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Wander Albuquerque encerra
gestão com balanço positivo

Após dois anos à frente da Câmara Municipal de
Ouro Preto, o vereador Wander Albuquerque (PDT) encerra sua Presidência neste mês com um balanço positivo. “Nesse período, procuramos dar total transparência
às ações da Câmara. Tivemos um bom relacionamento
com todos os colegas vereadores, que contribuíram
muito também. Saio com a consciência tranquila, dever
comprido e desejando que a nova Mesa Diretora continue o trabalho de austeridade financeira e de transparência”, celebra.
Nessa quarta-feira (19), foi realizada a prestação de
contas do Legislativo ouro-pretano, referente aos meses
de maio a dezembro de 2018. Na oportunidade, além dos
gastos e das receitas do período, Wander ainda mostrou
as economias realizadas em sua gestão. “Pegamos uma
Câmara com uma dívida de impostos e hoje estamos
deixando com todas as contas em dia, como salários e
fornecedores, 13º pago e sem dívida alguma”, esclarece
o presidente.
Outro destaque fica por conta do concurso público
para o Legislativo. Após 14 anos sem realizar certame,
a Câmara Municipal de Ouro Preto aprovou, em dezembro, o projeto de resolução que altera o plano de cargos,
carreiras e vencimentos dos servidores da Casa de Leis.
O processo licitatório para contratação de empresa responsável por promover o concurso deve ser concluído
nesta sexta (21). A previsão é de que o mesmo seja realizado ainda no primeiro semestre de 2019, com a disponibilização de 15 vagas.
Apesar da redução dos custos, a Câmara ainda conseguiu estender as ações para a população, por meio do
Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC). Um dos
exemplos é a emissão de carteiras de identidade, que
passaram de 200 documentos para 800 RGs por mês.
Além de diversos projetos, como o Escola Digital. No
total, 2.002 pessoas foram certificadas com a iniciativa
que reestrutura os laboratórios de informática e oferece
cursos da área para a comunidade.
Também foi um momento para agradecer ao trabalho realizado: “Mais uma vez agradeço a todos colegas
vereadores, funcionários da Casa, contratados, comissionados, efetivos, estagiários e parceiros que contribuíram muito para que eu pudesse chegar no final do nosso
mandato com as nossas contas zeradas”, finaliza.

Prefeito dribla crise e garante o
pagamento do 13º dos servidores
Mariana, assim como muitas outras
cidades, passa por um momento econômico extremamente fragilizado. Além
da paralisação das operações da Empresa Samarco, que resulta em uma queda
de R$60 milhões por ano, o não repasse
do Governo de Minas ao Município,
que chega a ser mais de R$27 milhões,
agrava ainda mais a situação da cidade.
Mesmo assim, o prefeito Duarte Júnior
anunciou que conseguirá pagar o 13º salário dos servidores municipais.
“Não vamos punir as pessoas que
se dedicam todos os dias para garantir o bom funcionamento da máquina
pública. Nos esforçamos muito para
encontrar um jeito de garantir ao funcionário público um direito que é dele,
e conseguimos”, afirmou o prefeito que
ainda agradeceu aos servidores pela
confiança depositada em seu governo.
Segundo Duarte Júnior o pagamento
será feito até a próxima quarta-feira, 19.

Pedro Ferreira

Arnaldo é o novo presidente da Câmara de Itabirito
Com chapa única, os vereadores
da Câmara de Itabirito elegeram a nova mesa diretora durante a reunião da
segunda-feira (17). Até mesmo com
os votos da oposição, a chapa liderada pelo vereador Arnaldo Pereira dos

Intercaps em Itabirito realiza
Campeonato de Futsal e reúne
os times de Ouro Preto,
Mariana e Itabirito.

PÁG. 12

Santos (MDB) foi a escolhida para
conduzir os trabalhos da Casa Legislativa durante o ano de 2019, visto
que na cidade a eleição é anual.
A nova diretoria contou também
com os votos de oposição dos verea-

dores Rose da Saúde (PSDC) e Léo
do Social (PHS). “A experiência do
Arnaldo é importante para a conduta
da Câmara. Eu confio no trabalho dele”, defendeu a vereadora. Já o vereador Léo do Social destacou que continua sendo oposição, mas isso não
quer dizer que tem que dizer não a
tudo. “Não quer dizer que a oposição
não tenha bons nomes para a disputa.
Temos que ter em mente a coerência
dos fatos”, afirmou Léo. Dois parlamentares se abstiveram na votação: o
vereador de centro, Dr. Edson (PRB),
e o líder de oposição, Ricardo Oliveira (PPS). A votação ficou com 11
votos a favor.
A nova Mesa Diretora é composta ainda pelos vereadores Rodrigo do
Porco, que deixa a presidência e assume o cargo de vice, e o vereador Renê
Butekus (PSDB), como secretário.
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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

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:
MIGUEL ARCANJO ALVES ZACARIAS, brasileiro, solteiro, professor
educação física, natural de Mariana-MG, nascido a 25/09/85, filho de José
das Graças Zacarias e Ana Maria da
Cruz Zacarias e ALINE FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira,
engenheira ambiental, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 07/10/88, filha de
Luiz Alberto da Silva e Eliane Aparecida Ferreira da Silva; Ambos residentes
neste subdistrito
CLÁUDIO DONATO GOMES, brasileiro, solteiro, projecionista, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 15/02/78,
filho de Adão Soares Gomes e Efigênia
Donata Neves Gomes e SILVANIA
FARIA SEIXAS, brasileira, divorciada, camareira, natural de Belo Horizonte-MG, nascida a 01/10/82, filha de Pedro Paulo Seixas e Marlene Faria Lima;
Ambos residentes neste subdistrito;
LUIS GONZAGA FELIPE, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Ouro
Preto-MG-(Cachoeira do Campo),
nascido a 21/06/70, filho de Henrique
Felipe e Margarida de Souza Felipe e
VANESSA APARECIDA DE SOUZA, brasileira, solteira, operadora de
Caixa, natural de São Paulo-SP, nascida
a 14/10/80, filha de Antônio Emídio de
Souza e Vilma da Conceição Santiago
de Souza; Ambos residentes neste subdistrito;
MILTON NAVIO MEDEIROS, brasileiro, divorciado, pedreiro, natural de
Parque Industrial-Contagem-MG, nascido a 21/06/63, residente Distrito Cachoeira do Campo-Mº Ouro Preto-MG,
filho de Onofre Pedro Medeiros e Maria
Navio Medeiros e JOZIANE DOS
SANTOS MIRANDA, brasileira, solteira, doméstica, natural de Belmonte-BA, nascida a 25/10/86, residente neste
subdistrito, filha de Juruá Xavier Miranda e Marinalva Pereira dos Santos;
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 18 de dezembro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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Árvore
Solidária
Cooperouro
tem todas as
cartas
adotadas
Graças à sensibilização
dos cooperados, todas as
cartinhas da Árvore Solidária Cooperouro foram adotadas. Foram 2015 cartas
retiradas em apenas duas
semanas de exposição no
local. Agora, a Cooperativa faz o chamado aos que
retiraram as cartinhas para
fazerem a entrega dos presentes até 24 de dezembro.
O cooperado pode optar por deixar o presente
na recepção da Cooperouro ou na sede da Pastoral
da Criança da Paróquia de
Santa Efigênia, no endereço
Rua Águas Férreas, 1285,
bairro Taquaral. Importante
que o presente esteja identificado com o nome da
criança contemplada.
A entrega dos presentes
será feita dia 27 de dezembro, durante a confraternização de final de ano da
Pastoral. A Cooperouro e a
Pastoral da Criança agradecem aos cooperados que colaboraram com a campanha
e possibilitaram transformar
sonhos em realidade.

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

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

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

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

@evobikeshop
(31) 98433.0988

@evobikeshop
(31) 3553-2074

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

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

98,7

Financiamentos:
Banco do Brasil - CEF
Convênios: Assufop,
Assetfop, Visa e Mastercard

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

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

-

Nylton
Gomes
Batista

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XXVIII
Como se pode ver, a DEMOCRACIA ABERTA mudará completamente a maneira de se fazer política, dando ao eleitor o poder
de monitorar o agente político, usando a mesma arma com que o
elege: o voto. Dessa forma, o eleitor/povo estará, de fato, com o
poder nas mãos, saindo a democracia da teoria, das meras palavras escritas e repetidas em discursos, como tem sido até o momento, para ganhar o status grandioso, sempre negado ao povo
pelos partidos. O político que, até aqui, dá obediência ao partido
que a tudo controla, obtendo deste até cobertura para eventuais
falcatruas, prestará contas diretamente ao eleitorado. Na avaliação
periódica, o agente político, que alcançar determinado número de
votos contrários, terá seu mandato encerrado, sendo substituído
no cargo pelo vice (nos cargos executivos) e pelo suplente (nos
cargos legislativos).
Por não ser obrigado a ser eleitor e nem ser obrigado a votar, espera-se que o cidadão optante pela condição de eleitor estará, plenamente, consciente de sua responsabilidade. Ao votar
em alguém, ele não mais estará a se desvencilhar de um peso
colocado pelo sistema às suas costas, mas procurando, segundo avaliação própria, apontar o melhor caminho por onde deverá
trilhar a administração pública. Espera-se que da parte do agente
político também haja mais seriedade; ele deverá ser mais idealista
e menos aventureiro, uma vez que não mais terá o guarda-chuva
protetor do partido político, mas estará vinculado ao eleitorado, do
qual receberá o prêmio ou condenação, conforme for sua atuação
no exercício do cargo. Por outro lado, não tendo o partido a lhe
ditar a vida política, sua consciência poderá falar mais alto sobre as
mais altas virtudes da política, e, ouvindo-a, possa ele dedicar-se,
verdadeiramente, à causa do serviço público, seja este no âmbito
do município, do estado ou do país.
O fato de em DEMOCRACIA ABERTA não haver partido político poderia levar os parlamentares a se voltar para as bancadas
setoriais, que viraram moda no Congresso Nacional, o que redundaria na manutenção de grupos com os mesmos defeitos dos partidos. Em linguagem crítica popular, seria o mesmo que trocar seis
por meia dúzia! Para impedir essas formações, o candidato, ao registrar a candidatura como parlamentar, poderia optar (só naquele momento) por representar determinado setor. Entretanto, para
cada setor seria estabelecido um máximo de três por cento (por
exemplo) do total da casa parlamentar, evitando assim a formação
de grandes grupos, que poderiam levar à hegemonia ou quebra
do equilíbrio de forças no parlamento. Assim não mais haveria
bancadas como a religiosa, ruralista, das empreiteiras, da saúde,
dos direitos humanos, ou quaisquer outras. O que se quer é um
avanço harmonioso na consecução de um desenvolvimento com
a mesma qualidade, sem sobreposição de interesses minoritários
sobre os da grande maioria. A democracia pressupõe equilíbrio
de forças e participação do maior número possível de pessoas,
nos debates que se abrem em torno de aspirações, interesses e
carências da coletividade.
Em assim sendo, a formação e manutenção de grupos, de
qualquer natureza, na discussão política, só servem para acirrar
os ânimos e dificultar a solução. Por meio de controle, a partir do
registro das candidaturas, as muitas tendências da sociedade deverão ser diluídas no Congresso Nacional. Sabe-se, desde já que
contra a DEMOCRACIA ABERTA, democracia sem partidos, levantam-se vozes truculentas a denunciar o perigo do autoritarismo,
pois não haveria oposição. Haverá oposição, sim; não oposição
pré-fixada, birrenta, contra tudo e contra todos só porque é o outro
lado que está no governo. Haverá a oposição pontual, não em relação ao executivo, mas às propostas e projetos em discussão; e
essa oposição poderá envolver também o eleitorado, por meio dos
recursos tecnológicos disponíveis, tornando o debate muito mais
saudável e construtivo. Essa seria a oposição mais sensata, não
contra o executivo, contra pessoas ou grupos delas, porém contra
propostas e projetos, pois está claro que nem tudo agrada a todos;
algumas podem agradar a quase todos; outras nem tanto; mais
outras chegam a desagradar a grande maioria. A unanimidade é
rara e, às vezes, dizem ser burra! No extremo oposto da questão,
sabe-se que, em princípio, a Lei é sempre contra a criminalidade,
nunca contra pessoas. Assim também deve ser a oposição política, nunca contra pessoas!
Partidos Políticos já fizeram mal demais à Humanidade!
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Categorias de base do Santa
Luzia celebram fim de temporada
com confraternização
Para encerrar o ano, o Santa Luzia Esporte Clube, de Cachoeira do
Campo, promoveu nesta terça-feira
(18) mais uma confraternização para as categorias de base do clube,
formadas por jovens e crianças da
região. O encontro aconteceu no
Bandeirantes Grill, um dos patrocinadores que todo ano cede o espaço e doa o rodízio de pizza. Como
já informado em edições passadas
do jornal O LIBERAL, a categoria
de base composta, atualmente, por
140 crianças e jovens é um projeto
social, sem fins lucrativos, administrado por voluntários, e tem como
objetivo incentivar a prática esportiva e manter os jovens longe da
criminalidade.
Com a falta de financiamento
da prefeitura ao longo dos últimos
três anos e a falta de campeonatos
durante dois anos, o projeto social
tem sido patrocinado pelos jogadores do time principal, muitos
apoiadores e a própria diretoria,
como ressalta Ewanio F. Silva, um
dos diretores e fundadores do Santa
Luzia. “Esse foi um dos anos mais
complicados para todos como instituição, porque tivemos ajuda de
quase nada, salvo alguns voluntários que sempre colaboram e nos
apoiam no decorrer da nossa trajetória. Porém, mesmo com dificuldades, vamos finalizar o ano com
mais jovens e crianças sendo atendidos pelo projeto, sem falar que o
papel das mães desses jovens acolhendo a nossa causa tem sido de
grande valia para o clube” conclui.

