custeada pela Samarco.
Retorno definitivo
Para voltar a operar, a Samarco
depende ainda da conclusão do Licenciamento Operacional Corretivo
(LOC) do Complexo de Germano.
Protocolado em setembro de 2017,
o processo visa regularizar todas as
licenças de Germano, suspensas em
outubro de 2016 pela Semad.
Conforme previsto no Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) do LOC, a

Samarco planeja implantar a filtragem
de rejeito arenoso, que corresponde a
80% do total de rejeitos gerados após
o beneficiamento do minério de ferro,
e o adensamento de lama, que representa os outros 20%.
A filtragem retirará a água do rejeito arenoso, permitindo o empilhamento do material. O adensamento
de lama, que também retira água do
rejeito, reduzirá o volume que será
destinado à Cava Alegria Sul. Ambos
os processos permitirão a recirculação
da água na produção.
Com o empilhamento dos rejeitos
arenosos e disposição da lama adensada, a Samarco ampliará a vida útil da
cava de 20 meses para sete anos. “Durante esse período, a Samarco dará sequência ao estudo e apresentação das
alternativas de médio e longo prazos
para a continuidade de suas atividades”, finaliza em nota.

Complexo Germano

do

Virgílio

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

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO
Venda de móveis em madeira de demolição,
janelas e esquadrias em madeira,
acabamentos em madeira.

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

emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG
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SINDSFOP
denuncia:
“Prefeitura deve
bonificação aos
servidores
aposentados”
Segundo informações
do Sindicato dos Servidores
Municipais de Ouro Preto
(SINDSFOP) a Prefeitura de
Ouro Preto ainda não pagou
a bonificação equivalente a
um ano de vale-alimentação
aos servidores públicos
municipais aposentados. O
acordo coletivo, publicado
em agosto de 2017, previa
um pagamento total de vinte
e seis mil reais de bonificação
aos servidores públicos que
se aposentaram entre maio e
dezembro de 2017. A prefeitura efetuou um pagamento
único de vinte mil reais a cada
servidor, porém o restante,
equivalente a um ano de vale-alimentação (R$6.000,00)
estaria em atraso.
Desde o segundo semestre de 2017, o Sindicato dos
Servidores Públicos e Funcionários Municipais de Ouro
Preto (SINDSFOP) denuncia
o não-pagamento dessa bonificação aos servidores que se
aposentaram no período de
01/05/2017 a 31/12/2017. A
Diretoria do SINDSFOP cobrou o imediato cumprimento
dessa cláusula do acordo
coletivo de 2017.

@evobikeshop
@evobikeshop
(31) 98433.0988 (31) 3553-2074
R. Santo Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo
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WG SINTERIZAÇÃO LTDA, torna público que
obteve da Superintendência Regional de Meio Ambiente Central, por meio do Processo Administrativo
nº0924/2018/001/2018, Licença Ambiental Simplificada para a atividade de sinterização de minério de ferro e
outros resíduos siderúrgicos, localizado no município de
Ouro Preto, à estrada vicinal que liga o terminal PATRAG
a rodovia MG 030, s/n, Zona Rural.
WG SINTERIZAÇÃO LTDA, por determinação do
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM,
torna público que solicitou, por meio do Processo Administrativo nº 09248/2018, a Licença Ambiental LAC
1 (LP + LI + LO), para a atividade de sinterização de
minério de ferro e outros resíduos siderúrgicos, localizado
no município de Ouro Preto, à estrada vicinal que liga o
terminal PATRAG a rodovia MG 030, s/n, Zona Rural.

FRANGO ASSADO
do Vaguinho
Frango Assado todos os
sábados e domingos

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

89,3 FM

Ouro Preto

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

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

Tratando seu melhor amigo
com o carinho que ele merece
R. Francisco Pignatário,67
Bauxita/Ouro Preto
3551-1122 98683.2765

(31) 98651-1421

Consultas,
Vacinas
e Exames
Laboratoriais

murta.miranda@yahoo.com.br

R. João Bastos Filho, 464 - 3553.1421

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

Vende-se
PROPRIEDADE na
Rua Santo Antônio,
centro de Cachoeira
do Campo.
Tel: (31)3553-1439 ou
99496-2155

PROVÍNCIA
SOCIAL
(31)

3553-1241

(31)

98,7 FM

3553-1711

Nova onda, sintonize agora

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

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

Ouça a Rádio

JEQUERI Material de
Construção e Acabamentos

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:
SILVANEY FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, vigilante,
natural de Nova Era / MG, residente
em Padre Viegas - Mº de Mariana-MG,
nascido a 19/02/89, filho de Oliveiro
Fernandes do Carmo e Maria Aparecida de Oliveira Fernandes e KEILA
LUIZA MIRANDA, brasileira, solteira, técnica em análises clínicas, natural
de Ouro Preto-MG, nascida a 09/10/93,
residente neste subdistrito, filha de Luis
Saturnino Miranda e Lucileni Júnia do
Carmo Miranda;
PAULO HENRIQUE XAVIER, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Ouro
Preto-MG, nascido a 09/04/88, filho
de Vicente Xavier e Roseli da Costa
Xavier e GRACE KELLY GUIMARÃES DA PAZ, brasileira, solteira,
promotora de vendas, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 07/10/92, filha de
José Guimarães da Paz e Maria Celina Eleotéria; Ambos residentes neste
subdistrito;
RODRIGO SILVANO BARBOSA,
brasileiro, solteiro, vigilante, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 03/09/93,
filho de Jairo Diniz Barbosa e Neuza
Maria Mariana Barbosa e MARÍLIA
MARIA DOS ANJOS, brasileira, solteira, professora, natural de Mariana-MG, nascida a 09/01/92, filha de Mário Josafá dos Anjos e Geralda Magela
Barbosa dos Anjos; Ambos residentes
neste subdistrito;
ALLAN RAINER SOMMERFELD,
brasileiro, solteiro, analista de gestão
operacional, natural de Mariana-MG,
onde reside (Distrito Passagem), nascido a 07/11/89, filho de Lothar Manfred
Sommerfeld e Maria das Graças Mariano e NATHANE TAYNÁ DIAS
MACHADO, brasileira, solteira, médica, natural de Ouro Preto-MG, onde
reside, nascida a 02/03/91, filha de
Geraldo Eustáquio de Abreu Machado
e Gleci das Graças Dias Machado;
FABIANA PIRES DA SILVA, brasileira, solteira, enfermeira, natural
de Belo Horizonte-MG, nascida a
10/01/74, filha de Miguel Augusto
Freitas da Silva e Maria do Rosário
Pires da Silva e NATÁLIA DE FÁTIMA MARIA LOREDO, brasileira, divorciada, técnica enfermagem,
natural de Mariana-MG, nascida a
06/07/90, filha de Carlos José Maria e
Luciene Gomes Maria. Ambas residentes neste subdistrito;
DANILO DO ESPÍRITO SANTO,
brasileiro, solteiro, motorista, natural
de Mauá-SP, nascido a 12/09/83, residente em Mariana-MG, filho de Roque
Celso do Espírito Santo e Conceição
Emília das Mercês do Espírito Santo e
RENATA RITA GUIMARÃES, brasileira, solteira, técnica enfermagem,
natural de Ouro Preto-MG onde reside, nascida a 22/05/86, filha de Walter
Felipe Guimarães e Maria Aparecida
Fortes Guimarães.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 02 de outubro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

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

-

Trabalhamos com horário marcado

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

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

PROMOÇÕES DA SEMANA:
Chuveiro , Duchas Fame e Luminárias 20% à vista
Argamassa Urso Polar com preços especiais.

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

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XVIII
Definitivamente, essa coisa que vigora no Brasil não é democracia, ou seja, regime no qual o poder está com o povo. O eleitor, cidadão qualificado para votar, em seu nome e no dos demais
não qualificados, não tem poder para escolher os pré-candidatos,
ficando isso a cargo dos partidos; vota, escolhendo entre nomes
apresentados (prato feito) apresentados pelos partidos, mais especificamente pelos “caciques” políticos; não tem liberdade de escolha
entre o sim e o não, pois é obrigado a votar; não pode candidatar-se,
a menos que se afilie a um partido, à revelia do que possa dizer sua
consciência em relação à filosofia e diretrizes do partido.
Assim como nos regimes de partido único, candidatura só é liberada ao afiliado, no pluripartidarismo (e como é “pluri”, hein?) brasileiro, quem está fora do curral não tem direito. Quanto ao resultado
de uma eleição, qualquer candidato pode ser eleito com o mínimo
de votos, pois o voto nulo não é considerado como vontade do eleitor. Na internet, muitas são as declarações de apoio a esse absurdo,
nas quais se fala que, num oceano de votos nulos, um voto favorável elege o candidato apontado. Ainda se acrescenta que, se não é
moral, é legal! É o cinismo a coroar a hipocrisia!
No período chamado “ditadura militar” (como se políticos não
tivessem tido participação), as eleições eram mais democráticas, e,
foi naquele período (1965) que se criou o Código Eleitoral vigente,
cujo artigo 224 diz: --- “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.” --- Por 41 anos, tal dispositivo legal foi respeitado na integralidade, só deixando de sê-lo a partir de 2006 quando, em atendimento a políticos temerosos, o TSE deu uma interpretação fajuta ao
artigo em questão.
Diante da situação caótica em que vive o Brasil, em consequência de um sistema que, em detrimento da nação como um todo,
favorece grupos e oligarquias por intermédio de partidos políticos,
que de tudo fazem para conquistar se manterem no poder, a melhor
opção é a democracia aberta. O que seria a democracia aberta? É o
verdadeiro regime democrático, do qual todo cidadão pode participar
sem ter que se filiar a qualquer partido, porque na democracia aberta
não existiria nenhum partido político; o político estaria desatrelado
de qualquer grupo organizado, porém vinculado aos seus eleitores,
que teriam o direito de monitorar aquele mandato, executivo ou legislativo, por meio de pontos, positivos ou negativos, conforme a
avaliação de cada eleitor. Atingido um mínimo de pontos, o agente
político deixaria o cargo em favor do mais votado depois de si; nada desses processos caríssimos que nada resolvem. Se houvesse
crime comum, sim, a Justiça cuidaria do caso de acordo com os
cânones legais, mas avaliação do seu desempenho como agente
público ficaria com o povo, que detém o poder e decidiria se aquele
político continuaria ou não no exercício do mandato recebido.
O trabalho nos parlamentos (câmaras municipais, assembleias
legislativa e Congresso Nacional) não seria afetado por questões
partidárias, cada agente político a atuar de acordo com a sua consciência e as necessidades da respectiva coletividade, municipal, estadual ou nacional; o poder executivo (prefeitura municipal, governo
estadual e governo federal), livre da necessidade prévia de uma
maioria no respectivo parlamento, teria que estar atento à coletividade, ao povo em geral e não mais às exigências de grupos políticos. Em harmonia com os demais poderes constituídos e, especialmente, com o povo, cada agente executivo teria mais liberdade para
trabalhar e cumprir metas pré-estabelecidas.
Os subsídios dos agentes políticos (agentes políticos não recebem salários) não subiriam à “estratosfera”, como atualmente,
e nem seriam fixados pelos parlamentos. Seriam calculados com
base em fórmula matemática, que impediria aumentos fora da realidade econômica do país, ao contrário do que se pratica atualmente.
Em caso de queda acentuada nos índices econômicos, os subsídios
poderiam até ser reduzidos. Assim, todos que tivessem o poder nas
mãos não fariam gracinhas com o dinheiro público e conduziriam a
administração, rigorosamente, dentro da lei. Seria o fim da farra, que
se faz atualmente, a despeito da miséria do salário mínimo!
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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CARTA AOS TEMPOS

