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Viação Gastronômica anima 
ITABIRITO neste sábado, dia 21 
de abril PÁG. 11

"Arrogância 
é o reino - 

sem a 
coroa."
Talmude 

Babilônico

Novo formato do 21 de Abril agrada ouro-pretanos

Melhorias para a Santa Casa de Ouro 
Preto é tema de reunião em Brasília

Presidente da Câmara Municipal e representantes do Executivo, 
do hospital e da Ufop participaram do encontro que tratou da 

criação de hospital de ensino na entidade

Os pedetistas, deputado Alencar da Silveira 
Jr., o presidente da Câmara Wander Albu-

querque e o vice-prefeito de Ouro Preto, Tico, 
prestigiaram a palestra do pré-candidato do 
PDT à presidência do Brasil, Ciro Gomes, na 
segunda-feira (16). Organizado pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Técnico-Administrativos 
da Universidade Federal de Ouro Preto (As-
sufop) o evento foi, ainda, precedido por reu-
niões e entrevistas.

Um acordo celebrado entre a Prefeitura Municipal e o 
Governo do Estado altera o formato da cerimônia de 21 
de abril, em Ouro Preto. As mudanças visam reduzir os 
impactos causados pela enorme estrutura que, todos os 
anos, ocupava a Praça Tiradentes, o principal cartão postal 
da histórica cidade.

Neste ano, o evento acontecerá em duas etapas: a parte 
cívica, que envolve o hasteamento da bandeira, o cerimo-
nial oficial de tiros e a colocação de flores no monumento 
que rende homenagem ao mártir Tiradentes, herói da In-
confidência Mineira, permanecerá em praça pública. Já a 
entrega das Medalhas da Inconfidência, a mais demorada 
da solenidade, será realizada no Centro de Artes e Conven-
ções da UFOP.

O Prefeito Júlio Pimenta explica que o novo formato, 
certamente, tornará a festa mais popular, mais bonita e 
mais respeitosa com os moradores da cidade: “as mudan-
ças preservam a tradição da cerimônia e, ao mesmo tempo, 
atendem a uma antiga reivindicação dos ouro-pretanos, 
que tinham seu cotidiano bastante prejudicado em função 
da montagem e desmontagem dos enormes palanques”.

Marcelo Tholedo

Inscrições abertas para o Festival 
da Canção CANTA MARIANA

O presidente da Câmara Municipal 
de Ouro Preto, Wander Albuquerque 
(PDT), acompanhado do prefeito Júlio 
Pimenta (MDB); da reitora da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto (Ufop) 
Cláudia Marliére; do provedor da San-
ta Casa da Misericórdia de Ouro Preto, 
Marcelo Oliveira; do vice-provedor 
Ronaldo Dutra; e do diretor técnico 
da entidade, Leonardo Brandão, par-
ticiparam de reunião no Ministério da 
Saúde, em Brasília, nessa quarta-feira 
(18). Durante o encontro com o minis-
tro da Saúde, Gilberto Occhi, a comiti-
va apresentou a parceria entre a Santa 
Casa de Misericórdia e a Ufop, para 
transformar a entidade em um hospital 
de ensino.

“O objetivo do encontro foi ofi-
cializar a parceria entre a Santa Casa 
de Misericórdia e a Ufop; agradecer 
a recuperação da UPA 24 horas [cujo 
recurso havia sido perdido no governo 
passado e foi revertido com o creden-
ciamento da unidade junto ao Ministé-
rio da Saúde]; agradecer a conquista da 
Santa Casa, que hoje recebe pelos ser-
viços o teto MAC [Limite Financeiro 

da Média e Alta Complexidade Am-
bulatorial e Hospitalar], com a alte-
ração do valor de R$175 mil por mês 
para R$330 mil, e do Pronto Atendi-
mento, que era deficitário, alterando 
o valor de R$14 mil para R$33 mil”, 
explicou Wander Albuquerque.