Josilaine Costa

Josilaine Costa

Josilaine Costa

-feira, 21 de dezembro/2018
O LIBERAL Ed.1320 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net

4

Festejos do Reinado comemoram 10 anos em Ouro Preto
Uma das festas religiosas mais tradicionais de Ouro Preto será realizada em janeiro, em edição comemorativa

‘A Fé que canta e Dança’,
que foi revitalizada graças aos esforços da comunidade, acontece
anualmente, reunindo milhares
de pessoas que vem de longe para
acompanhar os grupos de congados, as guardas de moçambique as
marujadas. Os festejos de Reinado
de Rosário reúnem as comunidades dos bairros Alto da Cruz, Padre Faria e Piedade, da Paróquia
de Santa Efigênia e da Irmandade
Nossa Senhora do Rosário e Santa
Efigênia.
O Capitão da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do
Rosário e Santa Efigênia, Kedison
Guimarães, que é co-produtor do
evento, explica que a festa foi revitalizada em 2008 por iniciativa da
Associação dos Amigos do Reinado, juntamente com o Fórum de
Igualdade Racial, a Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário e Santa
Efigênia, a Comissão Ouro-pretana de Folclore e as associações dos
Bairros Alto da Cruz e Padre Faria: “É de grande importância pra
gente demonstrar nossa fé e poder
sair pelas ruas, levando a Nossa
Senhora nos braços, numa festa
de resiliência, de resistência negra,
relembrando nossos ancestrais representados na figura de Galanga,
o Chico Rei”, disse o Capitão da
Guarda.
Para o secretário de Cultura
e Patrimônio Zaqueu Astoni, “a
Festa do Reinado é uma das gran-

Valdete
Braga

des manifestações do patrimônio
imaterial da cidade no aspecto da
cultura e do resgate da africanidade do povo de Ouro Preto”. O
secretário Felipe Guerra, do Turismo, Indútria e Comércio, destaca a
importância das festividades, que
abre o calendário de eventos da
cidade: “é uma festa que encanta
moradores e turistas”.
A Festa do Reinado de Nossa
Senhora do Rosário e de Santa Ifigênia acontece de 6 a 13 de janeiro, com suporte da Prefeitura, por
meio do Fundo de Patrimônio, e
da Secretaria de Estado da Cultura
de Minas Gerais, por intermédio
do Fundo Estadual de Cultura.
O encontro é uma realização
da Associação Amigos do Reinado, da Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia,
do Capitão Rodrigo Alvarenga, da
Guarda de Moçambique de Nossa
Senhora do Rosário e Santa Efigênia e da Irmandade Nossa Senhora
do Rosário e Santa Efigênia.
Programação do Reinado 2019
A FÉ QUE CANTA E DANÇA
“10 anos estendendo os
Louvores a Nossa
Senhora do Rosário”
Dia 06 – Domingo – Abertura
das Festividades
12h - Bênção ao Reinado. Local: Escadaria da Igreja de Santa
Efigênia.19h – Missa e Bênção
das Bandeiras. Local: Capela do

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Tempo

Este foi um ano intenso. Sediamos a Copa do Mundo, as Olimpíadas e tivemos eleições.
Em janeiro era voz (e ouvidos) comuns a frase “este ano vai
voar”. E voou mesmo, chegamos ao seu final. Parece que foi ontem que falamos do final do ano no futuro e agora aí está ele, mais
presente do que nunca.
2018 teve seus problemas, e não foram poucos. Mas qual ano
não os tem? Em lugar de lamentarmos o ruim, que tal procurarmos
valorizar o bom? É claro que houve. Nada é totalmente ruim ou totalmente bom. E só a benção de podermos estar aqui, mesmo que
reclamando, é motivo para agradecer. Quantos ficaram no meio
do caminho...
Vivemos tristezas e alegrias, perdas e vitórias, choramos, sorrimos... mas o importante é que estamos aqui para contar. Assim
como estávamos em janeiro, contabilizando o tempo que passaria
rápido, estamos em dezembro, dizendo que ele chegou.
Não sou muito de ficar avaliando se o ano foi bom ou ruim,
pesado ou leve. O ano somos nós que fazemos. Se vai ser bom ou
ruim, depende de cada um de nós. Salvo exceções, que fogem ao
nosso controle, é claro.
Foi fácil? Claro que não. Tudo correu às mil maravilhas? Também não. Mas superamos. Sobrevivemos. Estamos aqui. Isto já é
o suficiente para olhar para o céu e agradecer a Deus. Se estamos
vivos é porque nossa missão ainda não está cumprida. É fato que
algumas parecem mais difíceis do que outras, mas não nos cabe
entender. Nossa função é aceitar e fazer o melhor possível para
seguir em frente.
Não dá para saber se 2019 será melhor ou pior, com mais alegrias ou mais tristezas do que 2018. Não dá para saber se aquele
amigo que nos traiu vai cair em si e ver a injustiça que cometeu
ou, por outro lado, se aquela pessoa que fez a gente tão feliz vai
aprontar alguma conosco.
Tudo é uma incógnita e quem decifra esta incógnita é só o
tempo, rápido ou lento. É interessante como as coisas ruins que
nos acontecem parecem demorar mais a passar do que as boas.
Quando estamos felizes passa tão rápido! E quanto sofremos parece que o tempo pára! A verdade é que cabe a cada um fazer o
seu ano “voar” ou seguir o tempo normal, que não é nosso, é de
Deus. Precisamos seguir em frente, e aprender que se soubermos
ser agradecidos, tudo acontece no tempo certo. E quanto entendemos isso, não existe Copa do Mundo, Olimpíadas ou eleições que
tornem o tempo mais rápido ou mais lento. Viveremos o tempo em
sua plenitude, e no final dele, teremos cumprido nossa missão com
maestria. Feliz 2019!

Padre Faria. 20h – Levantamento
das Bandeiras de Nossa Senhora
do Rosário,Santa Efigênia e São
Benedito.Local: Adro da Capela do
Padre Faria.
Dia 07 (segunda–feira)
19h - Palestra – Do Valongo
a Vila Rica. A Importância do titulo
de Patrimônio Mundial da Humanidade para o Cais do Valongo e
sua influência na herança Africana
de Ouro Preto. Palestrante: Dr.
Zaqueu Astoni Moreira Advogado
e Secretário Municipal de Cultura
e Patrimônio de Ouro Preto. 20h
- Palestra – Biologia Social: EUGENIA. A Eugenia é a seleção
dos seres humanos com base em
suas características hereditárias
com objetivo de melhorar as gerações futuras. O termo foi criado
pelo cientista inglês Francis Galton
(1822 - 1911), em 1883. A palavra
eugenia deriva do grego e significa
"bom em sua origem ou bem nascido". A Eugenia defende que raças
superiores e de melhores estirpes
conseguem prevalecer de maneira
mais adequada ao ambiente. Com
isso, busca-se aplicar a teoria da
seleção natural de Charles Darwin
(1809 - 1882).Palestrante:Giordano Pacelli de Paula Freitas, Licenciado em Ciências Biológicas pela
UFOP. Téc, em Meio Ambiente
IFMG, Trabalha como condutor
nas trilhas de Ouro Preto desde
2006. Trabalhou no Parque Estadual do Itacolomi, na Tomba Expedições.Local: Casa de Cultura
Negra de Ouro Preto.
Dia 08 (terça-feira)
19h30 - Palestra –O Papel das
mulheres no cristianismo primitivo.
O cristianismo bíblico é o maior
responsável pelo resgate da dignidade e emancipação feminina.
Maria, mãe de Jesus, não saiu de
perto do seu filho em seu momento
mais difícil, ela não o abandonou.
Outras três mulheres são destacadas antes mesmo do nascimento
de Jesus: Ana, a orante do templo;
Isabel, sua tia. Maria Madalena se
destacava, por que fazia muitas
perguntas. Nessa palestra, pretendemos ressaltar o quão importante
foi e ainda é importante o papel
protagonista da mulher na vida da
Igreja. Palestrante: Padre Marcelo
Moreira Santiago, pároco da Paróquia de N.Senhora do Pilar em
Ouro Preto- MG. Local: Casa de
Cultura Negra de Ouro Preto.
Dia 9 (quarta-feira)
20h00 – Show do Grupo Ofó Criado em 2017, o Grupo Ofó tem
como integrantes as cantoras Deni
Perotti e Scheilla Sabino, a flautista
Gabriela Franco, nas cordas o violonista Felipe Coutinho, o guitarrista e arranjador Vítor Diniz e o baixista Davi Knispel, a percussão fica
por conta de Ébano Brandão, Luiz
Heitor e Vinícius Schmit, a direção
de dança fica por conta de Bruna
Marchezini e a direção artística
com o talentoso Alexandre Colla.
Praticantes de diferentes religiões,
os artistas encontraram na música
a oportunidade de estimular a convivência com a diversidade, difundir a cultura das religiões afro-brasileiras e contribuir para combater a
intolerância e o racismo religiosos.
O nome Ofó tem origem na língua
Iorubá e representa a importância
da palavra e o seu papel enquanto
ferramenta de encantamento nos
rituais do Candomblé. Nessa proposta, o grupo busca conectar o
universo do sagrado à performance musical. Os shows do Ofó vão
além da música e incorporam apresentações cênicas que remetem
aos rituais do Candomblé e contam
a história dos Orixás, da natureza e
de dos elementos que ligam o Aiyê
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(terra) ao Òrun (céu). Local: Casa
da Ópera de Ouro Preto- MG – Entrada Franca.
Dia 10 (quinta-feira)
1º dia do Tríduo: “Os Louvores a Nossa Senhora devem nos
levar a Cristo”. 19h30 – Celebração e Tríduo em Louvor a Nossa
Senhora do Rosário e a Santa Efigênia com a participação da Pastoral Famíliar e Grupo de Terço Mães
que Oram. Local: Capela do Padre
Faria
Dia 11 (sexta-feira)
2º dia do Tríduo: “A devoção
do Rosário de Maria alimenta a caminhada de Fé”. 19h30 - Celebração e Tríduo em Louvor a Nossa
Senhora do Rosário e a Santa Efigênia com a participação da Pastoral da Saúde e grupos de Terço
dos Homens de Ouro Preto. Local:
Capela do Padre Faria
Dia 12 (sábado)
3º dia do Tríduo: “Maria, mãe
que acolhe em seu regaço. Mãe
medianeira da Graça”. 19h30 –
Missa e encerramento do Tríduo
em Louvor a Nossa Senhora do
Rosário e Santa Efigênia com a
participação da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia e Pastoral da Juventude. Local: Igreja Matriz de Santa Efigênia.
Dia 13 de janeiro - Domingo Dia Festivo
5h - Alvorada - Saída da Escola Desembargador Horácio Andrade em direção à Igreja Matriz de
Santa Efigênia. 8h - Chegada da
Guardas Visitantes. 9h – Cortejo
– Saída da Capela do Padre Faria
em direção à Mina de Chico Rei
para buscar o Reinado Congo de
Ouro Preto , retorno para Capela
do Padre Faria.12h- Bênção aos
Congadeiros de Ouro Preto e das
Guardas visitantes.12:30 - Cortejo
com as imagens de Nossa Senho-

ra do Rosário, Santa Efigênia e
São Benedito em direção à Capela
do Padre Faria. 15h- Missa Conga
no Adro da Capela do Padre Faria
com a participação dos Congados
Visitantes, Pastoral Afro- Brasileira
de Ouro Preto e Grupo de Animação Frutos da África. 16h – Descendimento das Bandeiras e encerramento. Realização: Associação Amigos do Reinado de Nossa
Senhora do Rosário e Santa Efigênia; Paróquia de Santa Efigênia do
Alto da Cruz, Irmandade de Santa
Efigênia; Guarda de Congo de
Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia e Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário
e Santa Efigênia.
Agradecimentos: Prefeitura
Municipal de Ouro Preto, Secretária Municipal de Cultura e Patrimônio; Irmandade de Nossa Senhora
do Rosário e Santa Efigênia do Alto
da cruz; Sr.Wilson Ferreira (Juiz da
Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário do Padre Faria), Fórum
de Igualdade Racial de Ouro Preto
(FIROP), Guarda Municipal; Ourotran, 52º Batalhão da Polícia Militar
de Minas Gerais; 3ª Cia. Bombeiros Militares de Minas Gerais; Brigada de Bombeiro Civil de Ouro
Preto, Escola Estadual Desembargador Horácio Andrade, Guardas
de Congo visitantes; Pastoral da
Juventude, Pastoral Familiar, Pastoral da Criança e do Adolescente,
Pastoral da Saúde; Associação de
Moradores do Bairro Alto da Cruz
(AMAC), Mina Du Veloso, Mina do
Chico Rei; Comissão Ouropretana
de Folclore; CAPS-AD do Padre
Faria; Casa de Cultura do Padre
Faria, Homens do Terço de Ouro
Preto, todos os meios de comunicação e a Comunidade de Ouro
Preto que contribuíram para realização desta festividade.
Ane Souz

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU
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Símbolos especiais
do natal

NATAL é palavra especial para expressar o nascimento de Jesus, em Belém, longe da cidade grande que não tinha lugar para
hospedar um humilde e simples casal, José e Maria. Ela prestes
a dar à luz ao Filho de Deus! Preocupado, o casal se afasta de Jerusalém para a periferia da cidade. Recordo-me das palavras de
Jesus, anos depois, “Eu sou a luz do mundo; quem me segue, não
andará nas trevas” (João 8,12). Este brilho, na escuridão da vida, é
mais intenso que a estrela guia dos reis Magos até à manjedoura
que hospedara Jesus, no seu primeiro e mais festejado dia do mundo cristão: o Natal!
Eis alguns símbolos característicos deste acontecimento:
“- OS SINOS falam da alegria que devemos ter durante a nossa vida, porque Cristo nasceu para ser nosso companheiro durante
esta vida. Os sinos da alegria nos lembram um encontro com Deus.
- O PRESÉPIO: É sabido que quem tomou a iniciativa de montar o primeiro presépio foi São Francisco de Assis em 1223, preparado numa gruta em um bosque italiano, a cena do nascimento de
Jesus é apresentada da forma como foi descrita nos evangelhos. A
iniciativa foi tão comovente que, a partir daí, a tradição de montar o
presépio ganhou o mundo. No Brasil o costume foi introduzido pelo
frade franciscano Gaspar de Santo Agostinho, nos primórdios do
descobrimento do país e logo se incorporou à religiosidade popular.
A melhor simbologia do presépio é o ambiente de fraternidade e de
ternura que ele gera.
- ÁRVORE DE NATAL é outro símbolo de enorme força que foi
extraído de rituais pagãos. Durante o inverno, os povos europeus
tinham o costume de enfeitar suas casas com folhagens e árvores
ainda verdes para alimentar a esperança de que a primavera se
aproximava. Sob o ponto de vista religioso, a árvore de natal toda
verde é sinal de vida, enquanto as botas nela penduradas significam
os bons frutos oferecidos por Jesus à humanidade. O hábito de armar árvore de natal sempre foi popular entre os germânicos, mas só
ganhou o mundo a partir de 1841, quando o príncipe montou uma
árvore no palácio real britânico.
- REIS MAGOS: Os três, Melchior, Baltasar e Gaspar, conforme
conta a tradição do Oriente foram guiados pela Estrela de Belém e
acorreram ao local do nascimento de Jesus levando em oferenda
ouro, incenso e mirra. Primeiro se acreditou que eram sábios astrólogos, membros da classe sacerdotal de alguns povos orientais,
como os Caldeus, os Persas ou os Medos. A partir do século VI,
porém, a Igreja passou a considerá-los reis e os nomeou pessoalmente, atribuindo a cada um deles características próprias. Assim,
Melchior seria o representante da raça europeia e dos descendentes de Jafé; Baltasar representaria a raça amarela, habitante da Ásia
e descendente de Sem; enquanto Gaspar pertencia à raça negra,
proveniente da Ásia e que teria como ascendente Cam.
- ESTRELA: Ela serviu de guia para os três reis Magos até Belém. É símbolo de Cristo-luz do mundo... Os Pastores simbolizam
todos os pobres que são tão abertos às coisas de Deus que são
capazes de se pôr a caminho para ir ao encontro do dom de Deus. A
gruta simboliza a mãe-terra que se abre para gerar a vida... O boi e o
burrinho são símbolos, como diz o profeta Isaías, da aceitação que
devemos ter de Deus – Eles conhecem o seu dono, mas meu povo
não me conheceu (Is 1,3)”. (Almanaque São Geraldo, ano 2007,
resumidamente, página 96).
EM SUMA, quero desejar a todos os nossos leitores um Natal de
renovação espiritual aliado às comemorações familiares e individuais
próprias desta época, com presentes e muitas alegrias. Que Jesus-Menino nos guie pelo ano 2019, com saúde, paz, felicidade e amor.
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Natalino e Leonor, do distrito de Amarantina,
foram homenageados com moção de aplausos
no dia 17 pelos vereadores estudantes Gabriel
Duarte e Bianca Kaila, representantes de
Amarantina. Parabéns aos homenageados
e aos alunos que abraçaram o projeto.