**Rodolfo Koeppel

Ajudando as crianças de Glaura
Você sabe que eu gosto de alisar paus... E fazer coisas de madeira. Quando quero ter mais prazer,
corto um dedo na serra circular... Já
devo ter feito umas 20 mesas como
a que aparece na foto. E eu até hoje não tenho uma. Agora fiz cinco
e doei para a Escola Municipal de
Glaura e elas serão rifadas... Acho
que se comprar uma única rifa eu
ganharei uma mesa... Ou todas?
100% do que se arrecadar será
usado em projetos de nossas crianças. Também vamos usar recursos
para fazer as arquibancadas em
madeira para o Ginásio da Escola
Municipal Benedito Xavier que
a PMOP, sem grana, está construindo. Se você visitar a cozinha
da Escola, vai ficar muito bem
impressionado! Uma coisa linda,
arrumada, eficiente. E a comida é
excelente!
Vamos inovar: sortearemos a
primeira mesa e o número sorteado volta para a urna. Sortearemos a
segunda e o número sorteado volta
para a urna. Isto até esgotarmos a
quantidade de mesas. Qual seja, se
você comprar apenas um número e
tiver sorte (Classe PS - Puta Sorte!
Claro, você devia ter se candidatado a Presidente!) pode ganhar as
5 mesas. E depois doar para seus
amigos. Políticos gostam de dar...
eu não!
O sorteio será no sábado, dia
27-outubro no horário da missa,

com testemunhas. E os ganhadores
serão avisados. Faremos a entrega
em BH. As mesas são pesadas! São
três peças - os pés, a bancada e o
centro rotativo removível.
Como comprar rifas? Se
comprar só uma você pode ganhar
as 5 mesas, se tiver um rabo razoável (sorte classe PS). Se comprar
muitas rifas (Sorte CN - Classe
normal), você só precisa fazer um
depósito! e ganhar as 5 mesas, sem
expor o rabo. Seguem os dados,
sendo que cada número custa R$
5.00. Eu lhe avisarei qual é (são)
o(s) seu(s) número(s), se e quando
você mandar a grana.
Favorecido: Josemar da Conceição Mendes CPF: 080.087.20611 - Banco: Banco do Brasil Agência: 0473-1 Conta: 14399-5
Se você quiser participar: (1)
faça o depósito (2) mande a cópia
do deposito para mim, por email (3)
Eu lhe aviso sobre os SEUS números (4) Aguarde... sentado... Pois só
no dia 27-out eu me lembrarei de
você. Já as nossas crianças se lembrarão de pessoas boas como você!
Para sempre... Tenha um bom domingo!
Atenção - 1: Vem aí o Caminho dos Emboabas - de Raposos
(1690) até Vila Rica do Ouro Preto (1698) - 140 km, no plano, na
sombra, em boa companhia. Você
poderá vir à pé, de bicicleta ou à
cavalo. E tomar um café com bo-

los, com seus amigos, no Café de
Glaura! E ainda visitar, junto com
a Dilma, o Chiqueiro dos Alemães
(1850)... Aguarde! Veja o resumo
do Caminho dos Emboabas em
anexo.
Atenção-2: quando terminava
isto, recebi uma má noticia para
você e boa para mim. Nos últimos
3 meses, eu comprei vários carros,
todos do ano (em que foram fabricados, claro):
(1)VW-MP-Lafer-1600 1978:
para passear só com uma pessoa
boa (conversível, só tem banco para duas pessoas); (2) Fusca-1300
1980: para a estruturação do projeto Caminho dos Emboabas. Só no
primeiro ano eu vou rodar 10.000
km! 10.000 km / 280 km = 36 viagens = 3 por mês; (3) Kombi-1400
2010: para passearmos com 11
turistas em Glaura. Comprei semana passada num leilão e foi
barata. Pois não tem motor... Com
11 amigos empurrando, não precisa de motor e não gasta gasolina...
Melhor, se eu abrir um buraco no
chão da Kombi, ela fica mais leve e
eu terei 11 x 2 = 22 pezinhos lindos
empurrando-a, e todas as 11 bundinhas sentadas nos bancos, com
conforto; (4) Fusca-1300 1985 cor
prata com teto solar (para o chifre
do(a) próprio-otário(a) pegar sol).
Este foi comprado para vender para
você... Acho que vou ter que aumentar o preço...

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Quando a resposta
está na pergunta
Uma amiga perguntou-me, muito chateada, porque as pessoas que consideramos são as que nos decepcionam. Disse a
ela que a resposta estava na própria pergunta. Ou seja, é exatamente porque nos importamos com elas.
Quantas vezes sofremos injustiças, ou ficamos sabendo que
alguém falou algo a nosso respeito, às vezes inverdades, por motivos dos mais variados? Dependendo de onde vem a ofensa ou a
mentira, não nos abalamos, porque não temos nenhuma ligação
emocional com o ofensor.
No caso de fofoca, é muito pior a sensação por quem acreditou do que por quem disse. Se alguém fala algo de você para
um amigo e ele acredita na mentira, sua mágoa vai para o amigo
e não para quem falou. Muitas vezes, como no caso da pessoa
que me perguntou, nem interessa quem disse. A decepção dela
foi pelo fato de alguém que ela pensava que nutria por ela um
carinho durante anos, ter acreditado em algo que ela não fez.
Tudo ficou esclarecido, mas o cristal quando quebra não pode mais ser emendado. Daí veio a pergunta: por que a decepção vem de quem gostamos? Talvez pelo fato de deixarmos de
gostar. Quando a confiança acaba, acaba tudo. E quem ama
acredita, protege, cuida. Antes de ir acreditando no que fulano ou
sicrano falou de você, o mínimo que você deve fazer é procurar a
pessoa para saber o que está acontecendo.
Quando o sentimento é real, seja ele amor, amizade, carinho,
não embarca tão fácil em canoa furada. Com o tempo, a gente
vai aprendendo a conhecer os sinais, a separar o joio do trigo e
a não se deixar levar facilmente. Mas ainda assim podemos nos
enganar.
Foi o que aconteceu com a minha amiga. Ela não esperava, e
por isso se decepcionou. Não se decepcionou com quem inventou mentiras sobre ela, mas com quem acreditou, porque era nele
que ela confiava.
O mundo anda tão conturbado, é tão difícil confiar verdadeiramente em alguém, que quando acontece devemos preservar este
sentimento e não nos deixarmos levar por comentários maldosos
ou pelo que alguém disse, sem dar ao outro o direito de se explicar. Quem faz isso demonstra que não merece o sentimento que
lhe é dedicado. Ninguém é obrigado a corresponder ao sentimento de ninguém, mas quando diz que é assim, que seja, então. E
quem realmente gosta não decepciona. Errar todos erramos, mas
é preciso saber filtrar o que nos chega aos ouvidos, e principalmente ter discernimento para avaliar a situação. Caso contrário, a
perda pode ser irreparável.

Mãe fala sobre o
assassinato do filho em
Cachoeira do Campo
Na semana passada (28) o Jornal O LIBERAL divulgou uma nota
da Polícia Militar relatando um homicídio ocorrido no dia 13 de setembro,
no bairro Vila do Cruzeiro, distrito Cachoeira do Campo. Nesta semana,
os pais da vítima procuraram nossa reportagem para falar do assunto, pois
segundo eles, nas informações da Polícia Militar só constavam o depoimento da mãe do suspeito.
Após a publicação da reportagem, a mãe da vítima, Dona Geralda,
procurou a polícia. “Nós fomos até o quartel e nos informaram que as declarações eram da mãe do autor. Então pediram para voltarmos hoje (quinta 4) para fazer um novo boletim, com o nosso lado da história”, ressaltou.
Geralda conta que o fato foi muito diferente do divulgado. “Meu filho,
em momento algum, foi ameaçar aquela mulher. Ela que saiu para a rua
perguntando se meu filho e os colegas dele tinham visto o filho dela, que
não estava em casa. Eles simplesmente disseram que não o viram e ela começou a surtar, gritando, falando que ia chamar a polícia, que eles podiam
bater na cara dela, que assim ela teria motivos para chamar os policiais.
Disse que os garotos tinham que dar conta do filho dela”, relata a mãe
da vítima. Geralda relata ainda que os vizinhos a chamaram para narrar a
confusão na rua, e ela orientou seu filho para voltar ao lar.
Por fim, Geralda revela que ao fim da confusão, ela seguiu para seu
trabalho. “Deixei o meu filho em casa. Os vizinhos contam que ela (mãe
do suspeito) começou a gritar com o filho dela, alegando que ele só era
homem dentro de casa, que na rua ele não era nada. Foi então que ele disse
que ela ia ter a prova de que ele era homem. Foi quando pegou a faca e
matou o meu filho”, relembra entre lágrimas. “Os dois eram amigos. É
muito difícil ver uma pessoa que convivia na sua casa tirar a vida do seu
filho. O assassino foi influenciado pela mãe, tanto que ele pegou meu filho
pelas costas. Não houve discussão, meu filho não tinha envolvimento com
drogas”, desabafa.
Uma vizinha, que preferiu não se identificar, disse que viu tudo. “Eu
estava no portão quando vi a mãe do autor batendo boca com os meninos
na rua. Eu nunca vi uma mulher pedir um homem para bater na cara dela.
E se eles se revoltam?”, questiona a vizinha. “Ninguém tem que dar conta
do filho dela, que inclusive é maior de idade. E outra, não houve nenhuma
ameaça, pois sempre que eram coagidos por ela, os meninos se afastavam”, relata a vizinha. “A rua está toda com medo. Se aconteceu de dia,
imagina a noite. E pode acontecer com qualquer um”, diz.
A reportagem tentou contato com a família e o suspeito, mas até o
fechamento desta edição, não obteve sucesso. Desde o ocorrido eles não
estão mais na residência original, e como não houve detenção em flagrante, o suspeito responderá em liberdade.
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Outubro Rosa: Câmara estimula
conscientização da prevenção ao
câncer de mama e de colo de útero
O mês de outubro foi adotado
para simbolizar o cuidado com a
saúde da mulher, especialmente de
conscientização para a prevenção
de doenças como os cânceres de
mama e de colo do útero. Campanhas são organizadas em todo o
mundo, e a Câmara Municipal de
Ouro Preto também apoia o Outubro Rosa, sendo a temática debatida durante a reunião ordinária
dessa terça-feira (2).
Os vereadores aprovaram o requerimento nº311/2018, de autoria
da vereadora Regina Braga (PSDB), que solicita ao Executivo o
encaminhamento de um relatório
constando o número de mamografias realizadas nos anos de 2017 e
2018 em Ouro Preto e o número
de mamografias que estão na fila
de espera aguardando para serem
realizadas.
Para diagnosticar essas doenças, existem dois exames que, em
faixas etárias específicas, são de
grande importância: a mamografia
e o preventivo do colo do útero.
Segundo a vereadora Regina Braga (PSDB), “aproveitando o Outubro Rosa, nós estamos fazendo um
levantamento de como está a realização desses exames. Sabemos
que o município, infelizmente,
está sem mastologista pelo SUS.
Como vereadora, achei interessante fazer esse questionamento para
termos o diagnóstico da situação
da saúde das mulheres do nosso
município e tentarmos melhorar
cada vez mais”.
O vereador Zé do Binga (PPS)
também ressaltou a importância
da conscientização das mulheres. “Temos que trabalhar muito
a prevenção para as mulheres terem acesso aos médicos, fazerem
a mamografia. Se o médico pedir
um exame, não é para se esperar
seis meses, um ano, porque pode
ser tarde demais. Quanto mais cedo detectado [o câncer], mais cedo as pessoas têm chances de um
tratamento digno, o que resolve
vários problemas. É um momento
de unirmos forças para o Outubro
Rosa, vamos lutar em prol da saúde da população ouro-pretana”.
Em Ouro Preto, mulheres de
50 a 69 anos, podem solicitar o
exame de mamografia em uma
Unidade Básica de Saúde (UBS)

próxima a sua residência. As pacientes são encaminhadas para
realização do exame no Centro Viva Vida, em Itabirito. A Secretaria
Municipal de Saúde disponibiliza
um ônibus para o deslocamento.
Já o preventivo do câncer de colo
do útero, em mulheres de 25 a 64
anos, é oferecido nas UBS. Após
a consulta e o exame, o material
é levado ao Laboratório Piloto de
Análises Clínicas (Lapac) da Es-

cola de Farmácia da Universidade
Federal de Ouro Preto (Ufop).
Outubro Rosa
A ação foi iniciada nos Estados Unidos, em 1997, e chegou
ao Brasil em 2002. A causa tem o
objetivo de reforçar a importância
dos exames preventivos e da ida
regular ao médico para um diagnóstico precoce da doença. O Outubro Rosa tem como símbolo um
laço rosa.

Com o apoio da Prefeitura,
sinal de telefonia móvel da
Vivo é expandida a mais
três distritos de Ouro Preto
Moradores de Engenheiro Corrêa, Rodrigo Silva e Santa Rita de
Ouro Preto agora contam com uma

Cartório da 200ª Zona Eleitoral de MG
Ata de reunião realizada em 24.09.2018

Aos vinte e quatro dias de setembro de 2018, foi realizada reunião para tratar de procedimentos
afetos à segurança para a realização das eleições do dia 07/10/2018. Presentes as seguintes autoridades: MMª Juíza Eleitoral, Dr.ª Ana Paula Lobo Pereira de Freitas, o representante do Ministério
Púbico Eleitoral, Dr. Edvaldo Costa Pereira Júnior, Capitação Mendes, Major Protásio e Ten. Magalhães, pela Polícia Militar, representante da Polícia Civil, O Delegado Regional, Dr. Isaias Confort Oliveira da Costa e o chefe de Cartório Eleitoral, Marcelo Rolim Silva de Queiroz. Abertos
os trabalho, a Juíza Eleitoral esclareceu que o objetivo da reunião é a definição dos procedimentos
de segurança para o pleito eleitoral de 2018. Realizada fala pelos presentes, ficou consignado o
seguinte: 1) Haverá a presença de um Delegado Federal, 1 escrivão e 3 agentes da Polícia Federal
para auxiliar na segurança, sobretudo para atuar em fatos mais graves, ficando os crimes de menor
potencial ofensivo afetos a Polícia Civil; 2) Para os crimes de menor Potencial ofensivo, ficou estabelecido que as ausências serão realizadas no mesmo dia da seleção, presidida pela Juíza Eleitoral
com presença do Ministério Público, entre 13:00 e 16:00 horas, no Salão do Juri da Comarca, de tal
sorte que, após a lavratura do TCO, a Polícia Civil conduzirá os suspeitos para o Fórum Criminal
desta Comarca; 3) nos termos da lei, o eleitor poderá manifestar silenciosamente sua preferência
por candidatos, desde que o faça individualmente sem fazer campanha na Seção Eleitoral; 4) Tendo em vista a presença de Seção Eleitoral em todos os distritos, não haverá transporte de eleitores
pela Justiça Eleitoral, sendo os militares advertidos da pontual atuação em eventuais irregularidades afetas a transporte. Nada mais havendo, a Juíza Eleitoral declarou encerrada a reunião.

rede de telefonia de qualidade para aparelhos móveis. Com apoio
da equipe da Superintendência de
Tecnologia da Informação da Prefeitura, que resgatou junto ao Estado a participação do Município
no Programa Minas Comunica II,
a empresa Vivo está expandindo
sua cobertura. Para isso, a empresa
instalou novas torres para atender
aos distritos que estavam previstos,
mas que ainda não haviam sido
contemplados pelo Programa.
Com a chegada de mais uma
operadora de telefonia móvel em
Santa Rita, mas desta vez sem custos para os cofres do Município,
a população passa a ter mais uma
opção de serviço com tecnologia
de ponta no distrito. Em Engenheiro Corrêa e Rodrigo Silva, o
sinal era bastante precário e quase
inexistente em diversas regiões das
localidades.
Além de facilitar a comunicação para a população, a disponibilidade do sinal com tecnologia de
ponta nos distritos auxiliará também nos serviços da Prefeitura de
Ouro Preto. Seguindo a linha de
modernização da máquina pública, a viabilização deste tipo de infraestrutura faz com que as regiões
estejam cada vez mais conectadas,
o que permite criar, por meio da
tecnologia, condições de sustentabilidade digital, potencializando
infraestrutura para comunicação e
ferramentas de gestão.
Os serviços de telefonia móvel
e internet da Vivo já se encontram
em pleno funcionamento e à disposição da população nos distritos
de Santa Rita e Engenheiro Corrêa.
Em Rodrigo Silva, a rede já está
instalada e o sinal deve ser ativado
nas próximas semanas.