Ainda segundo o presidente do 
Legislativo, também foi feita a soli-
citação de mais dez leitos para a San-
ta Casa. “Mais uma vez, tivemos a 
confirmação do Ministério da Saúde 
quanto ao nosso pedido de mais dez 
leitos de UTI para o hospital. Será o 
credenciamento desses leitos junto ao 
órgão, dependendo apenas de a Santa 
Casa construí-los. Diante da dificulda-
de financeira enfrentada pela entidade, 
fizemos essa reivindicação ao Minis-
tério da Saúde, com o pedido desse 
recurso para a construção. Imediata-
mente, o ministro solicitouo projeto 
para avaliação, e nós entendemos que 
será aprovado. Assim, já existem dez 
leitos, faríamos outros dez leitos pelo 
SUS e mais dez particulares, totalizan-
do 30 leitos”, disse Wander.

Por sua vez o prefeito Júlio Pimen-

ta ressaltou que “mesmo com toda a 
crise na saúde, podemos aguardar que 
a situação do município melhore. Por 
isso, valorizamos e apoiamos essa ini-
ciativa, que trará recursos do governo 
federal e está alinhada a outras medi-
das que já estamos tomando em todo 
o setor”.

O encontro foi intermediado pelo 
deputado federal Toninho Pinheiro 
(PP) e pelo deputado estadual Alencar 
da Silveira Júnior (PDT). Para Toni-
nho Pinheiro, “nossa parceria com o 
presidente da Câmara sempre levan-
tou a bandeira da saúde. Após recupe-
rarmos a verba da nova UPA de Ouro 
Preto, conseguimos destinar 10% dos 
R$7 milhões de emendas para a saú-
de da cidade, além da ampliação dos 
leitos da Santa Casa”. Já o deputado 
Alencar da Silveira complementou 
que essa união do Legislativo e Exe-
cutivo de Ouro Preto “é o que torna 
possível a mudança gradual da cida-
de. Em situações como esta, é neces-
sário que a política seja feita com res-
ponsabilidade, e mais do que apontar 
os problemas, se proponha soluções”.
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A defesa de uma ideia não pode, e não deve, estar restrita a 
questões puramente pessoais como, gosto, experiência deslum-
brante ou traumatizante, opiniões de terceiros e nem mesmo ao 
fracasso daquilo que se opõe a ela, a ideia defendida. Para que 
tenha consistência, necessária à propagação e aceitação, há que 
se buscar, primeiramente, as origens daquilo que se combate ou 
que se defende. 

Em muitas ocasiões, esta coluna defendeu a extinção dos par-
tidos políticos, antecedendo a implantação da democracia semidi-
reta, tendo, antes de tudo, o voto nulo como arma incruenta nas 
mãos do eleitorado, para apressar o alcance daqueles objetivos. 
Contudo, em nenhum momento, o autor fundamentou a ideia, ou 
seja, não apresentou razões de origem, que possam sustentá-la. 
Cremos ter chegado o momento de dizer o porquê de os partidos 
políticos serem um instrumento, absolutamente, desnecessário e 
até mesmo pernicioso à existência da democracia. 

Por muito que políticos defendam partidos como indispensá-
veis e fundamentais à democracia, quem analisa o assunto com 
isenção, sem o viés do corporativismo e sem os interesses a ele 
vinculados, percebe que não é bem assim. A democracia dispensa 
partidos políticos, mesmo porque originou-se, diretamente, da von-
tade do povo, reunido na praça, na antiga Grécia. Os partidos, sur-
gidos muitos anos mais tarde, pelo menos em sua pluralidade, sim, 
dependem da democracia, único regime que os acolhe e estimula 
a existência porque, em contraposição a ele, a ditadura, o autorita-
rismo se assenta no partido único, que a tudo controla com a mão 
de ferro do seu núcleo de poder. Em sendo os partidos dependen-
tes da democracia, dizem a ética e a lógica que eles devem estar 
a serviço dela, aprimorando-a, valorizando-a, zelando por sua in-
tegridade. Crê-se que, quando surgiram, tiveram e perseguiram 
essa finalidade. Entretanto, ao passar do tempo e acumulação de 
artimanhas, os partidos, na atualidade, usam e abusam da demo-
cracia, em benefício do grupo e dos seus pares.