C

asa dos Contos está com a exposição “Natal, Arte e Reciclagem” aberta para visitação até o dia
13 de janeiro. O evento conta com a curadoria de Leo
Piló e Eduardo Mapa. A mostra é uma coletiva dos trabalhos do Grupo Galpão Cultural Sinhá Olímpia, em
parceria com alunos do projeto Meraki. A Casa dos
Contos funciona de terça à sábado das 10 às 17h, e aos
domingos e feriados, das 10h às 15h.

Sindsfop, SRE de Ouro Preto
e GLTA são homenageados
pela Câmara de Ouro Preto
Na noite da última sexta-feira
(14), a Câmara Municipal de Ouro
Preto realizou sessão solene para
homenagear três importantes entidades ouro-pretanas: o Sindicato
dos Servidores e Funcionários Públicos do Município de Ouro Preto
(Sindsfop), pelos seus 30 anos; a
25ª Superintendência Regional de
Ensino (SRE) de Ouro Preto, por
seus 50 anos de instalação no município; e o Grêmio Literário Tristão de Ataíde (GLTA), pelos seus
80 anos de fundação.
O GLTA foi fundado em 18
de outubro de 1938 por Padre José Mendes Barros. O patrono que
dá nome ao grêmio é Tristão de
Ataíde, pseudônimo literário do
escritor Alceu de Amoroso Lima.
Originalmente, era o grêmio do
Colégio Arquidiocesano e, com o
passar do tempo, suas atividades
foram estendidas. Hoje, a entidade
funciona em sede própria, um casarão, situado na confluência das
Ruas do Pilar e do Paraná. Após
80 anos, continua atuando em prol
da cultura, abrigando a sede da
Orquestra Ouro Preto, galeria de
exposições e auditório.
Para Flaviano de Souza e Silva, secretário do GLTA e curador
da Sala Ivan Marquetti, a instituição, atualmente, “tenta se adaptar
aos nossos tempos, se começou
a 80 anos atrás como um grêmio
literário, tratando tratava de questões de livros, literatura, escrita,
desse tipo de arte literária; hoje,
ele envolve mais do que isso. É
um espaço cultural da cidade, ele
é parceiro de várias instituições
também educacionais. Essa é a
grande satisfação que temos de ter
o grêmio funcionando hoje e ficamos muito honrados em saber que
a Câmara de Ouro Preto e os representantes do povo reservaram
um momento para homenagear
essa instituição que foi e continua
sendo muito importante para nossa
comunidade.
A então 16ª Delegacia Regional de Ensino de Ouro Preto foi
criada em 1968. Em 1994, a unidade passou a se denominar 25ª
Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto. A sua jurisdição atende a 202 escolas estaduais,
municipais e privadas, abrangendo
cinco municípios: Acaiaca, Diogo

de Vasconcelos, Itabirito, Mariana
e Ouro Preto. A superintendente
regional de ensino, Crovymara
Batalha, explica que são muitos
desafios a serem vencidos pela
SRE, que defende a permanência dos estudantes na escola e os
direitos tanto de docentes como
de alunos a fim de oferecer uma
educação de qualidade a todos.
“A superintendência completa 50
anos, órgão estruturado nos cinco
município e com sede própria. A
gente espera que os direitos e as
conquistas alcançadas permaneçam e que a gente possa continuar
defendendo a SRE com muita
garra. A gente só tem a agradecer
à Câmara dos Vereadores por essa
homenagem”, acrescenta.
Os 30 anos do Sindsfop também foram lembrados na cerimônia. O vice-presidente presidente
do órgão, José Nascimento Correia, recebeu a homenagem em
nome dos trabalhadores: “Primeiramente, é uma grande honra ter
esse reconhecimento e mostrar o
grande trabalho que está sendo desenvolvido com a instituição. Estamos na luta. Não tem sido fácil.
Pedimos para que todos os vereadores venham somar conosco”.
As homenagens foram idealizadas pelos vereadores Chiquinho de Assis (PV) e Regina Braga
(PSDB), com o apoio dos demais
parlamentares. “É uma honra muito grande poder homenagear essas
três instituições de grande importância no nosso município. Estou
muito feliz e muito orgulhosa. São
datas muito especiais [30 anos do

Sindsfop, 50 anos da 25ª SRE e 80
anos do GLTA] e que não poderiam
de forma alguma passar em branco.
Fechamos o ano com chave de ouro”, comemora Regina Braga.
Chiquinho de Assis também
concorda: “São instituições muito importantes para a nossa cidade. Quero destacar que o Grêmio
Literário Tristão de Ataíde, desde
1938 contribuindo com a formação cultural, literária e artística
e, sobretudo, a formação cidadã,
que era um dos grandes desejos
do Padre Mendes. Da mesma forma, a gente homenageia a Superintendência Regional de Ensino,
criada em 1968, auge da ditadura,
quando Ouro Preto recebia uma
instituição responsável por zelar
pela organização e pelos direitos
da educação de qualidade, principalmente educação pública, e essa
instituição está na nossa cidade até
hoje. Temos, ainda, o Sindsfop,
que não poderíamos passar em
branco. Precisávamos lembrar e
saudar a memória de todos os servidores que já passaram por ali. Os
trabalhadores merecem o nosso
respeito nesse tempo tão difícil, de
tanto cerceamento das liberdades,
essas instituições que lutam para
defender os interesses dos trabalhadores têm que ter o nosso apoio
e a Câmara está sempre de portas
abertas a elas”.
Essa foi a última honraria realizada pelo Legislativo ouro-pretano de 2018. Nesta terça-feira (18),
a Câmara realiza a última reunião
ordinária do ano, e as atividades
legislativas retornam em fevereiro.

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas

-feira, 21 de dezembro/2018
O LIBERAL Ed.1320 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

*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

Ouro Preto obtém pontuação
recorde e volta a participar do
ICMS Esportivo
Com a maior pontuação da história,
Ouro Preto se destaca entre a Região dos
Inconfidentes e voltará a receber o
ICMS Esportivo depois de cinco anos
A Secretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais divulgou o Relatório dos Dados dos Índices Provisórios do ICMS Solidário Critério
Esportes (ICMS Esportivo) com a listagem dos municípios habilitados
e as pontuações referentes ao ano base 2017. Segundo o relatório, Ouro
Preto volta a receber ICMS Esportivo após cinco anos de inatividade no
sistema.
Para Robson Santos, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer se empenhou em cadastrar novamente o município no programa,
que é de grande valia em tempos de baixa arrecadação municipal. “Uma
das metas estipuladas pelo Júlio Pimenta e pela equipe da Secretaria de
Esportes e Lazer é a participação no Programa ICMS Esportivo. Foram
meses de trabalho para conseguimos reativar o município no sistema,
com os cadastros de eventos e ações esportivas que aconteceram em Ouro Preto, assim como atletas e equipes que nos representaram fora da
cidade”, comentou Robson. De acordo com o gestor do Programa ICMS
Esportivo em Ouro Preto, Fernando Melo, é muito importante o pleno
funcionamento do Conselho Municipal de Esportes juntamente ao estado para que o município possa participar do programa. “Ouro Preto volta
a se destacar no cenário esportivo nacional, sediando grandes eventos e
competições, além de incentivar os atletas locais, o que agrega muito na
pontuação final do ICMS”, explicou Fernando.
Ouro Preto termina sua participação no ICMS Esportivo de ano base
de 2017 em 125º colocação, que contou com a participação de 369 municípios, com pontuação recorde de 564 pontos. Em 2012, Ouro Preto
alcançou a 100º posição com 357 pontos e com participação de 286 municípios do estado.
O Programa do governo do estado criado em 2009 incentiva a organização e implementação de políticas públicas do esporte nos municípios, por meio do fomento à criação e manutenção de conselhos municipais de esportes e realização de programas e projetos esportivos.
Ane Souz
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Em parceria com Lions,
Policlínica de Ouro Preto ganha
consultório oftalmológico
A administração municipal irá quadruplicar a capacidade de atendimento da oftalmologia para os cidadãos
ouro-pretanos. A Policlínica da cidade acaba de receber
um consultório oftalmológico completo para atender ao
Sistema Único de Saúde (SUS). A novidade foi possível
devido a uma parceria entre o Município e a Fundação
Internacional de LIONS Clubes (LCIF), o Distrito LC-4
de LIONS Internacional, os LIONS Clubes de Cachoeira
do Campo, Mariana e Ouro Preto. A inauguração acontece nesta quinta-feira, 20 de dezembro, às 16 horas.
Serão 12 novos equipamentos, os quais substituirão
dispositivos de mais de 25 anos. O investimento contou
com 25% de recursos da Prefeitura, sendo o restante pago
pela Fundação Internacional de LIONS Clubes (LCIF).
O consultório receberá o nome “O Sorriso da Cigana”, em homenagem ao projeto homônimo desenvolvido
pelos LIONS Clubes de Cachoeira do Campo, Mariana
e Ouro Preto o qual beneficiou, entre 2017 e 2018, 77
ouro-pretanos e 13 marianenses que sofriam com a retinopatia diabética, uma das maiores causas mundiais de
cegueira.
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Sobre o LIONS
O LIONS Internacional foi
fundado em 1917, em Chicago,
EUA, espalhando-se por mais de
200 países em todo o mundo em
ações de serviço humanitário.
Em 1968, foi criada a Fundação
Internacional de LIONS Clubes
(LCIF), que passou a financiar
diversos projetos de melhorias
na condição de vida de populações, especialmente no combate
à cegueira reversível e evitável.
Mais de cem milhões de pessoas foram atendidas em projetos
de combate à cegueira em todo o
mundo, sendo mais de 9 milhões
só em cirurgias de catarata. A
LCIF também se destaca pela
imunização contra o sarampo de
87,7 milhões de crianças em todo o mundo e pelo investimento
de mais de 118 milhões de dólares no combate a todo tipo de
catástrofes naturais. Ouro Preto
mesmo já recebeu subsídios de
emergência para colaborar no
enfrentamento de consequências
de enchentes e desabamentos
que deixaram desabrigados.

Ane Souz

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Projeto de Lei isenta
portadores de doenças
crônicas a pagamento
do IPTU em Ouro Preto

O projeto foi aprovado pelos vereadores no
dia 17 e segue para aprovação do Executivo

Na última reunião ordinária deste ano, na terça-feira (18) os vereadores de Ouro Preto aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei 142 de
2018, de autoria da vereadora Regina Braga, que isenta o pagamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos contribuintes que sejam
portadores de doenças graves incapacitantes ou doentes em estágio terminal irreversível. Para ter direito ao benefício, o contribuinte deve ter renda
comprovada de até três salários mínimos.
O projeto abrange diversas doenças, entre elas o câncer, que motivou
a vereadora na criação do projeto. “Agradecer a Dra. Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque e Silva, Juíza de Direito, que me deu a sugestão do
projeto. Durante uma conversa, ela me contou que quando está passando
pelo tratamento de câncer de mama, acompanhou a dificuldade de muitos pacientes em ter um tratamento digno por problemas financeiros e aí
surgiu a ideia. Tudo que o Município puder fazer para ajudar e aliviar, é
interessante”, destaca a vereadora.
O projeto é voltado tanto para o paciente, quanto para o familiar responsável pelo pagamento do IPTU. “É uma forma de o Município ajudar
essas pessoas que passam por momentos difíceis na saúde, quanto financeiramente, pois os gastos são grandes”, reafirma Regina.
O projeto agora segue para aprovação do Executivo.
Aprovada contas do ex-prefeito José Leandro
Ainda na mesma reunião, os vereadores aprovaram as contas de governo do ex-prefeito José Leandro Filho, referente ao ano de 2014. O parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RMG) foi pela aprovação e
os edis mantiveram este entendimento. “Foi um voto de coerência, pois o
TCE aprovou, mesmo que com ressalvas técnicas, que estão ligadas aos
percentuais destinados a cada pasta do Executivo. O que me estranha, é
que o ano de 2014 chegou antes de 2013”, enfatiza o vereador Chiquinho
de Assis. O parlamentar ainda destacou que a aprovação do TCE, “não
muda o cenário das investigações, da Operação Minerva”, que investiga
denúncias contra a última administração do ex-prefeito referente aos anos
de 2013 a 2016.
Michelle Borges
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Pinheirinho e Wander Albuquerque
realizam coletiva de imprensa
para balanço de 2018
Aconteceu na manhã de quinta (20) a coletiva de imprensa do
deputado federal eleito com 2289
votos em Ouro Preto, Pinheirinho, e do presidente da Câmara de
Ouro Preto, Wander Albuquerque,
que deixa o cargo após a gestão do
biênio 2017/2018.
Para Wander, a entrevista foi
uma forma de agradecer a confiança da população e reafirmar
seu compromisso com os ouro-pretanos. “Foram dois anos difíceis economicamente, mas mesmo sem os recursos do Estado,
tivemos parcerias com resultados
concretos. Primeiro, com Toninho
Pinheirinho, e agora, com Pinheirinho, reforçamos nosso compromisso de continuar trazendo
recursos para a cidade”, declarou
Wander.
Pinheirinho explicou que “a
Região dos Inconfidentes depositou em mim seu voto, e estou aqui
para iniciar esta caminhoda com
meu agradecimento. Nos últimos
dois anos, foram quase 8 milhões
em emendas destinadas à cidade
pelo meu pai, e irei fazer com que
esta parceria com o vereador Wander seja contínua”.
As emendas conquistadas por
intermédio do vereador Wander
Albuquerque contemplaram 2,2
milhões para a contrução da nova
UPA, 3,1 milhões para reforma do
Pronto Atendimento e aumento no
número de leitos da Santa Casa,
aumento do repasse federal para
a instituição, de 36 para 200 mil,
além de academias ao ar livre, verbas para a agropecuária e um carro
para a vigilância sanitária.