Cooperouro e Santa Casa
prestam contas da
Campanha Troco Solidário
A equipe da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto se
reuniu com os colaboradores da Cooperouro para apresentação do balanço de momento da Campanha Troco Solidário.
Em nove meses de iniciativa, foram repassados ao hospital
R$ 9.741,62 por meio do troco doado pelos cooperados em
suas compras pagas em dinheiro.
O montante arrecadado na Cooperouro foi destinado às
obras de construção do Hospital Dia, ala com três leitos para
realização de procedimentos médicos em que não há a necessidade de o paciente permanecer internado em um quarto
hospitalar. Até o momento, o custo total da obra do Hospital
Dia foi de aproximados R$30 mil. De acordo com o Gerente administrativo e de infraestrutura da Santa Casa, Pedro Ponciano, o espaço tem previsão de ser entregue no mês de outubro.
A Campanha Troco Solidário teve início na Cooperouro
em janeiro deste ano. A iniciativa está dentro do projeto Santa
Causa do Hospital de Ouro Preto. Através dele, são buscadas parcerias na comunidade local com o objetivo de gerar
recursos para atendimento às necessidades da Santa Casa
de Misericórdia.
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Professores da rede municipal
participam de treinamento para usar
sistema informatizado da Educação
Em Ouro Preto, os professores das Escolas Municipais Tomás
Antônio Gonzaga, em Saramenha,
Bonequinha Preta e Haydée Antunes, no distrito de Cachoeira do
Campo, e Major Raimundo Felicíssimo, no distrito de Amarantina, vão conhecer e receber orientações sobre o aplicativo escolar que
está sendo testado pela Prefeitura
com objetivo de integrar as ações e
centralizar os dados da Educação.
A ferramenta funciona como
um diário de classe eletrônico:
permite que os professores façam
as chamadas e lancem as notas de
seus alunos, possibilitando também aos pais acompanharem o
rendimento escolar e a frequência
de seus filhos.A meta é que todas
as escolas de Ouro Preto façam
uso do aplicativo e mantenham
suas informações em rede até o
final do ano, o que proporcionará
ainda, e pela primeira vez no município, um banco de dados sempre atualizado na Secretaria Municipal de Educação.
As oficinas para apresentação
do sistema aos professores acontecem nesta semana, nos dias 02/10

Fibra óptica interligando os setores
públicos vai melhorar a qualidade dos
serviços da Prefeitura de Ouro Preto
Uma parceria firmada entre a
Prefeitura de Ouro Preto e a Claro/
Embratel vai viabilizar, sem custos
para o Município, a implantação
de infraestrutura de anel de fibra
óptica e interligar, em altíssima
velocidade, o Centro de Processamento de Dados da Prefeitura com
secretarias, a UPA, postos de saúde,
escolas municipais, creches e diversos setores. A iniciativa vai proporcionar mais agilidade e melhoria
considerável na qualidade dos serviços oferecidos à população.
De acordo com o gerente de
Tecnologia da Informação, Rafael
Gomes, “será um grande avanço,
uma vez que a Prefeitura passará
a contar com uma infraestrutura
de melhor qualidade, o que reflete
diretamente nos sistemas de gestão
de todo o Município. Essa infraestrutura tecnológica é um passo importante para que a cidade de Ouro
Preto embarque no conceito de ci-

dade inteligente”.
A iniciativa conta também com
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a colaboração da empresa Intercampo.

(E.M. Tomás Antônio Gonzaga),
03/10 (E.M. Bonequinha Preta),
04/10 (E.M. Haydée Antunes) e

05/10 (E.M. Major Raimundo Felicíssimo), sempre no horário das
10h às 15h30.
Ane Souz

Público lota Ginásio de
Antônio Pereira na final do
Campeonato de Futsal
No último sábado, dia 29 de setembro, o público compareceu em peso
para assistir às finais do Campeonato de Futsal de Antônio Pereira. Os jogos
tiveram início dia 29 de julho e contaram com a participação de 12 times
masculinos e cinco femininos.
Na modalidade feminina, sagrou-se campeã a equipe Borússia, que venceu por 6x3 a equipe Estrelas. Já no masculino, o campeão foi o Alagoano,
que fez 1x0 sobre o Órion. O evento teve apoio da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, vereador Vander Leitoa, Polícia Militar e Comercial Germano. Ao final, aconteceu o desfile das musas dos times, que elegeu Dalila,
do Topázio, em primeiro lugar; Ana Rita, do Manchester, em segundo; e
Raila, do Candeal, em terceiro.
Além de acompanhar os jogos, os torcedores poderão se deliciar com
diferentes pratos da culinária marianense e se divertir com atrações culturais,
pois no mesmo dia teremos uma edição extra da Feira Noturna, a partir das
19h. Que tal convidar os amigos para torcermos juntos? Esperamos você!

Homem assalta e agride
funcionária da Santa Casa
de Ouro Preto

A técnica de laboratório e enfermagem, Silvania Cintra, foi agredida e
assaltada na madrugada desta quinta-feira (4) em um dos laboratórios da
Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. A técnica foi surpreendida por
um homem, quando estava trabalhando de costas para a entrada do local.
Ela tentou disfarçar o nervosismo, mas o assaltante percebeu e atacou a
moça, apertando o seu braço e garganta, a agredindo.
Ela conta que conseguiu fugir e gritar por socorro, mas o assaltante
conseguiu fugir levando seu jaleco, bolsa e uma cafeteira. “Foi um momento terrível. Agora a insegurança só aumenta e sem vigia, nos sentimos
mais inseguros ainda. Ficamos imaginando se esse bandido não vai tentar
um assalto novamente. Para piorar, levou o meu jaleco, o que pode facilitar sua entrada, passando despercebido”, relata Silvana, que é funcionária
terceirizada da instituição desde fevereiro deste ano.
Silvania ressalta ainda que o ladrão conseguiu jogar alguns objetos
pela janela, na tentativa de levar durante a sua fuga. Segundo a técnica, a
vigia está de férias e não há um substituto.
O relato foi dado à reportagem do jornal na noite desta quinta (4).
Devido ao horário, não conseguimos um posicionamento da Santa Casa.
Assim, na próxima edição, esperamos trazer mais detalhes acerca da segurança no hospital.
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Dom Barroso completa 90 anos e fala de seus projetos

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

O bispo emérito, Dom Francisco
Barroso Filho, dedicado sacerdote,
completa 90 anos na segunda-feira
(8). Com muita vitalidade e humor,
suas marcas registradas, ele recebeu a
reportagem do jornal O Liberal em sua
casa, para contar sobre seus projetos.
Longe de aparentar a idade que
vai completar, Dom Barroso, no auge de seus 89 anos, sendo 60 deles
de missão sacerdotal, reforça sua
disposição em seguir na missão e
ainda destaca importante projeto
social que quer colocar em prática.
“Eu só tenho que agradecer a Deus,
por me conceder tantos dons e amigos. Eu costumo dizer que Deus me
ajuda escandalosamente, sou eternamente grato. Eu gosto de estar ativo,
de ajudar o próximo e enquanto eu
tiver saúde, vou seguir com meus
projetos”, ressalta o padre.

CNPJ Candidato: 31.243.714/0001-54 Valor: R$300,00

Michelle Borges

Dom Barroso exibe a sua obra,
“A grandeza de um pequeno
projeto”

Em 2004, quando completou 75
anos de ofício, Dom Barroso estava
em Nossa Senhora de Oliveira (MG)
onde exerceu seu ministério como
bispo por 21 anos. Com a renúncia,
pois tinha alcançado a idade necessária, o padre voltou para sua terra natal, Ouro Preto. Desde então, já escreveu nove livros, sua grande paixão.
Entre as obras do padre estão: Museu
do Aleijadinho, A espiritualidade na
Arte, Tricentenário de Ouro Preto,
Igreja de São Francisco de Assis e
A Grandeza de um Pequeno Projeto,
onde fala de seu avô.
Além de escritor, Dom Barroso
segue em plena atividade, celebrando
crismas e participando de formações.
Além dos livros, outros dois de seus
hobbies são a música e o futebol.
O primeiro sempre se fez presente
na vida do sacerdote. Ele conta que
aprendeu a gostar de
música com o seu
avô, pai de sua mãe.
Aprendeu a tocar vários instrumentos e
fez parte da orquestra do seminário.
Comprovando ainda
seu fascínio, Dom
Barroso é o fundador do Coral São Pio
X, que vai completar
58 anos, da Orquestra São Pio X e da
Escola de Música de
Ouro Preto.
O futebol é
uma antiga paixão,
desde muito jovem.

Confessa que não gosta de perder
um jogo do seu time do coração, o
Cruzeiro. “Só não acompanho quando tenho compromissos, mas assisto
a todos”, admite.
Projeto
Atualmente Dom Barroso está
com um projeto que beneficia pessoas carentes que sonham com a casa
própria. O projeto é baseado na sua
última obra, A Grandeza de um Pequeno Projeto, que fala de seu avô.
“Meu avô era um fazendeiro muito
rico, que sempre ajudou o próximo.
Não media esforços para isso, era
muito solidário. E o seu modo de vida
sempre me motivou”, enfatiza. “Uma
das histórias é que ele tinha uma mercearia, com mercadoria a quase preço de custo, para ajudar a população
pobre da localidade, o que lhe rendeu
o apelido de barateiro, que acabou virando sobrenome na família”.
Com esse objetivo, Dom Barroso, com ajuda de sobrinhos, elabora
um projeto com que pretende ajudar

pessoas carentes a conseguir a casa
própria. O projeto ainda está no papel,
mas em breve deve ser colocado em
prática, segundo o padre. “Em linhas
gerais, a pessoa passa do aluguel e paga a mensalidade da casa própria. Isso,
porque o intuito é conseguir recursos
para construir a moradia rapidamente
e a partir daí, com o dinheiro da entrada e mensalidade, possamos construir
outras casas. Peço a Deus para ver o
projeto em prática”, explica.
Trajetória
Dom Barroso é ouro-pretano e
bispo emérito de Oliveira. Nasceu
em 8 de outubro de 1928. A vocação pela vida religiosa surgiu quando ainda criança. Dom Barroso foi
coroinha da capela da Santa Casa a
partir dos seis anos de idade. Entrou
no seminário aos 13, ordenado aos 29
anos, em 1º de dezembro de 1957 e
eleito bispo em 1984. É formado em
Direito Canônico pela Universidade
Gregoriana de Roma, além de ter
cursos de violoncelo e regência.