Quer anunciar? Ligue
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Prefeitura de Ouro Preto cede
espaço para a Casa do Mel

Ane Souz

Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

PROCURE-NOS!
Alcoólicos Anônimos 70 anos de Brasil,
salvando e recuperando vidas
Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos

R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com

O prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, assinou o Contrato de
Comodato referente ao imóvel da
extinta escola municipal de “Campestre”, no distrito de Santa Rita de
Ouro Preto, que será utilizado para
o funcionamento da “Casa do Mel”.
O Contrato de Comodato, as-

sinado na segunda-feira, dia 17 de
dezembro, com a Associação dos
Agricultores Familiares e de Produção de Artesanato em Pedra Sabão
de Mata dos Palmitos, vigorará pelo
prazo de cinco anos, podendo ser
prorrogado. O prefeito agradeceu
o apoio da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural (Emater)
e da Secretaria Municipal de Agropecuária. “É importante este comodato, pois facilita a certificação do
Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA). O mel é de alta qualidade e
já está sendo vendido para as escolas
e supermercados”, comentou.
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Câmara de Ouro Preto elege Mesa
Diretora para biênio 2019-2020

Juliano Ferreira é eleito presidente do Legislativo. A gestão contará também com vicepresidente, Paquinha; 1º secretário, Marquinho do Esporte; e 2º secretário, Mercinho

Durante a tarde dessa sexta-feira (14) os vereadores elegeram
a nova Mesa Diretora da Casa Legislativa para a gestão 2019/2020.

QUER
ANUNCIAR?
Contato
pelo

Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

-7530
9
8
4
8
9
(31)
699
3553-1

Após a votação, foram eleitos: presidente: vereador Juliano Ferreira
(MDB) – dez votos; vice-presidente: vereador Paquinha (PMN)
– dez votos; 1º secretário: vereador
Marquinho do Esporte (SD) – oito votos; e 2º secretário: vereador
Mercinho (MDB) – quinze votos.
O presidente eleito, Juliano
Ferreira, comemorou a eleição e
garantiu estar ciente dos desafios
a serem enfrentados, especialmente na atual situação financeira do
município. “Sei das dificuldades
que o prefeito Júlio Pimenta está
enfrentando e quero fazer de tudo
o que estiver ao meu alcance para
ajudá-lo a vencê-las. Acredito que,
no próximo ano, talvez consigamos dar uma resposta melhor para
a população. Vou dar continuidade
aos projetos da Casa que estão em
andamento, como a proposta do
concurso público, que é uma realidade. Todas as coisas boas que
tiveram na gestão do presidente
Wander vamos procurar dar continuidade”, avaliou.
Juliano também comentou sobre desafios da Presidência: “Dois
anos com orçamento em baixa, eu
sei desses desafios, aceitei porque
eu sei que não estou sozinho. Temos os funcionários da Câmara,
que são muito experientes e irão
me ajudar, ouvirei os demais vereadores e vou procurar trabalhar
em consonância com o Executivo
para que possamos dar uma resposta melhor aos anseios dos cidadãos de Ouro Preto”.
O vice-presidente eleito, vereador Paquinha, ressaltou que
“estou no meu terceiro mandato
e tive a confiança dos vereadores.
Queremos fazer um bom trabalho
para a população ouro-pretana, um
trabalho independente, uma Câmara firme para trabalhar em prol
do nosso povo”, disse.

Para o primeiro-secretário
eleito, vereador Marquinho do
Esporte, “foi uma eleição bem
equilibrada. Esperamos que a gente possa fazer um trabalho igual à
Mesa Diretora atual, se possível
até melhor. Sabemos da dificuldade devido à crise financeira e aos
poucos recursos, mas temos que
saber trabalhar também com pouco dinheiro. Confio em toda Mesa
eleita e pedirei apoio também aos
funcionários do Legislativo, que
estão aqui há muito tempo e têm
uma experiência muito grande.
Com a ajuda de todos, faremos um
belíssimo trabalho”.
Já o segundo secretário eleito, vereador Mercinho, destacou
a emoção de fazer parte da Mesa
Diretora da Câmara, da qual o seu
pai, Maurílio Zacarias, tantas vezes foi presidente. “É muita emoção falar de Maurílio Zacarias que
esteve na Câmara por 28 anos e
três vezes como presidente. Agora eu, além de vereador, vou fazer
parte da Mesa. Temos tudo para
fazermos um bom trabalho, temos
dois anos para mostramos o que
queremos”, disse.
O atual presidente do Legislativo, Wander Albuquerque (PDT),
ressaltou que “esperamos que seja
mantida com a estrutura que hoje
a Câmara tem, continuando com
a transparência e acredito muito
nessa Mesa, até porque tudo o que
acontece no Legislativo tem a participação dos quinze vereadores.
Então, seguimos com esse trabalho, lutando a cada dia por uma
Câmara melhor”.
A reuniões ordinárias dos vereadores ouro-pretanos terminam
nesta terça-feira (18). Com isso,
encerra-se o ano legislativo de
2018. A nova Mesa Diretora será
empossada automaticamente no
dia 1º de janeiro de 2019.
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Prefeitura de Itabirito orienta população sobre as
melhores formas de evitar acidentes com escorpiões
Com a chegada do verão e do
período chuvoso, aumenta o número de escorpiões no ambiente
urbano. Apesar de importantes para
o ecossistema, a picada do animal
pode trazer risco à saúde das pessoas.
Para evitar acidentes, a Vigilância em Saúde Ambiental de
Itabirito realiza uma série de ações
durante o ano para controlar a proliferação do animal. Só em 2018, o
departamento realizou 21 mutirões
de limpeza em 28 bairros da cidade,
em parceria com o setor de Limpeza Urbana, evitando o acúmulo de
lixo e entulhos. Além disso, foram
realizadas mais de 300 visitas preventivas para o controle de animais
de importância em saúde, incluindo
o escorpião.
No entanto, algumas espécies
se reproduzem sem a necessidade
do macho, o que permite que uma
fêmea tenha de 20 a 25 filhotes por
vez, facilitando infestações. Esse é
o caso do escorpião-amarelo, da espécie Tityus serrulatus, encontrado
em nossa cidade e em quase todo o
Brasil. Dessa forma, a colaboração
da população é essencial para a pre-

venção de acidentes.
Confira algumas orientações
do biólogo e coordenador técnico
da Vigilância em Saúde Ambiental, Leonardo de Freitas, para evitar
acidentes:
• A aplicação de venenos é
ineficaz para o extermínio de escorpiões. Esses animais possuem
um sistema respiratório capaz de
fazer com que fiquem paralisados
por muito tempo, podendo viver
escondidos sem se mover e sem se
alimentar. Após esse período, eles
saem do seu habitat natural e podem procurar proteção dentro das
casas, armários e outros locais, sem
sofrer a ação do veneno;
• Escorpiões se alimentam basicamente de baratas. Por isso, não
acumule lixo, restos de comida,
entulho ou material de construção
no quintal. Use luvas de couro ao
manipular esses materiais.
• Os lagartos conhecidos como
calangos se alimentam de escorpiões. Dessa forma, são grandes
aliados nesta luta.
• Tampe os ralos, buracos, tomadas não utilizadas, rachaduras,
bem como frestas em baixo da por-

PANORAMA

A

Escola Municipal Manoel Salvador de Oliveira, do bairro São José,
oferece a modalidade EJA, Educação para Jovens e Adultos, com
turmas voltadas para diversas faixas etárias. Se você gostaria de estudar e
obter formação, mesmo após um período longo fora da escola, é a oportunidade ideal. Mais informações podem ser obtidas na escola após o recesso de fim de ano, ou pelo telefone 3561-6808.
Formandos
do 9º ano
da Escola
Municipal
José Ferreira Bastos
encerraram
importante
ciclo com
cerimônia
realizada
na Casa de
Cultura, na
noite de terça-feira, 18/12. Orgulho dos pais e da equipe de direção
e pedagógicas, representados pela diretora Márcia, vice Patrícia,
além do supervisor Vamilton. Parabéns ao alunos!

ta de sua residência;
• Deixe berços e camas afastados da parede. Não deixe cobertas
e lençóis caídos em contato com o
chão;
• Tenha cuidado com casinha
de bonecas, caixas de brinquedos,
tocas, barracas e piscinas de bolinhas onde só a criança entra. Faça
inspeções antes de sua utilização;
• Mantenha seu quintal sem
mato e com a grama aparada;
• Cuidado com toalhas encostadas na parede e pano de chão
úmido;
• Ensine seus filhos sobre a importância de manter distância dos
escorpiões. Mostre fotos;
• O animal tem preferência
por locais frescos e úmidos (restos de entulho, montes de folhas,
madeiras velhas, etc.). Dentro das
residências, eles têm preferência
por roupas limpas, cesto de roupas
sujas e calçados fechados. Cheque
sempre antes de calçar qualquer sapato e ensine seus filhos a fazer o
mesmo procedimento. O escorpião
também gosta de móveis de madeira e canos de esgoto. Tenha cuidado
com os bebês curiosos que engati-

nham e mexem em qualquer coisa.
Revise diariamente a cama e berço;
• Escorpiões não atacam. As picadas acontecem quando a pessoa
encosta ou pisa nele;
• Jamais passe álcool ou outro
produto no local da picada. Apenas
lave com água e sabão e procure
imediatamente um serviço de urgência, como a UPA 24 horas;
• A picada do escorpião é bastante dolorida e não causa inchaço
ou qualquer alteração visual. Se a

criança apresentar muita dor e você
não tiver visto o que a picou, leve-a
para a UPA 24 horas imediatamente. Se identificou o animal, leve
também o escorpião em um vasilhame seguro. É sempre importante
informar ao profissional de saúde
as características do animal, como
tipo, cor, tamanho, entre outras;
Para mais informações, entre
em contato com a Vigilância em
Saúde Ambiental pelo telefone (31)
3561-4033.

Festival de Ginástica: Itabirito
se destaca nas acrobacias
O Fegita 2018 reuniu centenas
de pessoas nas dependências do
Ginásio Poliesportivo Pedro Cardoso na noite de 11 de dezembro.
Diversas crianças que fazem parte
do Núcleo de Ginástica da Prefeitura mostraram o trabalho desenvolvido em 2018 com muita alegria e dedicação. Além da equipe
de Itabirito, participou do festival
a equipe de Betim, que abrilhantou
ainda mais o evento.
Com o tema “Contando Histórias”, o festival levou o público
ao mundo imaginário. Entre as
apresentações estiveram A Bela e
a Fera, Panteras, Branca de Neve,
Minions, La Casa de Papel e outras histórias que foram contadas
com muitas piruetas e coreografias
fascinantes.
Para uma das organizadoras,
Renata Mayra, esse festival mostra a força do esporte na cidade.
“A ginastica já se tornou tradição.
Criamos raízes e agora começamos
a colher frutos deste esporte. Que
venham muitas edições do Fegita”.
Quem se apresentou ficou
muito feliz com a performance.
Para Ana Carolina Fortes, esse esporte envolve as pessoas. “Já faço
ginastica há dez anos e essa modalidade me trouxe muitos amigos e
aprendizados para a vida”.
Para Ariane Righi Gonçalves,
técnica da equipe de Betim, participar do festival é a oportunidade
de mostrar o trabalho realizado na
cidade. “É sempre uma honra participar deste evento. Já viemos em
outros anos e é sempre bom apresentar o trabalho. Ficamos muito
feliz de participar do Fegita”.
Torneio de Xadrez
Mais uma iniciativa que deu
muito certo foi o Torneio de Xadrez, que aconteceu na última sexta-feira (14), na Praça de Esportes

do Itabirense Esporte Clube. Lá,
cerca de 100 crianças de escolas
públicas e particulares participaram da competição.
Para o instrutor e árbitro Diego Augusto Silva, membro da
Federação Mineira de Xadrez, o
jogo ajuda no desenvolvimento
do indivíduo. “O mais importante
no xadrez é o auxílio pedagógico,
a interação entre alunos. Ele traz
atributos cognitivos como raciocínio lógico, concentração, discipli-

na, entre outros benefícios”.
Já com experiência no jogo, a
jovem Laura Ribeiro Martinez, 13,
da Escola Jayme Martins, incentiva os mais jovens a ingressarem
pela modalidade. “O xadrez é um
jogo de muita concentração e estratégia. Para quem está começando, a dica é treinar muito e saber
que vai ser derrotado várias vezes, mas, com os treinos, você vai
aprendendo as estratégias. Com o
passar do tempo é só diversão”.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Extemporânea: Pelo andar da carruagem
nosso município poderá ter eleições extemporâneas em 2019. Depois da implantação da
COCA-COLA FEMSA o município vai bem
de finanças e projeta um orçamento de 406 milhões para o próximo
ano. Quanto aos munícipes, não têm muito a comemorar, o alto
custo de vida, o desemprego nunca visto na história bate seu próprio recorde, sendo a tormenta dos pais de família. Um povo ordeiro, otimista e criativo, com certeza vislumbra um novo horizonte
com a chegada do ano novo.
Luto: A cidade perdeu no último sábado a integrante do coral
União Itabiritense Marina Gois Pereira, mãe do Hélcio Pipas. Ela,
maestrina do Coral há várias décadas, deixou amigos e familiares
consternados. Itabirito está de luto e o céu ganhou a simpatia, o
talento e a dedicação de uma mulher querida e elogiada em nossa
Itabirito.
Você tem saudades? Dos bailes do clube Santa Luzia? Sempre
com boa música e o encontro das melhores dançarinas da cidade.
Tão popular e querido o clube da época mereceu uma canção propagada nos quatro cantos da cidade. “Santa Luzia... Santa Luzia do
Zé Lolô/ o Cuica é presidente/ o Cuica é presidente / Eurico Felix
o cobrador”.
JB: João Bosco Lima e sua equipe de seresteiros fez uma belíssima
apresentação a casa de Repouso Santa Luiza de Marilac com um
repertório bem ao gosto dos amantes da boa música. Joao Bosco
Lima é um dos destaques do ano no que se refere a música e o
incentivo aos jovens iniciantes
Por onde anda? João Masseli Neto, presidente da CASEMI (Caixa dos Servidores Municipais) administrador de conceito elevado
e que tem realizado eventos no clube da AMISEG, promovendo a
confraternização entre os associados e realizando bailes com boa
música bem ao estilo atual. Sempre amigo e participativo, Joao
Masseli Neto é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Família Trop Suco: Os irmãos Evanildo, Paulo e Adilson, sempre
inovando e fazendo a diferença no comércio de lanches mantêm
uma equipe de profissionais bem treinados e afinados com a arte de
comercializar. A família Trop Suco é referência na região e cartão
de visita da cidade encanto, de Zaira Melillo.
Festa da OAB: A presidente da OAB, Celina de Oliveira, realizou
no último sábado uma bonita festa de confraternização em seu sítio no Bairro Santa Rita. Personalidades que integram a classe de
funcionários, advogados e a presença ainda do Juiz Dr. Antônio
Francisco Gonçalves e casais de nossa sociedade marcaram presença e deram um colorido especial a esta grande iniciativa. Celina
de Oliveira sempre é destaque em nossa sociedade pelo dinamismo, conhecimento e capacidade de valorizar e elevar o conceito da
classe. Parabéns!
Curtinhas: *Itabirense se prepara para promover um dos melhores Revellion dos últimos Tempos. *Protesto: Não aceitamos mais
domingos sem jogos do Cruzeiro Hexa. *Papai Noel é atração das
crianças na praça da Estação. *Sexta é dia de Baile no Verdão. *Sábado você dança no CLUMI na Feira Nem do Roldão. *Fazendo
sucesso na city o livro “Eternamente Itabirito” de Ivacy Simões
*Em janeiro as atenções se voltam para a Festa de São Sebastião.
*O Asilo Santa Luiza de Marilac precisa de sua doação neste Natal.
Niver da Alice: O lar de Jefferson e Luana estava em festa no último final de semana. A filhinha Alice soprou sua segunda velinha
para alegria dos pais, dos familiares e inúmeros amigos que comemoraram a festinha com esta lindeza que cantou e encantou a todos
ao som da galinha pintadinha. Felicidades para a Alice e que Deus
lhe proporcione muitos anos de vida!
Para refletir: O que me preocupa não é o grito dos maus e sim o
silêncio dos bons. (Martin Luther King)
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Usuários, familiares e
servidores do Cras fazem
confraternização de fim de ano
Fim de ano é o momento de
confraternizar e agradecer pelas
conquistas dos últimos doze meses.
E não poderia ser diferente para a
equipe do Centro de Referências da
Assistência Social (Cras) de Itabirito. Com a presença de usuários,
familiares e servidores, a Festa da
Família foi realizada no dia 6 no
Cras Maria Loura e no dia 13 no
Cras Padre Adelmo.
A programação dos encontros,
que marcaram o fim das atividades
de 2018, contou com a apresentação dos participantes das atividades
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
como de circo, hip hop, jiu jitsu,
teatro, musicalização e flauta, entrega de certificados, momentos de
confraternização e sorteio de brindes. “Este é o momento de agradecer a toda a equipe pelo excelente
trabalho realizado durante ao ano e
a todos os usuários e familiares pela confiança. Estamos sempre nos
esforçando para oferecer o melhor
serviço possível”, reforçou a secretária de Assistência Social, Jussara
Vieira.
Em 2018, 1.237 pessoas de todas as idades foram beneficiadas só
nas oficinas, realizadas em parceria
com a Associação Itabiritense do
Amor Exigente, participando de
134 grupos de atividades diversas, como ioga, bordado, hapkido,
dança cigana, entre outras. “Gosto
muito de cantar e, participando da
oficina de musicalização, posso
aprimorar minha voz. Estou aprendendo muitas coisas”, afirmou a
usuária Jéssica Nayara Santos Marques. “Minha sobrinha participa há
alguns meses e adora. Esse serviço
é tão bom que poderia ser ampliado”, completou Ângela da Silva, tia
da Júlia Stefany, do Marzagão.
O momento é uma oportunidade para que os usuários conheçam
o trabalho realizado em todas as
oficias e para os familiares conferirem o resultado das atividades de-

senvolvidas durante o ano. “Minha
filha adora participar da oficina de
flauta. Foi uma inovação da Prefeitura proporcionar uma atividade de
qualidade como esta na zona rural.
Fiquei muito feliz de vir aqui hoje
acompanhar a apresentação dela”,
elogiou a moradora do Córrego do
Bação Cristielle Braga, mãe da pequena Júlia, de nove anos.
Preparação para o
mercado de trabalho
As cerimônias marcaram também a entrega dos certificados para
os participantes do Acessuas Trabalho, programa do Ministério do De-

senvolvimento Social, desenvolvido pela Secretaria de Assistência
Social, em parceria com a Casa do
Adolescente.
O programa, com duração de
um ano, visa preparar as famílias
usuárias do Cras para a inserção
no mercado de trabalho. “Aprendi
muito nos encontros sobre como
buscar um emprego, quais são
meus direitos e deveres. O conteúdo contribuiu muito com minha
formação”, disse Eduardo Henrique, de 16 anos.
Neste ano, 52 adolescentes foram beneficiadas pelo programa.

limitados a uma palestra ou só à parte
teórica. Isso desperta o maior interesse”, disse a nutricionista Taís Magalhães. “O material proporciona um
maior aprendizado. Com certeza é
uma metodologia mais interessante”,
completou a nutricionista Juliana de
Jesus.
De acordo com a Referência
Técnica do Nasf, Roberta Fiedler, a
aquisição deses itens para nutricionistas, terapeuta ocupacional, pediatras,
enfermeiros, entre outros, ampliará a
oferta das ações e intervenções para
os diversos públicos atendidos de
cada território, ampliando, assim, a
linha de cuidados com a população.

Nasf - O Nasf é uma equipe composta
por profissionais de diferentes áreas
de conhecimento que atua de maneira
integrada e apoiando os profissionais
das Equipes de Atenção Básica para
populações específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde. O
Nasf de Itabirito conta atualmente
com 15 profissionais de nível superior
entre eles: quatro nutricionistas, três
psicólogos, quatro assistentes sociais,
uma educadora física, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional e
uma farmacêutica. Os trabalhos desenvolvidos por estes profissionais são
voltados, principalmente, para a promoção da saúde da população.

Profissionais de Saúde de
Itabirito recebem kit de nutrição
Material será utilizado em consultas e em
atividades educativas
Para aprimorar os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais do
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) de combate à obesidade e
desnutrição, a Secretaria de Saúde
investiu na compra de seis kits de alimentação saudável, composto por réplicas de alimentos, fantoches e jogos
lúdicos nutricionais, entre outros. O
material vai auxiliar no atendimento
de pacientes de todas as idades, mas
principalmente de crianças, idosos e
pessoas que não sabem ler.
A entrega aconteceu na quarta-feira, 12 de dezembro, e cada Unidade Básica de Saúde (UBS), incluindo
a zona rural, recebeu um kit. O material será utilizado em atividades educativas desenvolvidas pela equipe do
Programa Saúde da Família (PSF) e
no Programa Saúde na Escola (PSE).

“Vai ser um ganho muito importante, pois poderemos ensinar de uma
forma mais lúdica. Não ficaremos
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Rio Itabirito: fiscalização
constante garante qualidade

Equipes da Secretaria de Meio Ambiente são presença frequente
nos seis pontos de monitoramento do Rio Itabirito

Garantir a qualidade das águas e descobrir a causa das
variações de cor e aspecto do curso do Rio Itabirito: são esses os objetivos do trabalho de fiscalização constante realizado pela Prefeitura por meio das visitas das equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(Semam) aos pontos de monitoramento.
"A vigilância constante é o que pode gerar boas condições ao Rio Itabirito. Então, estamos sempre atentos. Seja
atendendo a denúncias ou realizando fiscalização de rotina,
o fato que é o monitoramento é frequente e o resultado pode ser visto por todo o percurso do Rio Itabirito, que já está
praticamente despoluído", destaca o secretário de Meio Ambiente, Antônio Marcos Generoso.
São seis pontos de monitoramento estratégicos ao longo
de todo o percurso do rio. A cada vez que é percebida alguma alteração nas águas, as equipes da Semam percorrem os
pontos para identificar o motivo da interferência e tomar as
medidas cabíveis. "Há, ainda, um grupo organizado de pessoas de diversos setores da sociedade, que moram por toda
a extensão da bacia e ajudam a monitorar a qualidade do rio.
Qualquer turbidez ou sinal de alerta, todo o grupo é acionado", revela Generoso.
Parceria com a população de Itabirito
A parceria garante mais agilidade e eficiência na descoberta das causas de possível poluição e no compartilhamento
de informações. "Muitas vezes, a turbidez da água é resul-

tado de chuvas. Mas já identificamos a ação poluidora de
empresas, cidadãos provocando erosão nas margens e outras
situações em que a Secretaria de Meio Ambiente autuou os
infratores para conscientizar e desencorajar a população a
poluir o nosso rio", explica o fiscal Jarbas Lima Lemes.
O secretário de Meio Ambiente faz um balanço positivo
do trabalho. "A cada ação de monitoramento, mais pessoas e
empresas se conscientizam da importância de conservar nosso rio, o que significa qualidade de vida para todos. Dessa
forma, a Prefeitura mantém seu compromisso com a população de trabalhar pelo meio ambiente, enquanto as pessoas,
cada vez mais, se tornam parceiras".

Matrículas
Abertas

Magia do Natal invade escolas de Itabirito
Prefeitura de Itabirito promoveu ação que resgatou alegria de
Natal e a solidariedade na cidade

A Prefeitura de Itabirito preparou um Natal especial para
os alunos da Educação Municipal entre os dias 12 e 14 de
dezembro. Cerca de 420 alunos foram contemplados pelos
projetos Natal Iluminado e Natal Solidário, realizado pela
Secretaria de Educação, por meio da Coordenação de Projetos.

Projeto Adolescer
Alunos participantes do Projeto Adolescer, das escolas
Manoel Salvador de Oliveira e Ana Amélia Queiroz, viveram
uma experiência inesquecível no dia 12. Um dia de beleza,
recheado de muito carinho e presentes marcou a vida dos sete
adolescentes que participaram. Adrian, de 13 anos, não conteve a sua felicidade ao abrir o presente. “Eu sonhava em ter
uma JBL (caixa de som)”. Além dele, mais seis adolescentes
foram apadrinhadas e receberam um dia de beleza no Salão
Socila Itabirito, onde cuidaram dos cabelos, unhas e fizeram
maquiagem com Madyo Melo, do Espaço Beleza Diária. Um
almoço especial no Restaurante Quatro Estações e um passeio
na Vila do Papai Noel, encerraram a programação.
Papai Noel da Escola Laura Queiroz
Muita emoção marcou a chegada do Papai Noel na
Escola Municipal Laura Queiroz, no dia 13 de dezembro.
Ansiosos, todos os alunos de tempo integral escreveram
cartinhas para o “bom velhinho” que, por meio de muitas
mãos, pôde espalhar a magia do Natal e concretizar o sonho
de muitas crianças.
Natal Especial para os distritos
As escolas da área rural de Itabirito também foram surpreendidas com a chegada do Papai Noel. As crianças de Ribeirão do Eixo, Água Limpa e Marzagão puderam visitar a
Vila do Papai Noel, na Praça dos Ferroviários, e receberam
também presentes de Natal, no dia 14 de dezembro.
A ação fez a alegria da pequena Karoline, do Marzagão
e também do Fernando, de Água Limpa, que foram apadrinhados e receberam de presente exatamente o que haviam
pedido em suas cartinhas. “Eu queria muito brincar com
amoebas”, disse a menina. Já o garoto, ficou deslumbrado
com o trator de brinquedo.
Para Jaqueline Moura, coordenadora de Projetos da Secretaria de Educação, a iniciativa foi muito especial. “Foi
uma ação que contou com parcerias que não mediram esforços para tornar o Natal de mais de 400 crianças e adolescentes inesquecíveis. Todas elas escreveram cartinhas para
o papai Noel e foram apadrinhadas pelos parceiros que as
presentearam com os desejos expressos nas cartinhas. Foi
um momento de muita emoção e tenho certeza que quem
recebeu o maior presente fomos todos nós da equipe organizadora. Estamos ainda com o coração repleto de amor e
gratidão. Esperamos que este sentimento de solidariedade e
amor ao próximo contagie a todos.”
As atividades contaram com o apoio dos colaboradores
como a Câmara de Dirigentes e Logistas (CDL), Associação
Comercial de Itabirito (ACE), Agência de Desenvolvimento Econômico de Itabirito (Adesita), Farid, Zilda e Douglas
Calçados, Gerdau, Coca-Cola e IFMG - Itabirito, que reuniu
alunos voluntários.
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Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº129/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº085/2018 Objeto: contratação de empresa especializada em manutenção de inversores de frequência, incluindo fornecimento de peças, montagem
e desmontagem dos equipamentos para
atender as necessidades do SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do
anexo I, do edital. Empresa Vencedora e
Habilitada: Elétrica Vila Rica LTDA - ME.
Perfazendo este pregão presencial um valor total de R$9.249,00 (Nove mil duzentos e quarenta e nove reais), Itabirito / MG,
13/12/2018 – 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
nº130/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº086/2018 Objeto: contratação de empresa especializada na prestação
de serviços para provimento de acesso
corporativo à internet (serviço) em Link
Dedicado, com velocidade de 50 MBPS,
incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e interligação da rede da Sede,
situada a Rua Rio Branco, 99 à Estação
de Tratamento de Esgoto - ETE, situada
no bairro Marzagão e interligação da Sede
do SAAE ao Almoxarifado, situado à rua
Francisco Marques Júnior, nº 207, Bairro
Nossa Senhora de Fátima, em Itabirito –
MG, conforme especificações do anexo
I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Conecta Itabira Informática LTDA –
EPP. Perfazendo este pregão presencial um
valor total de R$4.656,00 (Quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais), Itabirito /
MG, 14/12/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Prestação de
Serviço de Internet – Link Dedicado. Referência: Pregão Presencial nº086/2018
Processo Licitatório nº130/2018 nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Contratada: Conecta Itabira
Informática LTDA – EPP. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços para provimento de acesso
corporativo à internet (serviço) em Link
Dedicado, com velocidade de 50 MBPS,
incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e interligação da rede da Sede,
situada a Rua Rio Branco, 99 à Estação
de Tratamento de Esgoto - ETE, situada
no bairro Marzagão e interligação da Sede
do SAAE ao Almoxarifado, situado à rua
Francisco Marques Júnior, nº 207, Bairro
Nossa Senhora de Fátima, em Itabirito –
MG, conforme especificações do anexo
I, do edital, Valor Global: R$4.656,00
(Quatro mil seiscentos e cinquenta e seis
reais), Forma de pagamento: em 10 (dez)
dias úteis, após entrega e aceite da Nota
Fiscal. Vigência: Até 31/12/2018. Dotação
Orçamentária: Operações e Manut. em Desenvolvimento Tec. e Engenharia. 17 122
1708 4.010 33.90.39.00 Data da assinatura
do contrato: 14/12/2018. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº131/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº. 087/2018 Objeto: Contratação
de empresa especializada no fornecimento
de software para prestação de serviços de
implantação, suporte e manutenção no programa integrado de controle operacional e
de qualidade da Estação de Tratamento de
Esgoto - ETE, situada no bairro Mazagão,
em Itabirito – MG para o SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. Empresa Vencedora
e Habilitada: Tecla Informatica LTDA –
EPP. Perfazendo este pregão presencial um
valor total de R$6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais), Itabirito / MG, 14/12/2018
– Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de contrato para Fornecimento
de software. Referência: Pregão Presencial nº087/2018 Processo Licitatório
nº131/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Contratada: Tecla
Informática LTDA – EPP. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de software para prestação de
serviços de implantação, suporte e manutenção no programa integrado de controle
operacional e de qualidade da Estação de
Tratamento de Esgoto - ETE, situada no
bairro Mazagão, em Itabirito – MG para
o SAAE - Serviço Autônomo de Sanea-