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

3553-1642

98785-9075
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dignidade com nossos
Projeto dos alunos do ensino médio
idosos e deficientes”
Ed.1310 - Sexta-feira, 5 de outubro/2018
OURO PRETO

Na última reunião da Câmara de Ouro Preto, o vereador Chiquinho de
Assis (PV) enviou representação à empresa Transcotta e Turim pedindo
mais dignidade e acolhimento aos idosos e deficientes que estão se cadastrando para receberem o cartão eletrônico de embarque e desembarque no
transporte coletivo.
Segundo o vereador não é justo deixar centenas de idosos e deficientes
expostos ao tempo, sem sequer fornecer suporte de instalações sanitárias,
e, muitas vezes, sem garantia da senha. Atualmente é realizado atendimento de apenas 150 senhas por dia e um grande número de pessoas acaba
voltando para casa sem conseguir fazer o cadastro.
O vereador solicita que seja disponibilizado atendimento telefônico
para que, principalmente os moradores dos distritos, possam ter acesso
a essa senha por telefone. “Como um morador da Serra da Mesquita, um
morador do Fundão do Cintra pode ter segurança de chegar aqui e conseguir a senha? Esses moradores, assim como outros, vêm de longe, afinal,
Ouro Preto é um município grande, com mais de 1200 km², eles chegarão
até aqui e não conseguirão atendimento”.
Por fim Chiquinho de Assis comemora o fato dos idosos e deficientes
estarem sendo encaminhados para o terminal rodoviário e lá serem recepcionados pela Guarda Municipal para o processo de cadastramento, “mas
há outros avanços necessários, como a possibilidade da senha via atendimento telefônico” finaliza o vereador do partido verde.

de Amarantina é selecionado para
eventos científicos e tecnológicos
O grupo de pesquisas Perfil
Socioeconômico das Jovens Mães
e Grávidas do Distrito de Amarantina - Ouro Preto, organizado na
Escola Estadual Maria do Carmo
Almeida, do mesmo distrito, teve
seu trabalho aceito para apresentação em dois eventos importantes:
a 19ª edição da UFMG Jovem e a
Feira Jovem de Recife.
A UFMG Jovem é uma feira de
tecnologia e ciências da educação
básica da qual participam escolas
públicas e privadas mineiras. Em
sua 19ª edição, o evento, consolidado no calendário escolar de várias
instituições, acontece de 25 a 27 de
outubro, na praça de serviços do
campus Pampulha, em Belo Horizonte. O tema deste ano foi “Ciência, Tecnologia e Matemática para
o bem comum”. Dos 133 trabalhos
inscritos e analisados, 68 projetos
foram selecionados para serem
apresentados na feira, dentre eles, o
trabalho dos jovens de Amarantina.
O mesmo projeto, que aborda
a saúde preventiva da mulher, foi
aceito também para a Feira Jovem
de Recife, considerado o maior
evento científico da região Nordeste do país. No entanto, a escola,
que pertence à rede estadual, não
possui recursos para arcar com os
custos da viagem. Para poderem

participar, os alunos da Escola Estadual Maria do Carmo Almeida
estão promovendo uma campanha
para arrecadar recursos e, somente
com o apoio de empresas e pessoas
interessadas, eles poderão representar Ouro Preto e disputar o título de
melhor trabalho científico do país.
Para a diretora da Escola Estadual Maria do Carmo Almeida,
Flávia Cássia, a oportunidade de
debater no meio científico nacional demonstra o potencial dos jovens da nossa região. Para Pedro
“Peixe”, professor de Biologia e
orientador do trabalho, os eventos
possibilitarão também, aos jovens

ouro-pretanos, a chance de conhecer outros projetos científicos, o
que contribuirá para a formação e o
desenvolvimento dos alunos. “É de
extrema importância a participação
nas feiras”, disse o professor.
Todos podem ajudar a custear
a viagem desses alunos e garantir
que eles representem Ouro Preto na
Feira Jovem de Recife. Para contribuir com qualquer quantia, basta
entrar em contato com os representantes da Escola Estadual Maria
do Carmo Almeida, pelo telefone
31 3553-5371 (Flávia, diretora) ou
pelo celular 31 9382-3507 (Pedro
Peixe, orientador do projeto).

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

-feira, 5 de outubro/2018
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PANORAMA

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Michelle Borges

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

Nas últimas
semanas, o Projeto de Lei 63/2017
do vereador
Geraldo Mendes
(PC do B) dividiu
opiniões. O PL
foi comentado em
diversas reuniões
dos vereadores,
incluindo uma
audiência pública no início de
setembro. O edil afirma que o que gerou polêmica foi a justificativa e não
o projeto em si. Colegas parlamentares acreditam que o PL é apenas uma
briga política. Após muitas discussões e divergências, Geraldo Mendes
alterou a justificativa do projeto, para que pudesse ser apreciado na Câmara
de vereadores de Ouro Preto. Atualmente o projeto está sendo analisado
pelas comissões e deve entrar em pauta nas próximas reuniões. “A questão
foi apenas citações que coloquei na justificativa, mas já foram atualizadas.
É um importante projeto para a cidade, pois assegura a democracia na escola”, defende o vereador autor. “Ele já foi apresentado aos profissionais da
educação e muito bem recebido”, completa.
Para a vereadora Regina Braga (PSDB) a questão virou uma briga política, pois é um projeto contrário ao Escola Sem Partido. “Nós já vivemos em
uma democracia. Eu acho que não deveria levar esse ódio político para dentro das escolas, pois um projeto é de esquerda e o outro de direita. A escola
precisa de qualidade na educação e valorização dos profissionais da área. Outro ponto desfavorável é que eu acho que o projeto da uma liberdade plena, e
as crianças e jovens precisam de limites, pois estão em formação”, pontua a
edil, que ainda se justifica com o aumento da violência vivida nas escolas.
O projeto - De acordo com o autor, o projeto é simples, contendo apenas cinco artigos e é divido em três partes. Ele explicou cada parte do projeto. A primeira parte aborda a questão da livre manifestação de aprender e
de pensar no interior da escola. “O Projeto de Lei traduz o que está presente
nas bases da educação nacional, ou seja, não há nada de novidade nessa
parte”, explica. A segunda trata da organização do espaço escolar. O PL
defende que os alunos, pais e professores tenham suas organizações, como
diretórios acadêmicos, sindicatos, clube de pais. “A escola não funciona
sem organização. Por isso é democrática, porque defendo que todos devam
dar sua opinião no espaço escolar, e não construir uma escola fechada”,
afirma Geraldo. A terceira e última parte aborda os elementos constitucionais e de todos os Acordos Internacionais que o Brasil é signatário, ou seja,
segue a Constituição Federal. “A escola é o lugar do aprender, de saber a
respeitar o outro”.
O projeto está sendo analisado pelas comissões de vereadores e
depois será votado em plenário. O vereador se coloca a disposição da população para esclarecer o PL e diz que novas audiências serão marcadas
para debater o assunto.

DEPUTADO
ESTADUAL

M

oradores da Serra dos Cardosos, subdistrito de Santa Rita de Ouro
Preto, continuam na luta pela reforma da Escola Municipal Professor Washington Andrade. Há mais de 12 anos eles pedem atenção do executivo para a situação dos alunos e agora contam com o apoio de Lilian
França. “Temos que apoiar esses pais, que acima de tudo estão preocupados com seus filhos. São crianças que acordam muito cedo para serem
transportados até a Escola em Santa Rita de Ouro Preto. Não podemos
deixar que isso continue”, ressalta França.

Alunos do 8º ano da Escola Municipal Padre Carmélio, da disciplina
de matemática, da professora Pollyana, participaram do projeto
Matemática é Arte, onde aprendem matemática de forma lúdica.

A

Fundação de
Arte de Ouro Preto (Faop)
está com inscrições abertas até o
dia 30 de novembro para o 46º
Concurso Nacional de Presépios.
Os três primeiros
colocados do
júri técnico receberão premiação de R$, 1.00,00. R$700,00 e R$500,00
respectivamente. O primeiro colocado do júri popular também recebe
uma premiação de R$1.00,00. Para participar, basta preencher a ficha de
inscrição, disponível online ou na sede da Faop do Rosário e entregá-la,
pessoalmente ou pelos Correios, acompanhada da documentação e do
presépio até a data de encerramento do edital. As obras escolhidas serão
expostas na Galeria de Arte Nello Nuno, no Rosário de 07 de dezembro
até 06 de janeiro com uma urna para votação popular. A divulgação do
resultado do júri técnico será feita no dia da abertura da expaosição,
dia 7de dezembro. Mais informações pelo telefone 3552-2480 ou pelo
e-mail: producao@faop.mg.gov.br

Juntos pela
Região dos Inconfidentes
RICARDO
OLIVEIRA

23999

RICARDOOLIVEIRA23999.COM.BR

GLEISER
BORONI

1700

Nestes dias, a Dona Tuquinha
está novamente radiante. Isto
porque no dia 06/10, Paulinho,
seu filho, completa 40 anos. E
no dia 08/10, seu netinho, João
Miguel, completa 02 aninhos.
Felicidade em dose dupla. Recebam um abraço carinhoso da
mãe e avó coruja e de todos os
familiares.

A

26º Festa da Jabuticaba de
Cachoeira do Campo este ano
será celebrada no feriado do 12, de
sexta a domingo (13 e 14) na Praça da Matriz. A festa é uma ótima
opção de lazer, entretenimento,
turismo e cultura, além de incentivadora das atividades artesanais
de produção de derivados da fruta,
se tornando uma fonte de renda
complementar para as famílias locais. Realizada com a participação
da comunidade, com o apoio dos
lojistas e empresários locais, e da
prefeitura, a festa conta com toda
uma infraestrutura adequada, com
serviços de segurança, sanitários
públicos, barracas de alimentação,
shows musicais, artísticos, brincadeiras, e as barraquinhas da Feira
Livre no domingo com a fruta e
produtos derivados da jabuticaba e
artesanatos locais.

CNPJ: 31.215.629/0001-82
Valor do anúncio: R$1.000,00

Projeto Escola Democrática
incentiva debate sobre a
educação em Ouro Preto

DEPUTADO
FEDERAL

GLEISERBORONI1700.COM.BR
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Devoção ao Bom Jesus de Matozinhos:

9
Sanderson Pereira

comitiva portuguesa visita Itabirito
No dia 15 de setembro, Itabirito recebeu uma comitiva da cidade
de Matosinhos, em Portugal. Os
portugueses estiveram no Brasil
com o objetivo de visitar as cidades e igrejas históricas do Circuito
do Ouro nas quais são manifestadas a fé e a devoção ao Senhor do
Bom Jesus de Matozinhos.
Em Itabirito, durante a visita guiada, os portugueses foram

apresentados à Capela do Bom
Jesus de Matozinhos e receberam
informações históricas sobre a devoção em Itabirito.
De acordo com a comitiva
portuguesa, a imagem do Bom Jesus de Matozinhos encontrada em
Itabirito é a que mais se assemelha
à original, localizada na cidade de
Matosinhos, em Portugal.
"Na ocasião, falei a eles sobre

os costumes dos itabiritenses, que
colocam manjericão e alecrim sobre o esquife do Senhor morto e
colocam a coroa que se encontra na
imagem sobre a cabeça dos devotos
e até das crianças. Os portugueses,
que desconheciam tal devoção, repetiram o gesto e fizeram fotos",
destacou Carlos Alberto Antunes
do Carmo, do Centro de Referência
e Informações Turísticas - Crit.

Semana do Idoso tem programação especial em Itabirito
Em comemoração ao Dia
do Idoso, celebrado no dia 01 de
outubro, a Secretaria de Assistência Social, em parceria com a
Associação Itabiritense do Amor
Exigente, realizou uma série de
atividades. As ações tiveram o objetivo de proporcionar momentos
de lazer e integração entre os idosos por meio de atividades como
bingo e apresentações musicais.
Na terça-feira, 25 de setembro, participantes das oficinas do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) marcaram presença em um encontro
no Clube Amiseg. Durante a tarde,
eles realizaram uma confraternização com muita brincadeira e integração.
Maria Inês Araujo, participante das oficinas de bordado e do grupo de idosos, aprovou o encontro. “Acho a
iniciativa excelente, pois proporciona um momento de reflexão, convivência com novas pessoas e troca experiências”, disse. “Vou a todos os encontros realizados e acho importante. É muito bom poder conhecer novas pessoas,
bater papo e sair da rotina”, completou Maria da Consolação Souto.
Já na quinta-feira, 27 de setembro, as atividades foram na Casa de Repouso Santa Luiza de Marilac. No dia, os
idosos acompanharam apresentações dos participantes das oficinas de circo e musicalização do SCFV.

4º Festival de Teatro
de Itabirito leva cultura
gratuita e encanta o público
O último fim de semana foi agitado em Itabirito com a programação do 4º Festival de Teatro. As peças “Intimidade Indecente”, “Canções para Brincar e ser feliz”, “Como a Gente Gosta”, “Relaxa e Gosta”, “Concertos para Bebês Brasil” e “Ivan”
encerraram a edição de 2018, que integrou a programação do
aniversário de 95 anos de Itabirito – Rumo ao Centenário.
O Festival que contou com a participação do renomado
grupo de Galpão, caiu no gosto da população. Para Daniel Lopes Horta, que foi acompanhar o Stand UpComedy, “Relaxa
e Gosta”, é importante esse tipo de evento para a cultura da
cidade. “É muito bom a sociedade poder participar de eventos
como este, totalmente gratuito. A organização está de parabéns pelo belo trabalho”.
Para os atores que fizeram o festival acontecer, essa oportunidade é de extrema importância para o fomento da cultura
local. O ator Christiano Junqueira apresentou a peça Relaxa e
Gosta e viu como é fundamental a iniciativa da cidade. “Para
mim é sempre um prazer poder estrear uma peça em Itabirito.
O povo daqui sempre me recebe de braços abertos. Temos
que valorizar a cultura em nosso país e são poucas as prefeituras que fazem isso. Itabirito está de parabéns por realizar mais
um Festival de Teatro”.
Outra peça que também colocou todo mundo para rir e no
fim se emocionar pela bela história contada foi “Intimidade Indecente”, que aconteceu na Casa de Cultura. A atriz Andreia
Garavello falou da felicidade de poder compor a programação
do festival. “Ter exemplos como este Festival, que vem acontecendo em Itabirito em sua 4ª edição e mantendo firme, com
entrada gratuita tanto para a população quanto para o artista
é extremamente importante. Nós temos leis de incentivo que
contemplam muitas vezes grupos já muito conceituados e
quando o incentivo é dado aos artistas da terra é muito legal.
Fico muito emocionada”.
Oficinas
Além das peças, o festival também trouxe oficinas de formação como as de Funcionalidade da voz por meio dos vissungos, jongos e cantos de tradição oral, Produção Cultural
e Palhaçaria. Para Ana Nery Carvalho, uma das produtoras do
festival, o intuito foi a formação e o aprimoramento dos atores
da cidade. “As oficinas vieram para acrescentar o trabalho dos
alunos do Atelier e dos atores de Itabirito em geral”.
O 4º Festival de Teatro de Itabirito, que aconteceu entre
os dias 22 e 30 setembro, movimentou a Praça da Estação, a
Praça da Família, no bairro Padre Adelmo, o Parque Ecológico
Municipal, o Atelier de Artes Integradas e a Casa de Cultura
Maestro Dungas. As 17 peças que o público pode acompanhar
incluíram gêneros que contemplaram crianças e adultos. Muita comedia, drama e dança fizeram parte dos espetáculos.
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Fim de semana foi recheado
de atrações em Itabirito