mento Básico de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I, do edital, Valor
Global: R$6.600,00 (Seis mil e seiscentos
reais), Forma de pagamento: em 10 (dez)
dias úteis, após entrega e aceite da Nota
Fiscal. Vigência: Até 31/12/2018. Dotação
Orçamentária: Operações e Manut. em Esgot. Sanitário nas Sedes Urbanas. 17 512
1702 4.002 33.90.39.00 Data da assinatura
do contrato: 14/12/2018. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº133/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº089/2018. Objeto: contratação de empresa especializada na fabricação, fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo tubular apoiado, com
capacidade de 150.000 (cento cinquenta
mil) litros de água potável, a ser instalado
no bairro Santo Antônio, 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$100.000,00 (Cem mil
reais), Itabirito / MG, 18/12/2018 – Eng.º
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica. Referência: Processo Licitatório nº144/2018, Dispensa
de Licitação nº034/2018, 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 baixa tensão (Esgoto). Valor
Mensal estimado: R$15.000,00 (quinze mil
reais). Valor Total: R$15.000,00 (quinze mil
reais). Forma de pagamento: mensalmente.
Vigência: 01 (um) mês até 31/12/2018. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da Dispensa: 04/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº 145/2018, Dispensa
de Licitação nº 035/2018, 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 Baixa tensão (SISTEMA DE ÁGUA). Valor Mensal
estimado: R$45.000,00 (quarenta e cinco
mil reais). Valor Total: R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 01 (um)
mês até 31/12/2018. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da Dispensa:
04/12/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº 146/2018, Dispensa
de Licitação nº 036/2018, 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 (Água Bruta Bação). Valor
Mensal estimado: R$52.000,00 (cinquenta
e dois mil reais). Valor Total: R$52.000,00
(cinquenta e dois mil reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 01 (um)
mês até 31/12/2018. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da Dispensa:
04/12/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº147/2018, Dispensa
de Licitação nº037/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autôno-

mo 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 (Sistema de
Água E.T.A.). Valor Mensal estimado:
R$33.000,00 (trinta e três mil reais). Valor
Total: R$33.000,00 (trinta e três mil reais).
Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 01 (um) mês até 31/12/2018. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
Dispensa: 04/12/2018. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº148/2018, Dispensa
de Licitação nº038/2018, 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 (Esgoto – E.T.E.). Valor Mensal estimado: R$15.000,00 (quinze
mil reais). Valor Total: R$15.000,000
(quinze mil reais). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 01 (um) mês até
31/12/2018. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da Dispensa: 04/12/2018.
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
nº134/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº090/2018 S.R.P. 015/2018
- Objeto: Fornecimento e distribuição de
refeições prontas (almoço) acondicionada
em embalagens tipo “marmitex”, destinada aos servidores do Serviço Autônomo
de Saneamento Básico - SAAE para serem
consumidas sob demanda, conforme especificações do anexo I, do edital. Empresa
Vencedora e Habilitada: Nutri Ouro Alimentação LTDA CNPJ: 14.136.165/000108, Perfazendo este pregão presencial um
valor total de R$174.400,00 (Cento e setenta e quatro mil e quatrocentos reais). Itabirito / MG, 19/12/2018 – 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
nº135/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº091/2018 Objeto: Contratação de Empresa de Construção Civil, para
Reforma e Ampliação do Almoxarifado do
SAAE, localizado na Rua Francisco Marques Junior, 207, Bairro Nossa Senhora de
Fátima - Itabirito/MG, conforme descrito
no Anexo I, Planilha de obra e Projetos em
anexo, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Pilone Construção e Conservação
LTDA ME, Perfazendo este pregão presencial um valor total de R$89.500,00 (Oitenta
e nove mil e quinhentos reais). Itabirito /
MG, 20/12/2018 – Eng.º Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato para Reforma e
ampliação do Almoxarifado. Referência:
Pregão Presencial nº091/2018 Processo
Licitatório nº135/2018 nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Contratada: Pilone Construção e Conservação LTDA ME. Objeto: Contratação de
empresa de construção civil, para reforma
e ampliação do almoxarifado do SAAE,
localizado na Rua Francisco Marques Junior, 207, Bairro Nossa Senhora de Fátima
- Itabirito/MG, conforme descrito no anexo I, planilha de obra e projetos em anexo, do edital, Valor Global: R$89.500,00
(Oitenta e nove mil e quinhentos reais),
Forma de pagamento: em 05 (cinco) dias
úteis, após entrega e aceite da Nota Fiscal.
Vigência: 90 dias a partir da data da carta
de inicio de obra. Dotação Orçamentária: Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest.
Gestão do SAAE. 17 122 1708 3.008
44.90.51.00 Data da assinatura do contrato: 20/12/2018. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
EDITAL. Pregão Presencial nº144/2018
- PL 261/2018 – RP 075/2018 – Registro
de preços para eventual e futura contratação de serviço de seguro de vida para estagiários. Tipo: Menor Preço por item. A
abertura será dia 10/01/2019 às 13:00 hs.
Pregão Presencial nº145/2018 - PL262/2018
– RP076/2018 – Registro de preços para
eventual e futura contratação de pessoa jurídica especializa na prestação de serviços
de emissão, reserva, marcação, remarcação, endosso, reembolso, cancelamento e
fornecimento de passagens aéreas domésticas, em território nacional, e hospedagem
com translado aeroporto/hotel e hotel/aeroporto, para atender a Secretaria Municipal
de Administração. Tipo: Menor Preço. A
abertura será dia 11/01/2019 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/MG –
Resultado Habilitação – Concorrência
Pública 004/2018 - PL 106/2018 – Registro de Preços 032/2018 – A CPL declara
as licitantes Arquitetura Fernanda Garcia;
Atrelar Projetos Ltda.-ME; Consmara
Engenharia Ltda.; CVCTEC Engenharia
Eireli EPP; Fase 3 Engenharia Ltda.; Herbert Vinicius da Silva Souza – ME; Magna
Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento
Sociedade Simples, SAG Empreendimentos Ltda. e Suprema Construções e
Incorporações Ltda. – ME habilitadas e a
licitante Central Engenharia e Participações Ltda. inabilitada. A íntegra da decisão
encontra-se disponível no Departamento
de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado - Pregão Presencial 143/2018
- PL 257/2018 - RP 074/2018 – Vencedora: Casa Áurea Ltda - ME. CNPJ:
20.067.104/0001-20. Item: 01. Valor Total:
R$ 30.000,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado – Credenciamento 004/2018
– PL238/2018 – Contratação de pessoa jurídica via credenciamento, para realização
de serviços em procedimentos de Análises
em Anatomia Patológicas e Citológicas,
para atender aos pacientes do SUS Municipal de Itabirito, atendendo SEMSA. Foi
credenciada na data de 13/12/2018 a empresa Labo-Cito Exames Citológicos Ltda.
EPP. CNPJ: 00.643.867/0001-65. Valor
teto: R$204.615,00 a ser dividido entre as
empresas credenciadas.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato do 1º Aditivo nº 155/2018 ao
contrato 543/2018. Pregão Presencial 103/2018 – PL 190/2018. Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para
execução dos serviços manutenção da
pavimentação existente no município,
fornecimento e aplicação de CBUQ (tapa-buracos) no Município de Itabirito.
Contratada: Alvorada Locações e Serviços Eireli – CNPJ:20.490.226/0001-77.
Vigência: 60 dias.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Aditivo 152/2018 - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 450/2017
– PP 143/2017 – PL 247/2017. Objeto:
Locação de aparelhos CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure - traduzindo para
português: Pressão Positiva Contínua na
Via Aérea) para usuários com deficiência
no município de Itabirito, atendendo as
necessidades da SEMSA. Lumiar Health
Builders Equipamentos Hospitalares Ltda
– CNPJ: 05.652.247/0001-06. Valor R$
51.498,72. Vigência: 12 meses .
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Aditivo 160/2018 - Pregão Presencial 186/2014 – PL281/2014.
Objeto: Prestação de serviços de urbani-

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o Extrato da Ata nº014/2018 - Registro de Preço 015/2018
- Processo Licitatório nº. 134/2018 – Pregão Presencial nº 090/2018 – Objeto Fornecimento e distribuição de refeições prontas (almoço) acondicionada em embalagens tipo “marmitex”, destinada aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE
para serem consumidas sob demanda, conforme especificações do anexo I, do edital. Conforme FORNECEDOR e Relação de objeto
descrito abaixo: Fornecedor: Nutri Ouro Alimentação LTDA CNPJ: 14.136.165/0001-08
Dotação Orçamentária Auxílio Alimentação - 17 512 1711 4.030 33.90.46.00 Marca Fabricante - Nutri Ouro Ltda
Item

Especificação

Unid.

Qtde

Preço
Unt. R$
C/IPI

Preço
Total
R$ C/IPI

1

MARMITEX TAMANHO Nº 08, (reservatório de alumínio), arroz,
feijão, carne*, guarnição, salada variada com no mínimo 02 (dois)
componentes, de boa qualidade, sem repetição na semana.

Unid.

20.000

4,36

87.200,00

2

MARMITEX TAMANHO Nº 09, (reservatório de alumínio), arroz,
feijão, carne*, guarnição, salada variada com no mínimo 02 (dois)
componentes, de boa qualidade, sem repetição na semana.

Unid.

20.000

4,36

87.200,00

Valor Total:R$174.400,00 (Cento e setenta e quatro mil e quatrocentos reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 19/12/2018.
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zação, manutenção e limpeza urbana em
vias públicas, em diversos logradouros
em Itabirito. Contratada: Itabirito Edificações e Serviços Ltda – ME – CNPJ:
10.502.996/0001-97. Valor: 1.217.999,70.
Vigência 08 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de contrato 685/2018 – Pregão
Presencial 130/2018 – PL 230. Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de veículos, em atendimento
a SEMED. Contratada. SRT Nascimento Máquinas e Equipamentos EPP.
– CNPJ: 30.430.510/0001-60 Valor: R$
152.100,00. Vigência:31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de contrato 683/2018. Pregão Presencial 135/2018 – PL237/2018
- Objeto: Contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de instalação
de equipamento (ar condicionado), para
as unidades escolares e administrativas
em atendimento a SEMED, SEMAS e
SEMURB. Contratda: Uanderson Candido Rosa 02902334613 – ME. Valor: R$
R$12.449,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de contrato 690/2018 - PP
097/2018 – Pl 172/2018 – RP 054/218.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de crachás
personalizados smart card contactless e
fornecimento de cartões com tecnologia
de leitura por proximidade smart card contactless, com protetor e cordão para atender
à demanda da Prefeitura Municipal de Itabirito. Contratada: Grupo Brascid Tecnologia
Eireli – CNPJ: 23.887.500/0001-92. Valor:
R$: 24.022,52. Vigência 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de contrato 694/2018 – PP
090/2018 – PL 162/2018 – RP 052/2018.
Objeto: contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de material de salvamento
aquático para o Corpo de Bombeiros em
atendimento a secretaria Municipal de
Segurança e Trânsito. Contratada: SEA &
Náutica Ltda - CNPJ 70.994.140/0001-08.
Valor: R$19.146,84. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de contrato 697 /2018 – PP
157/2017 – PL 272/2017 – RP 086/2017.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios e
serviço de buffet para atender a demanda
de eventos artísticos, culturais e turísticos,
promovidos pela Prefeitura Municipal
de Itabirito, através da SEMCULT. Contratada: Mania de Filé Bar E Restaurante
Ltda - CNPJ: 18.175.986/0001-04. Valor:
R$2.490,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de contrato 695/2018 – PP
136/2018 – PL 239/2018 – RP 086/2017.
Objeto: Confecção e instalação de toldos
de policarbonato, com disponibilização
de todos os materiais para a execução do
serviço, incluindo mão de obra, em atendimento a necessidade da SEMAD da Prefeitura Municipal de Itabirito. Contratada:Delvani Ferreira De Souza 86477820625
- CNPJ: 12.252.696/0001-22. Valor: R$
11.400,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de contrato 673/2018 – PP
126/2018 – PL 225/2018. Objeto: Aquisição e instalação de poltronas para o Teatro Municipal da Casa de Cultura Maestro
Dungas e eletrodoméstico para atender a
manutenção da SEMCULT. Contratada:
MJ Móveis Para Escritório Ltda – ME.
CNPJ: 27.933.196/0001-23. Valor: R$
4.480,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 3º Aditivo nº 148/2018 ao
Contrato 058/2017 – Tomada de Preços
001/2016- PL. 120/2016. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução
de cobertura da quadra Natália Donada
Melillo, incluindo mão de obra e materiais. Contratada: Indústria de Ferro Alumínio Vieira e Construções Ltda - CNPJ:
05.062.904/0001-65. Valor: R$196.215,50.
Vigência: 27/12/2018 a 24/02/2019.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato da Ata 173/2018 PP143/218 - PL
257/2018 - RP074/2018. Objeto: Registro
de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de copos de água mineral natural, para
atender a demanda de eventos artísticos,
culturais e turísticos, na sede e distritos,
promovidos ou apoiados pela Prefeitura
Municipal de Itabirito através da Secretaria Municipal de Patrimônio Cultural
e Turismo. Detentor da Ata : Casa Áurea
Ltda– ME: CNP: 20.067.104/0001-20.
Item 1 – V. Un. R$. 20,00. Homologação/
Ratificação: 13/12/2018. A íntegra da ata
encontra-se disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato da Ata 170/2018 – Pregão
Presencial 109/2018 - PL 197/2018 – RP
060/2018. Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de materiais de
consumo odontológicos II e III. Detentor
da Ata: Item 110 - V. Un R$4,07; Item
112 - V. Un R$111,00; Item 132 - V. Un.
R$78,00; Item 149 - V. Un R$24,84. Ho-

mologação / Ratificação: 06/12/2018. A
íntegra da ata encontra-se disponível no
Deptº de Licitações e Contratos ou pelo
site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato da Ata 175/2018 – Pregão
Presencial 139/2018 - PL 244/2018 – RP
071/2018. Objeto: Registro de Preços para
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos
diversos para cozinha das escolas e para a
padaria da Escola Municipal Natália Donada Mellilo, em atendimento a SEMED.
Detentor da Ata: ECM Comercial e Serviço Eireli - CNPJ: 07.680.470/0001-92.
Item 9 - V. Un. 450,00; Item 10 - V. Un.
2.430,00; Item 11 - V. Un. 615,00; Item
15 – V. Un. R$ 2.691,00. Homologação/
Ratificação: 13/12/2018. A íntegra da ata
encontra-se disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br
Prefeitura Municipal de Itabirito – Procuradoria Jurídica Consultiva -Extrato
da Decisão do Processo Administrativo
Punitivo Nº 03/2018. Descumprimento de
penalidade imposta à empresa Transmig
Transportes e Comércio Eireli-ME em sede
do processo administrativo de nº 09/2017.
Aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
pelo prazo de 02(dois) anos, nos termos
do art. 14, III, “c” do Decreto Municipal
n.10641/2015. Ausente Recurso Administrativo. Decisão Transitada em Julgado.
Data da Decisão: 09/11/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato de contrato 698/2018 – Pregão
Presencial 122/2018 – PL 216/2018 – RP
066/2018. Objeto:Prestação de serviços de
mecatrônica, com fornecimento de peças
básicas novas/originais, utilizadas na prestação do serviço, para os veículos a gasolina da Frota Municipal. Contratada: Malheiros Gomes Comércio E Serviços Ltda
–ME - CNPJ 21.526.876/0001-46. Valor:
R R$15.027,00. Vigência: 31/12/2018.

Intercaps:
Campeonato
de futsal em
Itabirito reúne
participantes
de três
cidades

O último 13 de dezembro foi uma data especial
para os usuários e funcionários dos Caps das cidades
de Itabirito, Ouro Preto e
Mariana, com a disputa da
final do campeonato de futsal envolvendo essas unidades. No Poliesportivo Pedro
Cardoso, a equipe do Caps
de Itabirito se sagrou campeã na final contra a equipe
do Caps de Ouro Preto.
O Intercaps em sua primeira edição teve jogos nas
três cidades. Para a coordenadora do Caps de Itabirito,
Milena Martins, essa ação
só veio a fortalecer as atividades desenvolvidas. “O
empenho e a dedicação de
todos fortalecem o projeto
e fizeram que esse sonho
se tornasse realidade. No
próximo ano vamos dar
continuidade a essa iniciativa e levar a para a sociedade a nossa causa, que é do
tratamento humanizado, do
cuidado em liberdade, do
direito à cidadania”.
Na terceira e última rodada, o resultado dos jogos
foi: Itabirito 10x0 Mariana,
Ouro Preto 6x1 Mariana e
a final com o placar de Itabirito 5x3 Ouro Preto. Para
2019, a ideia é a ampliação
do torneio. O Intercaps só
foi possível por meio da parceria da Secretaria de Saúde
com a Secretaria de Esportes e Lazer.

Fundação Renova
faz balanço de
atividades em 2018

Instituição apresenta as principais
ações de reparação e compensação da
Fundação no município de Mariana
A Fundação Renova divulgou nesta semana, dia 18, um balanço das ações de reparo e compensação realizadas em Mariana
neste ano. De acordo com a instituição, só este ano, foi arrecadado
para o Município, mais de R$8 milhões em Imposto Sobre Serviços
(ISS) e em dois anos e meio de operação, mas de R$13 milhões. A
expectativa da empresa é de que esses números sejam superados
em 2019, com o avanço da reconstrução de Bento Rodrigues e o
início das obras de Paracatu de Baixo.
Segundo estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), desde o rompimento de Fundão, em 2015,
o Produto Interno Bruto (PIB) do município registrou queda de 58%.
A Fundação destaca que trabalha em ações desde a recuperação
e diversificação da economia na cidade, que segundo a pesquisa,
continua economicamente dependente da extração minera.
A Fundação pontuou que a expectativa é de que a economia
melhore com os reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu
de Baixo, que já estão em andamento. “Em Bento, a supressão vegetal terminou e a terraplanagem deve ser concluída até o primeiro
trimestre de 2019. Os atingidos trabalham em conjunto com diversas equipes de arquitetos para redesenhar suas casas. A comunidade de Paracatu de Baixo segue o mesmo caminho. O projeto
urbanístico foi aprovado pela maioria das famílias e o canteiro de
obras está em andamento”, destaca a Fundação em nota.
Empregos
A geração de novos empregos é uma preocupação na política
de contratação da Fundação Renova, que garante 73% de mão
de obra local nas ações de reparação. Por isso, ela tem investido
em cursos profissionalizantes em Mariana. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ofertaram 800
vagas para qualificação em diversas áreas. A previsão é que, no
pico das obras, a reconstrução das comunidades empregue duas
mil pessoas.
Fornecedores locais
Fornecedores e produtos da região também são priorizados
pela instituição, que afirma que de janeiro a setembro de 2018, os
contratos somaram R$483,9 milhões em Mariana. “Atualmente, 93
empresas locais prestam algum tipo de serviço à Fundação”.
Lincon Zarbiett

PANORAMA

Os vereadores de Mariana aprovaram no dia 17, o requerimento do
vereador Juliano Duarte, que aborda da Lei 13.370 (Lei Romário). A
medida determina uma jornada de trabalho especial a servidores
públicos aos servidores públicos com deficiência ou que tenham
dependentes com deficiência. A inciativa foi de iniciativa do projeto
Semeando Cidadania, idealizado por Lilian França. “A expectativa é
de que o prefeito Duare Júnior sancione a Lei já em janeiro. Essa medida já é implantada em Itabirito e vamos solicitar também em Ouro
Preto”, comemora Lilian. “Criamos um grupo de mães de autistas e
já estamos organizando um encontro para o início do ano, com o objetivo de fortalecer essas mães e as políticas públicas para inclusão
social”, enfatiza Lilian. Informações pelo telefone (31) 99961-4310.
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Procon Mariana orienta
consumidores contra erros na
hora das compras de Natal

Felipe Cunha

O Natal é, tradicionalmente,
época de compras e movimentação
da economia em todo o país. Prova
disso é que a Confederação Nacional do Comércio (CNC) prevê que
as vendas do comércio deste ano
tenham alta de 2,3% em relação ao
mesmo período do ano passado. E
com a expectativa do aumento de
recursos no mercado o Procon Mariana orienta os consumidores para
evitar o endividamento e compras
que possam se arrepender.
Antecipação é tudo. Maria de
Fátima Antunes, dona de casa, usa
os primeiros dias de dezembro para
pesquisar preços e fazer suas compras. “A situação financeira não está
fácil pra ninguém, mas tendo tempo
posso encontrar o melhor preço e dar
uma lembrancinha para cada familiar, faço questão”, ressalta a dona de
casa. E fazer tudo com antecedência
é uma das principais orientações do
Procon Mariana. Isso porque quanto mais próximo das festas, mais
caros os produtos vão ficar. Caso a
data não seja fator determinante as
compras podem ser feitas em janeiro, quando há a tradicional “queima
de estoques”.
Outro ponto revelado pela CNC
é que o segmento do comércio mais
procurado para as compras de Natal
são os supermercados (34%), seguidos por vestuário (26,6%) e eletrônicos (15%). E pela variedade de
mercado existe a oportunidade de
boas opções. Assim, sempre que for
adquirir algo, negocie o preço. Além
disso, nunca deixe de pesquisar os
preços do item nas lojas concorrentes, sempre há variação de preços.
A gerente do Procon Mariana
alerta para que o consumidor evite
comprometer de forma irresponsável o orçamento com dívidas.
“Evite empréstimos de longo prazo
que, além de representarem custos
maiores, comprometem sua renda

por longo período”, afirma Daniele
Avelar. É importante, também, que
o consumidor evite utilizar o cheque
especial e cartão de crédito, já que
são modalidades com altas taxas
de juros. Comprar a vida é sempre
a melhor solução, por isso, pesquise
e economize.
Outras duas dicas também podem significar economia pra você e
sua família. A primeira delas é não
comprar produtos recém-lançados
no mercado. Isso porque se corre o

risco de pagar caro. Assim, procure
comprar o produto em épocas de
promoções, assim a redução do preço pode chegar a 50%. Produtos que
irão sair de linha também são boas
opções de compra, pois têm redução
significativa do valor.
O Procon Mariana fica localizado na Praça JK, s/nº, Centro, Mariana-MG (no prédio da prefeitura).
Dúvidas podem ser tiradas pelos
telefones 151 e 3557-9001 ou pelo
whatsapp: 995335880.

A magia do Natal de Luz - Encanto por Todos os Cantos tomou
conta de Mariana nesse final de semana. Além das luzes, que se acendem todas as noites e iluminam a
cidade, as diversas atrações culturais
também deram mais brilho a cada
canto da Primaz.
A programação começou na sexta-feira, 15, com a Seresta Especial
de Natal. O evento reuniu marianenses na Praça Gomes Freire, que
saíram em cortejo, entoando as mais
lindas músicas natalinas, até a Praça
do Santana, onde ficaram por mais
tempo.

Já no sábado, 16, a programação
inicial foi pensada para alegrar a tarde
da garotada. Além das brincadeiras
promovidas pelo Clube Osquindô, os
pequenos ficaram encantados com os
Bloconecos, que ocuparam as ruas do
centro histórico. Acompanhados pela
Fanfarra Desembargador Horácio
Andrade, de Ouro Preto, os bonecos
sacudiram o corpo e não deixou ninguém parado, nem mesmo os adultos, como a confeiteira Rosana Maria
Gomes. "Não tem como não balançar
o esqueleto com essa animação toda.
É contagiante! A programação está
muito boa e bem diversificada", res-

saltou.
Para encerrar a noite teve mais
músicas, porém, entoada pelos metais e vozes da Big Band da FUNCEC de João Monlevade. O grupo
subiu no palco e emocionou os presentes com os inesquecíveis temas de
filmes e outras músicas que marcaram épocas. As atrações do domingo,
17, começaram cedo com o tradicional Banda na Praça. Dessa vez a
animação ficou por conta das bandas
Nossa Senhora da Conceição, de Furquim, e São Sebastião, de Cláudio
Manoel. Um pouco mais tarde, a turma do Circo Volante subiu ao palco
para realizar o show Cantos de Graça
e Folia e encerrou a programação do
fim de semana arrancando risadas de
quem prestigiava.
Encanto por todos os cantos
– A programação do fim de semana
também se estendeu aos distritos.
A Secretaria de Cultura montou um
cinema ao livre em Bandeirantes e
exibiu o filme O Expresso Polar. A
programação, que segue até o dia 26
de dezembro, será estendida aos bairros e distritos de Mariana para levar
a todos os cantos da cidade a magia
do Natal, valorizando ainda mais as
tradições de cada localidade.

Felipe Cunha

Atrações Culturais para todas
as idades no Natal de Luz

Prefeitura de Mariana reconhece
funcionários públicos
O amor pelo trabalho faz toda a diferença, principalmente
no setor público. Esse sentimento é perceptível em muitos funcionários das diversas secretarias da Prefeitura de Mariana e
a atual gestão busca reconhecer essas pessoas. Prova disso
é a homenagem prestada a duas funcionárias que dedicaram
décadas de suas vidas ao município: Vângela do Espírito Santo
Naegel, 20 anos de casa, e Cláudia Maria da Silva, 34 anos. Ambas se aposentaram esse mês.
“Se a máquina pública funciona é porque temos pessoas
dedicadas por trás dela. É justo reconhecer o trabalho desses
funcionários e, de alguma maneira, mostrar a nossa gratidão a
eles”, disse o prefeito Duarte Júnior.
Segundo o prefeito no início do próximo ano será feito um
levantamento pela Secretaria de Administração de todos os
servidores que se aposentarão em 2019 para que eles recebam
a mesma homenagem. “A gente reconhece o trabalho de cada um, porém não realizávamos ações como essa. Daqui para
frente faremos dessa forma”, afirmou Duarte.
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UNESCO reconhece Arquivo Histórico
de Mariana como Memória do Mundo
Lucas Mantovani

Eliene Santos

Guarda Municipal investe
na segurança da população

Atualmente a Guarda Municipal conta com 115 agentes atuantes, que
mantém a ordem e segurança na cidade. Em 2018, esses profissionais
atenderam, até o final do mês de novembro, cerca de 700 chamados de
ocorrências, de diferentes naturezas, e vem dando uma resposta eficiente
em relação aos crimes praticados na cidade.
Dentre os 700 registros destacam-se ações que estão ligadas diretamente na segurança e qualidade de vida dos moradores. Foram 114 prisões, que envolvem desde dano ao patrimônio e atos de violência; 112
atendimentos pré-hospitalar; 56 acidentes de trânsito; 240 ocorrências
relacionadas a perturbação de sossego e 70 notificações em relação a
ocupações em áreas invadidas no município, dentre várias outras ações
efetivas, como atendimentos de denúncias em relação a crimes ambientais
e importantes suportes e apoio à órgãos como Samu e bombeiros civis e
militares. A guarda atende também várias solicitações de apoio à comunidades, como festas e patrulhamentos, que contam com até três GM’s que
ficam responsáveis pelas fiscalizações.
Para o prefeito Duarte Júnior, esses dados, divulgados na retrospectiva da Administração Municipal, mostram o fundamental papel da Guarda
Municipal em vários assuntos e setores. “Conseguimos efetivar muitas
ações esse ano e estamos buscando melhorar ainda mais a estrutura de
trabalho de todos os servidores, incluindo os guardas, que exercem esse
papel fundamental em Mariana”, afirma o prefeito. Confira as ações da
administração municipal acessando mariana.mg.gov.br