Fechando o mês de aniversário de Itabirito, o fim de semana
foi recheado de atrações. Além do
Festival de Teatro, que trouxe peças
gratuitas para todos os públicos,
as atividades da festa da cidade se
encerraram no dia 30 de setembro.
Rua de Lazer do Sesc, o 2º Torneio
Municipal de Ginástica e o Concerto Canções e Momentos, do Coral
Libre Cantare, deixaram gostinho
de quero mais nas festividades rumo ao centenário.
O 2º Torneio Municipal de Ginástica lotou as dependências do
Poliesportivo do CEMI no sábado
(29), onde 160 crianças competiram nas 12 categorias existentes.
Com espirito de união, os atletas
mostraram a força do esporte em
Itabirito.
A competidora Helena Cardoso, ficou muito satisfeita com o
resultado e com a realização deste
evento que prestigia a ginastica.
“Gostei muito do torneio. O esporte é muito importante para a saúde e
esse incentivo é muito importante”.
A família das competidoras
viram com muito orgulho a participação das crianças. Maurisa Silva,
cuja filha Carol Silva, treina ginástica há pouco tempo, vê na modalidade uma oportunidade de crescimento saudável praticando esporte.
“Descobri que minha filha tinha o
perfil para a ginástica, ela fez o teste, passou e adorou. Ela se realiza
com a modalidade e fica muito feliz
neste ambiente, fica mais empolga-

da para a vida”.
Rua de lazer
A Rua de Lazer do Sesc trouxe
muita diversão para a manhã de sábado (29). Brinquedos como cama
elástica e balão pula-pula fizeram
a alegria das crianças que prestigiaram a atração que aconteceu na
Praça da Estação.
Daniela Sabino foi com os
dois filhos, Arthur e Bhrayan, para
aproveitar a rua de lazer e adorou a
ideia. “Esse tipo de evento é ótimo
para as crianças se divertirem”.
Canções e Momentos
Libre Cantare
O Anfiteatro do Parque Ecológico Municipal ficou repleto de itabiritenses para o concerto do Coral
Libre Cantare no último domingo,
30. Fazendo parte das comemorações dos 95 anos de Itabirito, o co-

ral trouxe a apresentação, Canções
e Momentos.
Para a presidente da Instituição,
Alcina Carvalho, é muito importante investir na cultura e na formação de novos cantores. “A música
tem um poder enorme de transformação, e de formação, e isso me
motiva muito. Com a apresentação
no Parque Ecológico, mostramos
o trabalho que fazemos na sala de
aula e ficamos mais motivados para a formação de novos talentos em
Itabirito”.
Emiliano Matos tem um filho
no coral e adorou a oportunidade da
festa. “Com esse incentivo, a criança
tende a ficar mais desinibida e tende
a gostar de música. É uma ótima opção, a criança deixa de ficar só em
casa e tem outras atividades para fazer que não seja só a escola”.

PANORAMA

N

este domingo, a pequena grande artista de Itabirito, Katherine Velloso, participa do Programa Turma do Parquinho Pakaraka. O programa vai ao ar de 7h as 8h da manhã, na Rede TV. O programa também será exibido
online e logo depois no canal do programa no Youtube. Kathy é uma linda menina de 9 anos, que há 4 criou a
palhacinha Arco-Íris, que faz sucesso por onde passa. O talento e a desenvoltura da jovem chamou a atenção de
produtores que estavam no Encontro de Palhaços em Mariana, e a convidaram para participar do programa. A
garotinha é filha de Fernanda Oliveira, conhecida como Binha e de Henrique Nepomuceno. Não perca a apresentação da artista da nossa região.

Em 29 de setembro foi
inaugurada a Clínica
São Patrício, em Itabirito. Presentes diversas
personalidades como
o prefeito Alex Salvador, o vice Wolney Oliveira, vários profissionais da área de saúde,
e amigos, clientes e a
família de Edinho Patrício. A fonoaudiológa
Juliana, o médico cardiologista Thiago, proprietários, explicaram
que os profissionais
da Clínica M também
integrarão o quadro da
clínica, ampliando as
especialidades da área
de saúde. Sonho antigo
do patriarca Edinho, a
ideia da construção do
prédio e as estruturas
estão prontas para o
bom atendimento ao
público.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Eleições 2018: Neste domingo 40.716 eleitores de Itabirito vão às urnas. Em Ouro Preto
60.957, Mariana 48.022, Rio Acima 8.156 e
Ouro branco 29.959 votantes. Na região são
cidadãos que livremente vão escolher seus governantes. (Fonte site
do vereador Ricardo Oliveira).
Ética: Nestes tempos modernos busca-se inspiração no passado, na
certeza de construir uma sociedade mais justa, colocando sempre
em pauta a palavra ética. Seja qual for o resultado o pensamento
político brasileiro terá de reconstruir as fontes e as bases de sua
força moral. O momento é de exercício ético da cidadania. Você
está no comando. Vote e vote bem.
Por onde anda? Antônio Moreira dos Reis. Mais conhecido por
“Toninho do Pãoduiche”, reside no Bairro Capanema e sempre de
bem com a vida é um grande incentivador de nossos eventos sociais. Sempre amigo e participativo Antônio Moreira dos Reis é
gente de expressão na cidade encanto.
União Sport Club: Acontece em 09 de dezembro as eleições para
a nova diretoria do tradicional clube de nossa cidade. O União
Sport Clube. Por enquanto são dois candidatos: Marcelo dos Santos Sobrinho e Luís Carlos Nascimento. O vencedor terá a missão
de dar sequência a excelente administração de Clênio Silva que
vem recebendo elogios da classe de associados.
Poeme-se
Se deixe abraçar/ entregue-se
Supere o limitante/ enfrente-se
A vida acontece/ permita-se
Sem ponto fina/ Poeme-se
Faça-te feliz
(Elcinho Pimenta)

Nosso dia a dia
"1. Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é Ética.
2. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é
Planejamento.
3. Aprenda a dizer 'não'. O nome disso é Foco.
4. Parou de ventar? Comece a remar. O nome disso é Garra.
5. Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso
é Criatividade.
6. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. O
nome disso é Vontade.
7. Não basta iniciativa. Também é preciso ter 'acabativa'. O nome
disso é Efetividade.
8. Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso
é Produtividade.
9. Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é Superação.
10. Pra todo 'game over', existe um 'play again'. O nome disso é
vida!"
Para Refletir: Um político pensa na próxima eleição; um estadista, na próxima geração. (James Freeman)

Futebol: A escolinha de futebol do Usina Esperança esteve
em Raposos no último domingo para uma bela apresentação
futebolística. São garotos determinados e preparados para
grandes conquistas.
O lar do casal Nathiara e Alisson (Lico)
estava em festa no último final de semana.
Era muita alegria pois
o filho Heitor deixou
de contar a idade em
meses e soprou a
velinha de número 1
ao lado dos familiares, em especial os
avós, e dos amigos
que compartilharam
este momento de
muita felicidade. E o
fofo do Heitor brincou
e encantou a todos
na sua festa. Parabéns, que Deus lhe
conceda muita saúde
e abençoe esta linda
família!
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Itabirito sedia reunião do Conselho do
Parque Nacional da Serra do Gandarela

No dia 18 de setembro, Itabirito recebeu os membros do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra do
Gandarela para a 7ª reunião ordinária itinerante. O encontro, que aconteceu no auditório do Centro de Educação Ambiental - CEA, do Parque Ecológico, ocorreu pela segunda vez na cidade.
A pauta incluiu a apresentação de temas como as UCs do entorno - APA Sul, Floresta Estadual do Uaimii e RPPN
do Caraça, uma excelente palestra ministrada pela
Prof.a Dra. Maria das Graças Lins Brandão sobre
o levantamento de plantas medicinais e úteis do
PARNA Gandarela e entorno, além de planejamentos e resultados do Plano de Ação pelos Grupos de Trabalho do Conselho.
O município de Itabirito foi representado pelo
secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Antônio Generoso, e pelo diretor de
Operações Ambientais, Miguel Ribon Júnior, que
integram o Conselho Consultivo como titular e
suplente, respectivamente.
Generoso considerou a reunião muito imporR. Dr. Guilherme, 37
tante, pois se trata de um espaço técnico para se
Centro - (31) 3563.1039
debater a gestão do parque, englobando as partes
ITABIRITO
de preservação, manutenção e educação ambiental. "Como temos sido um modelo na gestão ambiental, nossa participação nesse grupo contribui
para a troca de experiências", afirmou o secretário,
ressaltando também o fato de que o Parque Nacional da Serra do Gandarela abrange uma área de
três mil hectares dentro da região de Itabirito, com
enorme importância por possuir campos rupestres
e áreas de recarga de aquíferos.
Discurso semelhante ao do diretor de Operações Ambientais Miguel Ribon Júnior ao ressaltar
a importância de mostrar para outros atores as
ações ambientais realizadas em Itabirito. "Nossa
Secretaria com seu corpo técnico e expertise tem
muito a contribuir nas ações necessárias para
alcançar os objetivos de conservação do parque,
como educação ambiental, recreação, pesquisa e
manejo dos recursos", pontuou.
Conselho Consultivo do Gandarela
O Conselho Consultivo tem como finalidade
contribuir para a efetiva implantação e cumprimento dos objetivos do Parque Nacional da Serra
do Gandarela garantindo a gestão participativa, de
acordo com a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000
e com as demais normas vigentes.
Os conselheiros possuem como atribuições
acompanhar a implementação e revisões do Plano
de Manejo da unidade de conservação, garantindo
seu caráter participativo; buscar a integração do
Parque Nacional da Serra do Gandarela com as
demais unidades de conservação; propor diretrizes
e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a
relação com a população da região ou do interior da
unidade; entre outras.
O Parque Nacional da Serra do Gandarela,
criado por meio de Decreto em 13 de outubro de
2014, abrange áreas nos municípios de Nova Lima, Raposos, Caeté, Santa Bárbara,
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Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº111/2018, Dispensa
de Licitação nº028/2018, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica de media tensão (Elevatória Água Bruta Acurui).
Valor Mensal estimado: R$9.035,40 (nove
mil trinta e cinco reais e quarenta centavos). Valor Total: R$30.000,00 (Trinta mil
reais). Forma de pagamento: mensalmente.
Vigência: 03 (três) meses até 31/12/2018.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
Dispensa: 28/09/2018. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório
nº105/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº063/2018 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. Empresas Vencedoras e Habilitadas: Nelson Alves de Moraes EIRELI
– ME, Achei Indústria de Móveis para Escritório LTDA e Fort Móveis LTDA ME
Perfazendo este pregão presencial um valor
total de R$25.837,00 (Vinte e cinco mil oitocentos e trinta e sete Reais), Itabirito / MG,
04/10/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº104/2018,
na modalidade de Pregão Presencial
nº062/2018 S.R.P. 010/2018 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de pintura conforme
as especificações inseridas na tabela de
“produtos e materiais”, para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito
MG, conforme especificações do Anexo I
do edital. Empresa Vencedora e Habilitada:
Transcol Material de Construção Indústria e
Comércio LTDA CNPJ: 16.711.459/000133, Perfazendo este pregão presencial um
valor total de R$10.189,40 (Dez mil cento e
oitenta e nove Reais e quarenta centavos)Itabirito / MG, 01/10/2018 – Eng.º Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº
102/2018, na modalidade de Pregão Pre-

sencial nº060/2018 Objeto: Contratação de
empresa para fabricação e fornecimento de
reservatório metálico tipo taça, com capacidade de 50.000 (cinquenta mil) litros de
água potável a ser instalado na localidade de
Macedo, distrito de são Gonçalo do Bação,
no Município de Itabirito/MG, conforme
especificações do anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Antenor Verona
& CIA LTDA – EPP Perfazendo este pregão
presencial um valor total de R$50.050,00
(Cinquenta mil e cinquenta Reais), Itabirito / MG, 27/09/2018 – Eng.º Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº098/2018,
na modalidade de Pregão Presencial
nº059/2018 Objeto: Aquisição de tubos,
conexões em PEAD, ferro fundido, galvanizado e válvulas, para o SAAE de Itabirito
– MG, conforme lista e especificações do
anexo I do Edital. Empresas Vencedoras e
Habilitadas: Sanehidráulica – Representações Hidráulicas EIRELI e Portinari Distribuição e Importação LTDA – EPP. Perfazendo este pregão presencial um valor total
de R$ 17.806,60 (Dezessete mil oitocentos
e seis reais e sessenta centavos), Itabirito /
MG, 24/09/2018 – Eng.º Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Fornecimento
de Material Elétrico. Referência: Pregão
Presencial nº014/2018, Processo Licitatório nº039/2018, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratadas: Polo Comercial EIRELI-ME – Objeto: Registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de materiais
elétricos, a serem utilizados na execução
dos serviços de manutenção preventiva,
corretiva dos equipamentos e instalações
elétricas e demais locais pertencentes ao
SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital- Vigência:
Fica contratada até 31/12/2018 Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária Operação e Manut. em Abast. de Água nas Sedes
Urbanas. 17.512.1701 4.001 3390.30.00,
por um valor total de R$4.463,00 (Quatro
mil quatrocentos e sessenta e três Reais),
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura: 20/09/2018. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
VI Extrato de Contratos de Prestação de
Serviço Mecânico com fornecimento de
peças. Referência: Processo Licitatório
nº051/2018, na modalidade Pregão Presencial nº022/2018, S.R.P. 005/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: LI Comércio de Materiais Hidráulicos e
Pneumaticos LTDA - ME. Objeto: Registro
de Preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada para a prestação
de serviços mecânicos de assistência téc-

nica, socorro (atendimento no local onde
o veículo sofreu a pane) e manutenção
preventiva e corretiva com o fornecimento
de peças, componentes e acessórios, para
os veículos pertencentes e os que venham
a pertencer à frota do SAAE de Itabirito –
MG, conforme especificações do anexo I,
do edital, Valor Parcial: R$3.381,70 (Três
mil trezentos e oitenta e um reais e setenta
centavos). Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 02/04/2019. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária
Operações e Manut. em Abastecimento de
Água nas Sedes Urbanas 17 512 1701 4.001
33.90.39.00 17 512 1701 4.001 33.90.30.00
e Operação e Manuteções em Esgotamento
Sanit. nas Sedes Urbanas 17 512 1702 4.002
33.90.39.00 17 512 1702 - 20/08/2018.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de sistema WEB
de informação geografia. Referência: Pregão Presencial nº 062/2016, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratado: Céltica Consultoria e Serviços LTDA. Objeto: Manutenção e atualização de um sistema web
de informação geográfica com interfaces
de integração com softwares legados, relacionados aos serviços de saneamento e
fornecimento de page views do software
de mapas durante o período do contrato, em
linguagem “C Sharp (C#)”, para o SAAE
de Itabirito - MG. Perfazendo um Valor
Total: R$10.240,95 (Dez mil duzentos e
quarenta reais e noventa e cinco centavos).
Forma de pagamento: mensal mais 05
(cinco) dias após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado até
31/12/2018. Dotação Orçamentária: Manut,
Imp. e Ampl. de Sist. de Tec. de Informação
e Telecomunicações. 17.122.1701 4.003
33.90.39.00. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 26/09/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Edital. Pregão Presencial nº 116/2018
- PL 209/2018 – Contratação de pessoa
jurídica fornecimento 02 aparelhos/equipamentos de ultrassonografia atendendo
SEMSA. Tipo: Menor Preço. A abertura
será dia 19/10/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 119/2018
- PL 213/2018 – Contratação de pessoa
jurídica para aquisição e montagem de
salas de aula modulares para a Escola
Laura Queiroz e sala da direção e supervisão do Centro Municipal Educacional de
Itabirito Professor Alcides Rodrigues Pe-

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o Extrato da Ata nº009/2018 - Registro de Preço 010/2018 Processo Licitatório nº. 104/2018 – Pregão Presencial nº062/2018 – Objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada no fornecimento de materiais de pintura conforme as especificações inseridas na tabela de “produtos e materiais”,
para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito MG, conforme especificações do Anexo I do edital, Conforme Fornecedor e
Relação de objeto descrito abaixo: Fornecedor: Transcol Material de Construção Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 16.711.459/0001-33.
Dotação Orçamentária - Operações e Manutenções em Esgotamento Sanitário nas Sedes Urbanas 17 512 1702 4.002 33.90.39.00
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca/
Fabricante

1

Tinta Acrílica Azul Escuro – Lata 18 Litros

Unid.

15

173,00

2.595,00

Qualyvinil

2

Tinta Acrílica Azul Claro (Tipo Azul Céu ou Semelhante) – Lata
18 Litros

Unid.

15

173,00

2.595,00

Qualyvinil

3

Tinta Acrílica Verde Claro (Tipo Verde Primavera ou Semelhante
– Lata 18 Litros

Unid.

4

173,00

692,00

Qualyvinil

4

Tinta Esmalte Amarelo Segurança – GL 3,6 Litros

Unid.

6

62,00

372,00

Qualyvinil

5

Tinta Esmalte Marrom Escuro (Tipo Marrom Conhaque ou
Semelhante – GL 3,6 Litros

Unid.

8

62,00

496,00

Qualyvinil

6

Tinta Esmalte Cinza Escuro – GL 3,6 Litros

Unid.

8

62,00

496,00

Qualyvinil

7

Tinta Esmalte Prata – GL 3,6 Litros

Unid.

3

79,00

237,00

Qualyvinil

8

Tinta Esmalte Branco Neve – GL. 3,6 Litros

Unid.

4

62,00

248,00

Qualyvinil

9

Tinta Esmalte Azul Escuro (Tipo Azul Del Rey ou Semelhante)
– Lata 1 Litro

Unid.

3

20,70

62,10

Qualyvinil

10

Cal Para Pintura - Saco 7 kg

Unid.

55

4,95

272,25

Belocal

11

Cal Virgem - Saco 20 kg

Unid.

25

10,74

268,50

Belocal

12

Broxa Reta

Unid.

10

5,00

50,00

Roma

13

Trincha 2”

Unid.

10

2,75

27,50

Roma

14

Trincha 4”

Unid.

10

7,60

76,00

Roma

15

Rolo (23cm) Lã de Carneiro com Suporte

Unid.

10

24,25

242,50

Atlas

16

Rolo de Espuma Estreito (9cm)

Unid.

10

2,85

28,50

Roma

17

Estopa – Pacote

Unid.

20

5,20

104,00

Moura
Estopa

18

Thinner – Lata 5 Litros

Unid.

15

64,70

970,50

Sayerlack

19

Lixa nº 80 para parede

Unid.

75

1,39

104,25

Doblea

20

Lixa nº 120 para metal

Unid.

75

2,80

210,00

Doblea

21

Bandeja Plástica Grande para Pintura (para rolo 23cm)

Unid.

10

4,23

42,30

Brasipla

Valor Total: R$10.189,40 (dez mil cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 01/10/2018.

reira (CEMI), atendendo SEMED. Tipo:
Menor Preço por Item. A abertura será dia
18/10/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 122/2018
- PL 216/2018 – RP 066/2018 – Registro
de Preço, para futura e eventual contratação
de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de mecatrônica, com fornecimento de
peças básicas novas/originais, para os veículos a gasolina da frota Municipal. Tipo:
Menor Preço por Item. A abertura será dia
19/10/2018 às 13:00 hs. O edital poderá
ser retirado pelo Site www.itabirito.mg.
gov.br, no Depto de Licitações; E-mail:
licitacao@pmi.mg.gov.br. A reunião de
abertura do processo acontecerá na sala
de reuniões da PMI, localizada na Av.
Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/MG.
Tel.: (31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Errata - Pregão Presencial 117/2018 – PL
210/2018. O Município de Itabirito comunica a existência de errata do processo em
epígrafe. A data de reabertura do certame
fica alterada para 18/10/2018 às 13:00 horas.A íntegra da errata encontra-se disponível no Depto de Licitações; Site: www.
itabirito.mg.gov.br; E-mail: licitacao@pmi.
mg.gov.brou Tel.: (31) 3561 4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Aditivo nº 110 - Pregão
Presencial 111/2017 – PL 198/2017 –
RP 062/2017. Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para ministrar cursos profissionalizantes nos segmentos: motorista,
operacional, administrativo, gastronômico.
Planeta D Treinamentos Ltda EPP – CNPJ:
09.062.115/0001-85. Valor: R$8.461,32
(Supressão de 25% do Valor do Contratual).
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de contrato 541/2018 - Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais hidráulicos a fim
de atender a demanda de manutenção da
SEMOS. Contratada: Bal Comércio e Serviços Ltda – CNPJ: 11.317.774/0001-67.
Valor: R$ 46.471,25. Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos de contratos - 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. Contrato 549/2018
– Arte Original Ltda. ME - CNPJ
23.407.083/0001-33. Valor: R$376,00.
Contrato 545/2018 – Contratada: Brumadinho Papel e Comércio Ltda – CNPJ:
18.285.097/0001-91. Valor R$ 26.529,00.
Contrato 551/2018 – Contratada: Campar
Ltda. ME – CNPJ: 05.205.727/0001-29.
Valor: R$14.144,00. Contrato 552/2018
- Contratada: Exata Indústria e Comércio
Ltda. ME – CNP:17.591.262/0001-70.
Valor: R$ 81.900,50. Contrato 554/2018
- Contratada: Juarez Antônio Rodrigues –
ME – CNPJ: 07.893.426/0001-60. Valor:
R$1.076,40. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG - Extrato de contrato de Contrato
546/2018 - Pregão Presencial 016/2018
– PL 026/2018 – RP 011/2018. Objeto:
Confecção de divisórias, fornecimento, instalação, montagem, desmontagem e manutenção de divisórias, incluindo todo material
necessário à execução dos serviços em atendimento à SEMED. Contratada: Top Line
Forros e Divisórias Ltda – ME – CNPJ:
05.165.849/0001-39. Valor: R$6.342,40.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de contrato 559/2018 – Concorrência Pública 005/2018 – PL 110/2018
– RP 034/2018. Objeto: Fornecimento
de alambrados e tubos. Incluindo as instalações e pintura dos tubos para quadras
esportivas, escolas municipais, locais públicos e nos campos públicos para realização
de práticas de esportes. Contratada: Portal
Serviços Imobiliários Ltda - ME, CNPJ
20.232.327/0001-04. Valor: R$154.997,20.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de contrato 563/2018 – Pregão
Presencial 110/2018. PL 198/2018. Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviço de manutenção corretiva e preventiva em todo o sistema de circuito fechado de
TV (CFTV) do Parque Ecológico do Município de Itabirito, composto por 04 câmeras
Speed Dome câmara colorida, CCD Day /
Night, 480 TVL de resolução, 11 câmeras fixas tipo profissional, sensor ótico, 1/3 super
HAD COLLOR com transmissão via fibra
ótica e 01 HVR 16 canais, 1 monitor LCD
mínimo de 42”, 9 nobreak 600 Va-bivolt,
atendendo a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Contratada: XPTI Tecnologias em Segurança Ltda – ME. CNPJ:18.190.216/0001-22.
Valor: R$119.880,00. Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de contrato 564/2018 - Concorrência Pública 006/2018 – PL 140/2018 –
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para
Reformar o imóvel situado na Rua João
Pinheiro Nº 116 – Bairro Santa Efigênia –
Itabirito/MG (antigo Pronto atendimento),
incluindo mão de obra e materiais. Contratada: Maxplan Engenharia e Incorporação
Eireli – CNPJ: 29.421.630/0001-11. Valor:
R$1.497.060,62. Vigência: 14 meses

12

Templos de Itabirito
são reformados

Preocupado com a manutenção dos templos da cidade de
Itabirito, o Padre Miguel Fiorillo, da Paróquia da Boa Viagem, iniciou uma série de reformas nos templos religiosos
pertencentes a igreja. Na quarta-feira (26) foi entregue o primeiro templo reformado, a Igreja de Nossa Senhora de Oliveira, no Córrego do Bação, distrito de Itabirito.
Toda obra, que durou cerca de 15 dias, foi realizada com
recursos próprios da paróquia, cerca de R$3.800,00. Foram
feitos trabalhos nos telhados, reboco, revisão da parte elétrica
e pinturas em geral.
Além da igreja no distrito, a igreja do Rosário e outros
prédios serão restaurados, como o salão paroquial, imóveis
da rua 7 de Setembro e o Museu de Arte e Ofício, declarado
de Utilidade pública desde 2013. “O incêndio que destruiu
o Museu Nacional no Rio de Janeiro serviu como alerta na
preservação de nossos patrimônios. Por isso, resolvi reforçar
a manutenção nos nossos templos a fim de garantir conforto
e segurança para os nossos fiéis”, pontua o padre.
Michelle Borges

Igreja Nossa Senhora de Oliveira foi restaurante
e entregue a população na quarta-feira (26)
Michelle Borges