Reconhecida pelo seu conjunto
arquitetônico e urbanístico tombado desde 1938, Mariana comemora
também a chancela internacional
concedida pela UNESCO a um
importante acervo documental do
Arquivo Histórico da Casa Setecentista da cidade, que fica sob a
guarda do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan). Produzidos pelo cartório
do Primeiro Oficio da Comarca de
Mariana, o conjunto documental é
composto por mais de 3 mil documentos que contemplam um amplo
recorte temporal, abrangendo desde os anos de 1713 a 1920.
A cerimônia de diplomação
aconteceu nessa quinta-feira, 13, e
contou com a presença do prefeito
Duarte Júnior e seu vice, Newton
Godoy, representantes do IPHAN
de Minas Gerais e Mariana, do
Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural (COMPAT), Secretaria
de Cultura e demais pessoas que
se empenham na preservação dos
bens culturais de Mariana.
“Sinto-me verdadeiramente feliz em saber que o Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana
foi reconhecido como Memória do
Mundo. Isso é motivo para nos
sentirmos orgulhosos e também
agradecidos as pessoas que se empenham na preservação dos bens
culturais do Município”, ressaltou o
prefeito Duarte, que ainda parabenizou os representantes do IPHAN,
do COMPAT e da Secretaria de
Cultura pelo belíssimo trabalho
desenvolvido em prol da cidade.
“Parabenizo essas pessoas por demonstrar sempre total carinho pela
preservação da rica história de Mariana”, ressaltou.
Para marcar a solenidade foi
aberta a exposição Restaurando
Memórias: o Patrimônio Cultural
de Mariana, com fotografias feitas por marianenses. A exposição,
realizada pelo Iphan, com apoio do
Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural e da Prefeitura Municipal,
destaca, a partir do olhar de moradores de Mariana, os bens culturais
acautelados em nível municipal,
estadual e federal, assim como as
ações empreendidas pelo poder
público para a salvaguarda do Patrimônio Cultural.
“É uma honra ver fotos minha
expostas. Além de ser uma oportunidade para mostrar o nosso trabalho, divulgamos as belezas de
Mariana. Fico feliz também em ver

a atenção que é dada ao patrimônio
material e imaterial da cidade”, destacou o fotógrafo César do Carmo.
A mostra ficará aberta, gratuitamente, na Casa Setecentista, Rua
Direita, 7, centro, até o fim de março de 2019, das 9h às 12h e de 13h
às 16h. Prestigie!
Gestão municipal investe na
Agricultura Familiar
A Prefeitura de Mariana segue
investindo em projetos que fomentam a agricultura familiar no
município. Através da Secretaria
de Desenvolvimento Rural, a administração segue firmando parcerias com os agricultores. Segundo o
prefeito de Mariana, Duarte Júnior,
os investimentos continuarão. "Nós
reconhecemos a importância da
agricultura familiar, que traz uma
alimentação melhor as pessoas,
também queremos que os produtores tenham uma vida digna", afirmou o prefeito.
Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE
Instituído pela Lei Federal nº
11.947, de 2009, o Programa Nacional de Alimentação Escolar
funciona em parceria com a Secretaria de Educação e a Emater-MG.
Atendendo a mais de 7.000 alunos
por dia, em 31 escolas municipais
diferentes, esta parceria auxilia no
sustento de mais de 70 famílias de
agricultores familiares da região.
Segundo conta na Lei, a administração é obrigada a comprar
30% da merenda escolar municipal dos agricultores familiares. O
município de Mariana compra o
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dobro do previsto, ou seja, 60% da
merenda escolar provém dos agricultores familiares. É uma via de
mão dupla, os agricultores ajudam
a alimentar os alunos, com produtos de qualidade e sem agrotóxico,
e o município compra alimentos de
produtores rurais da região, o que
complementa a renda deles.
Parceria com a Universidade
Federal de Ouro Preto
Em um grande esforço feito pela Secretaria de Desenvolvimento
Rural em prol dos agricultores familiares, uma parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto foi
concretizada em 2018.
Com o acordo, mais de quinze variedades de alimentos sem
agrotóxicos são repassados aos
restaurantes universitários. Até o
final deste ano, estima-se que os
produtores entreguem cerca de 30
mil kg de produtos. Das 5.400 refeições diárias entregues aos estudantes pelos Restaurantes Universitários, 2.430 refeições provém
de alimentos dos produtores do
município. Valor que totaliza 45%
dos alimentos.
Para o presidente da Associação dos Agricultores Familiares e
Moradores de Goiabeiras, Tofir José Esperidião Ibraim, a parceria beneficia moradores de várias localidades. "Esta parceria está ajudando
mais de 30 famílias, que participam
da nossa associação. Ela só foi possível por conta da Secretaria de Desenvolvimento Rural, da EMATER
e do professor Maurício", disse o
presidente.

0
89-753

84
(31) 9

, 21 de dezembro/2018
O LIBERAL Ed.1320 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

15

Encontrão de Ginástica Exposição resgata lembranças do
futebol com acervo dos times da cidade
movimenta Arena ao
som dos anos 80
A Arena Mariana foi palco de mais um evento animado na
última sexta feira, 14. Isso porque a equipe da Secretaria de
Esportes promoveu o Encontrão de Ginástica na Praça, que
contou com a participação de todos os alunos e professores
da cidade. Segundo a coordenadora dos Projetos de Esporte e
Lazer, Priscila Tukkof, o objetivo do evento é unir mais o público da ginástica e chamar mais gente para integrar as atividades
físicas. “Todos sabem da importância de praticar exercícios físicos, independente da modalidade, mas nem todos praticam.
Nossa intenção é despertar nessas pessoas o interesse pela ginástica para que elas possam faze parte das turmas”, destacou.
O evento foi pensando com a temática dos anos 80, com
músicas que fizeram sucesso na época. Além disso, foi montado um stand da saúde com aferição de pressão para os participantes, e, ao final, sorteios de brindes.
Para Maria Geralda Campos participar do projeto foi um momento para garantir uma boa qualidade de vida. “Fazer parte
desse grupo é gratificante, melhora os aspectos da nossa saúde física e mental e nos faz ter mais disposição para enfrentar
o dia”, pontuou a dona de casa que há cinco anos participa do
projeto. De acordo com os organizadores, para o próximo ano a
coordenação pretende estender o evento a outros locais e, com
isso, atrair cada vez mais pessoas para se integrar ao projeto.

Larissa Gonçalves

Recordações, lembranças e
histórias, esses três sentimentos
unem e representam a Exposição
Memorial do Esporte de Mariana,
que ocorre no saguão do segundo
andar da Prefeitura. A iniciativa foi
criada pela Secretaria de Cultura e
Esporte como forma de perpetuar
o legado de importantes times de
futebol da cidade. A mostra reúne
fotos, vídeos e arquivos pessoais
doados por 7 equipes da região de
Mariana. São elas: Marianense,
Guarani, Esport Clube, Olimpic,
União Passagense, Associação
Atlética Juma e Bandeirantes.
Para o secretário de Cultura e
Esporte de Mariana, Efraim Rocha, a ideia tem como principal
objetivo divulgar a história do esporte para a população da cidade,
começando pelo futebol. “Esta
Mostra Fotográfica pode ser considerada um embrião para que, a
partir desta iniciativa, possamos
despertar o interesse dos marianenses. Assim, futuramente, com a
ajuda de todos, será possível consolidar um memorial do Esporte
na cidade, agregando então todas
as outras modalidades esportivas
praticadas aqui”, comentou.
Ainda em construção, a união
dessas memórias irá contar com
depoimentos de ex-jogadores, elementos visuais, documentos e fotos que carregam o significado da
existência desses times na cidade.
Com isso, as Secretarias organiza-

doras convidam a toda população
da região para contribuir na construção desta linda história. Caso
você tenha, documentos, fotos e

arquivos a compartilhar, entre em
contato com a Secretaria de Cultura, através do telefone 3558-2314
ou vá até a Rua Direita, 93.
Eliene Santos

Eliene Santos

O BERRO DO
BODE ZÉ

Primeiro os meus;
os teus, que o diabo os tenha!
“Le Brésil n'est pas un pays sérieux” (o Brasil não é um país
sério). Isso teria sido dito pelo então presidente da França, Charles
de Gaulle, início dos anos 60, por ocasião do episódio quase bélico,
que ficou conhecido como Guerra da Lagosta. Brasil e França quase foram às vias de fato, depois que barcos pesqueiros franceses
foram flagrados a pescar lagostas, clandestinamente, nas costas
de Pernambuco. Ambos os países (a França primeiro) chegaram a
mobilizar forças, mas, felizmente, o incidente foi contornado, diplomaticamente, ainda que com muitas inconstâncias nos despachos
do Itamaraty para a embaixada brasileira em Paris. Como mentira
tem pernas curtas, sabe-se, hoje, que tal frase não foi dita em francês e muito menos pelo presidente de Gaulle. Teria sido proferida
pelo próprio embaixador brasileiro, como desabafo pela falta de
firmeza do corpo diplomático brasileiro, sentida no desenrolar dos
fatos. Jornalista brasileiro credenciado junto à embaixada transmitiu
à redação do seu jornal, no Rio, o que ouvira do embaixador em reunião social. Foi em solo brasileiro que, por molecagem da redação,
confirmando a não seriedade aludida, a frase foi atribuída ao presidente de Gaulle. Dita ou não dita a frase, por um zé mané ou pelo
papa, o fato é que o comportamento de alguns brasileiros, de olho
sobre o próprio umbigo, leva todo o mundo a duvidar da seriedade
de todos nós outros. Temos ainda, na boca, o gosto amargo da decisão presidencial que concedeu dezesseis por cento de reajuste
nos subsídios da mais alta corte, desencadeando aumentos nas
folhas de pagamento, oficiais, em todo o país. É conta das brabas,
que todo o povo terá que pagar! Além disso, por serem vésperas
da posse de novo governo com promessas de novos rumos para o
país, o irresponsável reajuste pareceu encomendado como pedra
no caminho de quem vem aí. No caldeirão de fel, que é o reajuste,
o corporativismo sinalizou com a adição de uma colherinha de mel,
representada pela renúncia ao auxílio de moradia aos juízes; troca
velhaca para não dizer imoral! É o princípio do “as favas com a ética
e os escrúpulos”, quando se trata de alimentar os bolsos! Agora,
consumado o desastroso reajuste, o mesmo corporativismo tenta
voltar atrás e recuperar o auxílio moradia, oferecido em troca. Que é
isso, se não deslavada molecagem? É isso próprio de gente séria?

Prefeitura de Itabirito e
Jucemg inauguram Sala
Mineira do Empreendedor
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Unimed Inconfidentes apoia
evento social itinerante
A Unimed Inconfidentes, no
dia 31 de outubro, apoiou o evento
“Semeando Cidadania”, projeto itinerante que está presente em Ouro
Preto, Mariana e Itabirito e que visa
desenvolver trabalhos sociais nas
três cidades que promovam ações
de cidadania e de prevenção à saúde.
A desenvolvedora do projeto,
Lílian França, agradeceu o apoio
da cooperativa e informou sobre
as campanhas realizadas para prevenção da saúde pública com abordagem de vários temas. Lembrou
que em outubro, o projeto realizou
apresentação do filme “Direito de
Viver”, com o objetivo de orientar a
importância da prevenção da Saúde
da Mulher.
O Diretor Presidente da Unimed Inconfidentes, Dr. Dimas
Dutra, ressaltou que a cooperativa cumprindo seu papel social e a
busca da prevenção e promoção
de saúde da nossa comunidade, no
Outubro Rosa que é dedicado a prevenção do Câncer de Mama, disponibilizou a realização gratuita de 20
mamografias para os participantes
do evento “Semeando Cidadania”.
A terapeuta holística, Lara
Cristina, comentou que o evento
ajuda a unir as pessoas e auxilia na
busca de conhecimentos para nos
sentirmos amados, acolhidos e envolvidos com a comunidade. Para
a professora Franciane Pedrosa

Com o objetivo ampliar o ambiente de negócios, a Prefeitura de Itabirito inaugura, com a
participação da Junta Comercial de Minas Gerais e Sebrae-MG, a Sala Mineira do Empreendedor. A inauguração, que contará com a presença do presidente da Jucemg, acontecerá nesta
sexta-feira, dia 21 de dezembro, às 15h, na antiga sede do Itabirense.
A Sala Mineira é um espaço de contato do empreendedor com o poder público e entidades parceiras com serviços, orientações e informações para abertura e fomento de empresas.
Idealizada pela Jucemg, com apoio de Sebrae-MG e Prefeitura, a Sala oferece o serviço Minas
Fácil Digital, responsável por integrar todos os órgãos envolvidos na formalização pela internet. Pelo Minas Fácil digital, o registro e licenciamento de empresas passam a ser realizados
exclusivamente pela web. Conforme dados da Jucemg, Itabirito concentra 2.120 empresas
ativas, tendo como atividade predominante o comércio varejista de artigos de vestuários e
acessórios, seguidos de transporte rodoviário de cargas e incorporação de empreendimentos
imobiliários. Nos dois últimos anos, a cidade abriu 504 novos empreendimentos e 1.220
microempreendedores individuais - MEI.A adesão à Sala Mineira é feita exclusivamente por
um Acordo de Cooperação Técnica via Prefeitura, adequação à lei Redesim (11.598/2007) e
ao processo de abertura de empresa pelo serviço Minas Fácil da Junta Comercial. O projeto
conta com parceiros e está baseado em três pilares: serviços, capacitações e orientações.

*Por Domingos Gonzaga

Braga foi um privilégio participar
do evento dedicado a prevenção
que contou com a presença dos jovens da Escola Dom Pedro II. Para
Franciane “é muito significativa a
participação dos jovens, falar com a
juventude de prevenção é relevante
e necessário”.
Mamografias em dia
As participantes do projeto
“Semeando Cidadania”, realizaram
as mamografias na Unimed Inconfidentes. Entre as participantes estava a moradora Marieta da Conceição de Faria Nonato, que agradeceu
a iniciativa da Unimed Inconfidentes, para ela a ação foi excelente e
completou “quem dera se todas as
empresas tivessem essa iniciati-

va”. Já para Marly Heleno Moreira
moradora de Ouro Preto, “é muito
válida a iniciativa da empresa, pois
está incentivando a cuidar da saúde
todos os dias”.
A também moradora de Ouro
Preto Maria Roseli Neres Lopes
agradeceu a oportunidade que a
Unimed Inconfidentes ofereceu para fazer a mamografia, pois na rede
pública é mais demorado.
Outra moradora de Ouro Preto,
Silvana Lucimar Gomes ficou encantada com a campanha, “gostaria
muito que continuasse no ano que
vem, pois, realizar o exame de outra
forma demoraria muito mais e com
a Unimed o resultado estará em minhas mãos mais rápido este ano”