Imóveis da rua 7 de Setembro também
foram reformados

Mariana sedia primeira
etapa do Torneio
InterCAPS de Futsal
Com show de respeito e inclusão, além de muita competição saudável, Mariana vai sediar a primeira etapa do 1º Torneio
InterCAPS de Futsal, organizado em parceria entre as prefeituras de Mariana, Ouro Preto e Itabirito. Mariana vai sediar, além
da 1ª etapa, a abertura oficial, no dia 11 de outubro, às 8h30, na
Arena Mariana.
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, ressalta a importância
da realização do evento. “Os assistidos pelo Centro de Atenção
Psicossocial, o CAPS, de nossa cidade têm nosso apoio e compromisso de ações que visam, cada vez mais, o cuidado com
aqueles que precisam de respeito e igualdade”, afirma Duarte
Júnior.
As secretarias de saúde, através das Redes de Atenção
Psicossociais, e de Esportes dos municípios realizam esta primeira edição com o objetivo de promover formação esportiva
dos assistidos, além de fortalecer a valorização do esporte na
vida dos pacientes. Também será excelente oportunidade para proporcionar o intercâmbio entre os municípios. Participarão
equipes das três cidades, compostos de jovens e adultos atendidos, acompanhados por familiares e profissionais capacitados.O
secretário de saúde de Mariana, Danilo Brito, considera o torneio
uma excelente ferramenta para a promoção da igualdade aos
usuários. “O CAPS realiza um trabalho incrível com os pacientes e aliar a atenção psicossocial com esporte é uma forma de
tratamento, mas também de respeito”, afirma o chefe da pasta.
Serão premiados com troféus e medalhas os primeiros,
segundos e terceiros lugares. Também haverá premiação para
o artilheiro, goleiro menos vazado e jogador destaque, além de
reconhecimento para as torcidas das cidades. Em cada etapa do
torneio as equipes serão pontuadas e no final da competição a
equipe que somar o maior número de prêmios será a campeã.
O Torneio de Futsal será realizado em três etapas:
1ª etapa: Mariana – dia 11 de outubro
2ª etapa: Ouro Preto – dia 08 de novembro
3ª etapa: Itabirito – dia 13 de dezembro

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Feminicídio é crime
hediondo - II

A LEI, única arma da mulher para afastar marido violento, de
sua sacrificada vida, nem sempre surte o efeito esperado, quando
aplicado na prática cotidiana. Não basta, afastar da vítima alguns
metros, para evitar a violência de um marido magoado, ainda que
seja sem motivos verdadeiros, fortes, razoáveis. A violência não justifica atitudes brutais e inconsequentes. Não resolve nada, apenas
cria situações jurídicas sérias, condenáveis, contra o bom senso e
contra a lei.
Aproveitar da fraqueza da parte feminina fere o bom senso, a
justiça, a caridade e, sobretudo o princípio sagrado do amor jurado aos pés do altar, quando do casamento. Quando fracassam os
motivos do amor, a Lei oferece recursos que apontam o caminho a
seguir, sem necessidade nem justificativa para o uso da violência.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais revelou que 43.948 casos
de agressão à mulher, foram registrados em apenas 10 cidades
da Grande BH, segundo o Jornal o Tempo. São atos de violências:
assédio, estupros, tortura, pressão psicológica ou física, agressões
domésticas, perseguições e outras formas de coação sem limites.
Não é possível viver os tempos da caverna, em que tudo se resolvia
através da força, da imposição de atitudes baseadas no falso princípio da brutalidade, ou seja, vence quem pode mais violentamente.
FEMINICÍDIO: Está em vigor a Lei de nº 104/2015 registrando
como homicídio qualificado esta modalidade de sacrifício da vida feminina. Esta lei modificou o artigo 121 do Código Penal brasileiro
(em vigor desde 1940), acrescentando-lhe o § 7º com penas severas para crimes contra a vida da mulher.
Feminicídio (morte da mulher) é crime qualificado com pena que
varia de 12 a 30 anos de reclusão, porque entrou para o Rol dos
Crimes Hediondos. O livramento condicional para quem for punido
por esta lei, parece-me que só é aplicável após o cumprimento de
mais de dois terços (2/3) da pena estabelecida (Artigo 83, V, CP).
Registra-se que o Crime Hediondo está configurado entre os
piores pela lei nº 8072, em seu artigo 1º. É uma pena que o rigor desta lei seja ainda desconhecido pela maioria daqueles que embarcam
na falsa, dolorosa e vergonhosa atitude da eliminação feminina, em
qualquer circunstância ou situação. Onde deveria existir o diálogo
e o bom senso imperam a força e o machismo desenfreado, louco,
criminoso.
A Campanha “Agosto Lilás” debateu sobejamente a violência contra a mulher em 2018. A Lei Maria da Penha (11.340 de
07.08.2006) é boa, mas fraca e insuficiente para enfrentar os
grandes problemas atuais entre casais desajustados, mas, agora,
recebeu o reforço da Lei do Feminicídio (13.104 de 09.03.2015)
com penas atualizadas por se tornar o crime de natureza Hediondo
(8072/1990).
Na verdade, é preciso que a mulher, por ser a parte mais fraca,
denuncie, ligando para o nº 180 ou discando 100 imediatamente,
para ter o amparo legal.
EM SUMA, insisto que no Brasil foi criada a lei nº 13.104 de
03/2015, tornando o Feminicídio um crime qualificado e que foi colocado na lista dos Crimes Hediondos mais severos. A mulher não
pode e não deve ter medo de denunciar todo tipo de agressão, antes
que ocorra evento pior, que é a morte!

PANORAMA

Audiência pública
debate criação de área
de preservação ambiental
Aurélio Freitas

Aconteceu, na noite de ontem,
1º de outubro, uma audiência pública que esclareceu os moradores
e órgãos interessados sobre a Área
de Proteção Ambiental - Parque
Municipal da Estância Ecológica
do Cruzeiro. A reunião foi coordenada pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A criação do parque
aconteceu através da lei número
1.957/2005. O vice-prefeito de
Mariana, Newton Godoy, participou da audiência. Ele destacou que a criação do
parque ultrapassa os benefícios ambientais. "O parque será lugar de integração da
comunidade com a natureza, de aprendizado e conscientização. Com certeza será
algo muito bom para os filhos de Mariana e aqueles que nos visitam", ressaltou
Newton Godoy.
A área total do parque abrange 275.785,04 m² e engloba a área central de Mariana, próxima ao bairro Cruzeiro do Sul e partes das rodovias MG 129 e BR 356.
Integrarão a área verde do parque terrenos da Prefeitura, da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP) e da Arquidiocese de Mariana. Durante a audiência foi
divulgado que o registro do parque no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação com sucesso e, agora, o processo encontra-se na fase de regularização fundiária.
Rodrigo Carneiro, secretário de meio ambiente reforçou que a importância
da audiência. "O encontro mostrou que o parque já é uma realidade e que será de
extrema importância através da sua utilidade pública", disse. O secretário, ressaltou,
também que, a vegetação predominante na área delimitada do parque é o cerrado e
com sua efetiva criação está prevista ações de revegetação.
A audiência pública serviu, além de prestar esclarecimento para a população, para
colher sugestões para o projeto final. O Conselho Municipal de Desenvolvimento
Ambiental, o CODEMA, será o conselho gestor do parque e a Secretaria do Meio
Ambiente será responsável pela administração. Serão criadas estrutura de lazer e complexo de defesa do meio ambiente, com a sede da PM do Meio Ambiente, Inst. Estadual de Florestas, grupo de escoteiro, sede da Sec. de Meio Ambiente, entre outros.
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Campanha de Vacinação
é sucesso em Mariana

A Secretaria Municipal de Saúde
realizou no último fim de semana, 29
e 30 de setembro, a 2ª etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica de
Cães e Gatos nos bairros da cidade.
Até o momento, mais de 11 mil
animais já foram imunizados. Esse
resultado é referente à campanha
realizada ao longo dos últimos dias,
mas a vacina continua sendo ofertada
ao longo do ano. Durante o final de
semana, 17 bairros da cidade receberam as equipes responsáveis pela
vacinação. Entre os dias 27 de agosto
e 14 de setembro, distritos e comunidades rurais receberam a ação.
A raiva é uma doença causada
por vírus e uma das formas mais comuns de transmissão é pela saliva.
Isso se dá quando um animal contaminado morde e fere outro animal ou
até mesmo um ser humano. O animal
contaminado passa a apresentar sinais neurológicos, costumam babar
e ficam com uma aparência instável,
como se estivessem “loucos”. É daí
que surge a expressão “cachorro louco”. Mas então, quando você pode
vacinar o seu bichinho? Os cães e
gatos podem e devem ser vacinados
a partir dos quatro meses de idade em
dose única e depois a dose deve ser
repetida anualmente. É importante
lembrar que a vacina é ainda a única
medida preventiva da doença.
Para mais informações, é só ligar
no 3558-2319.

Secretaria de Saúde revela avanços
no setor durante prestação de contas
do 2º quadrimestre
Com o objetivo de ampliar a
transparência entre a gestão executiva municipal, o poder legislativo
e a população, a Secretaria de Saúde de Mariana realizou, na tarde
desta segunda-feira, 1º de outubro,
a prestação de contas referente ao
2º quadrimestre de 2018. A ação
também é determinada pela legislação referente à transparência do
poder público.
O prefeito Duarte Júnior reforçou o avanço nos serviços de
saúde, principalmente entre os
que mais precisam. A implantação
de programas, como o Fila Zero,
mostra a prioridade que o executivo municipal dá à saúde dos marianenses. “Desde o lançamento
do Fila Zero já realizamos mais de
400 cirurgias. É previsto que até
dezembro, os 1.300 procedimentos sejam realizados. Esta é a melhor prova de que estamos avançando”, ressaltou Duarte Júnior.
Os atendimentos à população
aumentaram em vários setores,
comparando os dois primeiros
quadrimestres de 2018. Os atendimentos em Unidades Básicas de
Saúde (UBS’s) saltaram de 50.506
para 56.424. Os procedimentos
odontológicos subiram de 7.627
para 8.940 no segundo período.
Para Danilo Brito, secretário
de saúde, só se consegue avançar
na saúde com trabalho e investimentos. “A prova de que estamos
no caminho certo é que nos dedicamos para oferecer saúde de qualidade àqueles que mais precisam.
A legislação determina que 15%
do orçamento municipal sejam in-

Aurélio Freitas

vestidos em saúde. Aumentamos
esse número: 1º quadrimestre foi
investido 27,68% e no 2º atingimos 29,87%”, comemorou o secretário.
Remume – Com a implantação da REMUME, que é uma lista
oficial de medicamentos padronizados que deve ser a base orientadora da prescrição de medicamentos para os pacientes, os atendimentos da assistência farmacêutica subiram de R$ 716.185,74 para
R$ 1.429.387,76.
Exames laboratoriais – Os
exames laboratoriais são de extrema importância para o diagnóstico de doenças, orientações para o
melhor tipo de tratamento e também para o mapeamento das ações
em saúde. E Mariana avançou,
também, neste setor, passando de
80.395 no 1º quadrimestre, para
103.346 no 2º quadrimestre.
Imunização – No 2º qua-

drimestre de 2018 aconteceu as
Campanhas Nacionais de Vacinação contra Influenza, e Poliomielite e Sarampo. A Central de
Vacina trabalha constantemente na
atualização do cartão de vacina da
população, além de outras ações.
O número de pessoas atendidas
passou de 8.334 no 2º semestre
de 2017 para 37.604 no mesmo
período deste ano. Já as doses
aplicadas saltaram de 12.911 para
42.577 comparando os mesmos
quadrimestres.
Reformas de unidades – A
manutenção das unidades é essencial para o bom atendimento da
população. No segundo quadrimestre deste ano foram reformadas as UBS’s de Monsenhor Horta, Cachoeira do Brumado e Santo
Antônio (neste caso reforma do
telhado e pintura), além da reestruturação do Centro de Acolhimento
Animal, o CAA.
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Prefeitura realiza prestação de
contas do 2º quadrimestre de 2018

PANORAMA

O

Clube Osquindô, Rede Loucos Por Leitura e Mundo Jojoba promovem de 08 a 14 de Outubro, a “Semana da Criança – Cidadania em
movimento”, com diversas atividades, abordando o tema cidadania desde a infância, e realizando como culminância, uma divertida Carreata de
Brinquedos. O objetivo é mobilizar instituições, escolas, projetos e também as famílias, além de contribuir para o fortalecimento de práticas cidadãs e estimule um amplo diálogo sobre cidadania, e para que os adultos
compreendam e exerçam o papel fundamental na formação de pequenos
cidadãos de Mariana.

A Prefeitura de Mariana realizou nesta quinta-feira, 27, por
meio da Secretaria de Planejamento, Suprimentos e Transparência, a
prestação de contas referente ao 2°
quadrimestre de 2018, na Câmara
de Mariana. Como forma de manter a população informada acerca
das contas públicas do município,
o evento também cumpre com a
legislação referente à transparência do poder público.
Conduzida pelo assessor de
planejamento e execução orçamentária, Anderson Stoppa, a
apresentação demonstrou que a
administração pública teve atenção especial com a Saúde e a
Educação. “Apesar do momento
difícil que o município enfrentou,
cumprimos com a manutenção
dos serviços essenciais, sem cortes. A prova disso é de que 26% da
arrecadação é destinada à Educação e 35% à Saúde”, disse.
Durante a prestação, o servidor também explicou a aplicação
da receita; o comparativo arrecadação e despesa; o balancete da

Pedro Ferreira

receita no ano; a meta de arrecadação; o cronograma de desembolso,
entre outros pontos que compõem
a organização das contas públicas
Para o prefeito Duarte Júnior,
a prestação de contas é uma das
principais maneiras da população
participar da administração pública. “Estamos atentos aos anseios
dos marianenses e demonstramos
isso com os números apresentados
durante essas reuniões. Por isso,

acredito que é papel fundamental
do cidadão participar de encontros
como esse, que são fundamentais
para que a comunidade possa contribuir em nossa gestão”, afirmou
o líder do Executivo. A audiência
obedece aos parâmetros previstos no inciso I, § 1º do art. 48 da
Lei Responsabilidade Fiscal (LC
101/2000), além da exigência do
art. 44 do Estatuto das Cidades
(Lei Federal nº 10.257/2001).

Bandas de Passagem de Mariana
encantam público no Jardim

Eliene Santos

O

Arcebispo Metropolitano de Mariana, Dom Airton José dos Santos,
recebeu a imposição do pálio arquiepiscopal pelas mãos do Núncio
Apostólico, Dom Giovanni D’Aniello, embaixador da Santa Sé no Brasil,
na manhã do último domingo (30) na igreja São Pedro dos Clérigos, em
Mariana. Também estiveram presentes o bispo de Divinópolis, Dom José
Carlos Souza Campos, o bispo emérito de Oliveira, Dom Francisco Barroso Filho e alguns padres. Após renovar a sua Profissão de Fé, Dom Airton
fez o Juramento de Fidelidade, em que reforçou desempenhar os deveres
que lhe foram confiados e, em seguida, o Núncio impôs o pálio. Desde
2015, o papa apenas entrega o pálio aos arcebispos metropolitas no dia da
Festa de São Pedro e São Paulo. A imposição é feita nas arquidioceses pelo
núncio apostólico no país. O pálio - O pálio é uma espécie de colarinho de
lã branca, usado sobre a casula. Possui uma volta no centro, a qual descansa nos ombros sobre a gola da casula, tendo duas pontas pendentes, uma
anterior e outra posterior, de modo que, quando visto da parte dianteira ou
traseira, ele se assemelha à letra Y.

F

oi homologado no último dia 24 pelo Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Básico (CISAB-ZM) o regulamento de serviços e outros preços
públicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
– SAAE Mariana. Este documento estabelece as
condições gerais para prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para os municípios que firmaram
convênio com o Órgão Regulador. A partir de agora
o SAAE Mariana tem requisitos legais para instituição de novos preços para seus serviços, além de
possuir o poder de aplicação de multas por ligações
irregulares e desperdício de água. Mais informações
e os valores das taxas pelo telefone 3557-6300.

Mais uma vez as bandas Santa
Cecília e São Sebastião, ambas de
Passagem de Mariana, dividiram
a Praça Gomes Freire e encantaram o público. As bandas levaram
um repertório diversificado para
o Jardim neste domingo, 30, com
musicas animadas, como "Oh Carol", de Neil Sedaka, "Mulheres",
de Martinho da Vila, "Esperando
na Janela", de Gilberto Gil, e
outras.
“É muito raro o dia que eu
não apareço no Jardim para prestigiar as bandas que se apresentam.
Adoro vir com meu netos, ou até
mesmo sozinha, sentar em uma
Eliene Santos
das cadeirinhas que a secretaria
disponibiliza e apreciar. Já chego
me perguntando quais serão as
músicas que cada uma apresentará e sempre me surpreendo. É cada uma melhor que a outra”, disse
a professora Marluci Figueira.
O projeto foi criado pela Secretaria de Cultura como forma
de valorizar essa tradição musical que as bandas preservam de
geração a geração. Em um lindo
desfile, as bandas chegam a Praça
Gomes Freire e lá, todos os componentes, do mais experiente aos
pequenos iniciantes, apresentam
seis peças musicais e, após a apresentação, saem juntas, tocando pelo centro histórico. Para a administração municipal é de extrema importância
valorizar, cada vez mais, as sociedades musicais, pois elas fazem parte da cultura marianense. “Não tem nada
mais satisfatória que ver o jardim cheio de famílias, crianças, idosos, enfim, pessoas que, assim como nós, valorizam o que temos”, ressaltou o prefeito Duarte Júnior.

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

, 5 de outubro/2018
O LIBERAL Ed.1310 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

15

Padre Viegas recebe mais uma edição da tradicional Cavalgada

Em sua 12ª edição, a Cavalgada de Padre Viegas reuniu centenas de pessoas neste fim de semana. Durante os dois dias de evento, o público pôde acompanhar o
concurso de marcha e também a
escolha da Rainha da Cavalgada
2018. Além de curtir as comidas
típicas do distrito e shows com artistas locais.
Para o prefeito, Duarte Júnior,
este é um evento que se consagra
e se solidifica a cada ano. “Fiquei
muito feliz em perceber como esse tradicional evento cresce a cada
edição! Parabenizo a organização
e reafirmo o apoio da Prefeitura
de Mariana, para que nos próximos anos essa festa seja tão bonita
quanto pude ver ontem", disse.
De acordo com um dos organizadores da Cavalgada, Jefferson
de Oliveira Filho, a expectativa é
de, já no próximo ano, alterar o

mês de realização do evento. “A
chuva quase nos atrapalhou, mas
no final tudo correu bem. Para evitar esse desgaste, em 2019 haverá
uma mudança na data do evento.
Levaremos para o mês de maio”,
pontuou.

Jogos da final da Copa do
Brasil serão transmitidos
na Praça dos Ferroviários

Bola na trave não altera o placar, mas acelera o coração da torcida. Por
falar em torcida, os marianenses poderão se reunir na Praça dos Ferroviários para torcer pelo seu favorito na final da Copa do Brasil. Cruzeiro ou
Corinthians, quem levantar a taça de campeão?
A Secretaria de Cultura irá transmitir os dois jogos, um no dia 10 e o
outro no dia 17 de outubro, em um telão. Além de acompanhar os jogos,
os torcedores poderão se deliciar com diferentes pratos da culinária marianense e se divertir com atrações culturais, pois no mesmo dia teremos
uma edição extra da Feira Noturna, a partir das 19h. Que tal convidar os
amigos para torcermos juntos? Esperamos você!

Reunião com o Conselho Tutelar alinha
medidas de segurança para Expo 2018
Durante as festividades da
Expo Mariana, todos devem ficar
atentos às leis. A Prefeitura de Mariana, mantendo como foco a transparência e a segurança pública, se
reuniu com integrantes do Conselho Tutelar para alinhar pontos importantes para a população durante
os quatro dias de festa.
De acordo com as conselheiras, Selma Silva e Cláudia Novaes,
crianças até os 12 anos só poderão
entrar no evento acompanhado dos
pais ou responsáveis legais, portando os documentos de identificação.
Já os adolescentes de 12 até 18
anos, deverão estar acompanhados
dos pais ou responsáveis legais
após as 22h. Em ambos os casos,
caso a lei não seja cumprida, os

conselheiros e fiscais entrarão em
contato com a Polícia Militar, bem
como a Guarda Municipal, para
garantir a segurança da criança e
adolescente.
Outro ponto importante citado
pelas conselheiras é a identificação
das crianças. “É comum os pais
produzirem pulseirinhas com nome
e telefone para contato. Isso gera
segurança e em caso da criança se
perder, não haverá dificuldades em
localizar o seu responsável”, afirma
Selma, pontuando também que a
prática pode ser aplicada através de
bilhete nos bolsos das vestimentas,
bem como a utilização de crachás.
Vale destacar que é proibido a
venda e uso de bebida alcoólica para crianças e adolescentes.

Representando a Prefeitura
de Mariana durante a reunião, o
secretário de Governo, Edernon
Marcos, reforçou que todas essas medidas são necessárias para
que a população possa participar da Expo Mariana 2018 com
toda segurança possível. “Esse
é um grande evento e queremos
que todos se divirtam de maneira segura. Serão várias atrações
em horários diferenciados. Todos
temos que ter atenção redobrada
para que a diversão seja completa”, ressalta o secretário.
Para reportar alguma ocorrência ou desaparecimento, entre
em contato com a Polícia Militar
através do 190 e Guarda Municipal, ligando 153.

O BERRO DO
BODE ZÉ
Whatsapp não é meio de se
firmarem compromissos sérios
Não resta dúvida de que estamos na era da rapidez, da informação instantânea, da comunicação interpessoal ilimitada, desde
que a internet chegou e, a partir de reduzido número de conectados,
ampliou-se para alcançar cada vez mais pessoas, em todo o mundo. De qualquer lugar e a qualquer momento, entra-se em contato
com quem queira, desde que a pessoa contatada esteja disponível.
Mas há que se observar certos critérios, porque nem sempre o imediatismo é o melhor caminho, nem sempre a facilidade conduz ao
objetivo esperado ou desejável. Não só o logro, a fofoca, a má intenção, o crime, estão presentes na internet e nas redes sociais o que
leva à tomada de cuidados especiais para não cair em armadilhas.
Também da comodidade, vinculada à falta de bom senso de uma
pessoa, nascem mal entendidos, desconforto e prejuízos, que um
grupo ou coletividade absorve desnecessariamente. Como meio de
comunicação pessoa a pessoa, consolidou-se o WhatsApp. A facilidade de tê-lo é uma graça e usá-lo de graça, é mais uma graça,
como convém ao brasileiro que, de graça, toma até injeção na testa.
O problema está em que, de graça em graça pode-se chegar a “dez
graças”; e aí o bicho pega! Pois bem, já há quem utilize o WhatsApp
para fechar compromissos e acordos, que se fechavam por simples
troca de palavras entre cavalheiros, quando estes então existiam.
No mundo atual, povoado de tretas e mutretas depois de enviada a
lealdade ao espaço, qual a garantia de estar a tratar certo com pessoa certa, por meio do WhatsApp? Decisão a envolver interesses
puramente pessoais, sim, pois aí cada um sabe de si, mas ao envolver grupos de pessoas, quem assim procede está a caçar sarna pra
se coçar. Na área da comunicação tudo se transformou e continua
em transformação, mas os direitos do indivíduo também ganharam
mais força. Roubar seu tempo, irresponsavelmente, na era do “time
is money” (tempo é dinheiro) pode causa uma baita dor-de-cabeça
a quem o faz! Para os não adaptados à era digital, o melhor meio
de firmar compromissos e acordos sérios continua a ser o papel, o
preto no branco, devidamente assinado pelas partes.

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
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Campeonato de Judô
movimenta Arena Mariana
O último sábado, 29, foi de
muita agitação na Arena Mariana. A cidade recebeu mais de
800 atletas, de todos os lugares
do estado, para etapa final do
Campeonato Mineiro de Judô.
Com um clima familiar e organizado, a competição contou
com duelos desde as crianças da
categotia sub-5 aos experientes
atletas veteranos. Tudo isso para
garantir uma vaga na etapa nacional do Campeonato.
Para o prefeito, Duarte Júnior, o evento foi um verdadeiro sucesso. “O Campeonato
é muito importante para que
possamos mostrar como nossa cidade está preparada para
receber grandes eventos esportivos”, disse.E não para por aí.
Ainda este ano, Mariana recebe
mais de 1.500 competidores de
vários países no Campeonato
Brasileiro e no Sulamericano
de Judô, que acontecem entre
os dias 22 e 25 de novembro, na
Arena Mariana.Para mais informações, ligue 3557-2128.

Marcos Fileto

Marcos Fileto

Secretaria de Cultura irá transmitir
a Sala Mineira do Artesão
Itinerante em Antônio Pereira
Na última
segunda-feira, 01,
foi realizada no
distrito de Antônio Pereira a primeira edição da
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Sala Mineira do Artesão Itinerante. A ação tem por objetivo levar aos artesãos locais os testes para o recebimento da Carteira do Artesão. Durante o teste, o artesão deve cadastrar três
técnicas diferentes e apresentar um produto pronto e outro para ser finalizado na avaliação.
A ação ocorreu na Associação Artes, Mãos e Flores e atendeu 30 artesãs moradoras do
distrito. De acordo com o Departamento de Indústria e Comércio da Secretaria de Turismo,
desde a inauguração da Sala Mineira do Artesão, foram atendidos mais de 300 artesãos e
confeccionadas 250 carteiras.
Com a Sala Mineira do Artesão Itinerante, todos os distritos serão visitados para mapear e identificar os artesãos e as produções artesanais do Município. De acordo com o
economista da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Ricardo Reis, “o objetivo é
aproximar os serviços da Sala ao artesão. Sabemos da força do artesanato nos nossos distritos, e devido à dificuldade de deslocamento até a sede, muitos não conseguem usufruir dos
benefícios”. E completa: “estamos aproveitando a oportunidade para aplicar os questionários para identificar o perfil do artesão local e auxilio na elaboração de políticas públicas”.
Para mais informações, ligue 31 3552-3876.

Prefeitura divulga classificados para primeira etapa da
aquisição de apartamentos populares
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social
e Cidadania, divulga a listagem classificatória dos aprovados no processo concessão de apartamentos populares. Nesta primeira etapa, os 83 inscritos foram
analisados e agora passarão pelos próximos passos: entrega das próximas documentações e visita domiciliares.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Juliano
Barbosa, essa primeira etapa não garante a aquisição dos apartamentos. “Não se
trata do resultado final. Essas 83 pessoas podem ser desclassificadas caso não

cumpram os requisitos do Decreto nº. 9.409 de 28 de junho de 2018”, afirma.
A análise final, após apresentação de toda documentação necessária, será
feita entre os dias 5 a 30 de novembro e a divulgação oficial será feita no dia
3 de dezembro deste ano. Os demais, que não integram os 83 colocados, integrarão a lista de espera. Os apartamentos disponíveis ficam localizados nos
bairros Santa Clara e Morada do Sol. Toda documentação necessária consta
no edital, disponível no site e diário oficial do município. Acesse o site mariana.
mg.gov.br e confira o resultado.