 Vamos então aos fundamentos. A humanidade está dividida 
em grupos, segundo as principais características, a começar pela 
cor da pele, vindo em seguida a língua, a nacionalidade, os tra-
ços culturais. São divisões naturais ou mais ou menos naturais, 
que o orgulho humano acaba por agravar com pré-julgamentos, 
preconceitos, discriminações e outras idiossincrasias próprias da 
espécie. O sentimento religioso, puro em sua essência, somente 
negado pelos ditos ateus, é nato na maioria dos indivíduos, mas 
a diversidade religiosa veio interpor mais uma parede a separar 
grupos. Essas diferenças foram e, infelizmente, ainda são causas 
de animosidades e rejeição por quantos, contrariando a própria in-
teligência, se esquecem da unicidade da espécie. Entretanto, elas 
tendem a minorar seus efeitos negativos com a evolução, gradati-
va, porém irreversível, como é próprio da natureza. É que elas não 
foram criadas, objetivamente, pela mente humana, mas surgiram 
de acordo com as circunstâncias do momento vivido, ao contrário 
do partido político, concebido para separar parte (daí o nome parti-
do) de um grupo maior com a finalidade de dominá-lo. 

Onde ele é único, o poder é exercido mediante intimidação, 
medo e repressão aos opositores; é a ditadura declarada! Onde 
se mantém a pluralidade de partidos, convencionou-se intitular 
democracia (poder exercido pelo povo) ao regime instalado, mas 
a democracia, de fato, está longe de ser. O que há é alternância 
de grupos no poder, mediante manipulação da vontade popular, 
manifestada por meio de eleições. O povo continua a reboque de 
grupos, que se digladiam, na conquista ou na manutenção do po-
der; é a ditadura disfarçada, mantida por partidos, em rodízio no 
poder, que só dividem e nunca representam a maioria da popula-
ção, sempre enganada pelo discurso empolado e interesseiro! De 
todas as barreiras interpostas entre povos e entre indivíduos, a pior 
se denomina partido político. 

Um partido não chega a representar nem a maioria de seus 
“afiliados”, meros agregados, que podem nem ter ficha de adesão 
assinada. Assim como um cometa, pequeno núcleo sequer visto 
a olho nu, cuja imagem diante dos olhos não passa de espécie de 
poeira iluminada pelo sol, partido político é pequena cúpula man-
dante, seguida da massa anônima e inconsciente do papel que re-
presenta. Partidos não honram a democracia, porém a corrompem 
diante do eleitorado indefeso, sem a quem apelar. Democracia 
não consiste em tão somente direito de votar, de ser votado (des-
de que filiado a um partido, obrigatoriamente) e direito à liberdade 
de expressão. Falta muito para que seja, de fato! A verdadeira só 
quando não houver partidos e o voto, usado para eleger, for usado 
também para cassar.

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
Gomes 
Batista

Abaixo os 
partidos políticos!
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CARTA AOS TEMPOS *R. Koeppel

Vindo a Ouro Preto pelo 
Caminho dos Emboabas

A estrada, hoje asfaltada, entre 
Cachoeira do Campo e Ouro Preto, 
ainda não existia. Tudo o que veio 
para Vila Rica passou pela Trilha 
do Chafariz de Dom Rodrigo, um 
caminho lindo que ainda existe 
entre Glaura e Ouro Preto. Mas 
os baianos vinham pelo Rio São 
Francisco, depois subiam o Rio 
das Velhas (o Uaimii), que nasce 
na Cachoeira das Andorinhas, aqui 
em Ouro Preto. Em Glaura, toma-
vam a Trilha do Chafariz. E após 
amolar suas facas, na “Pedra de 
Amolar”, entravam em Vila Rica. 
A barra era pesada e só maluco en-
traria em Vila Rica sem ter uma ou 
muitas facas, bem afiadas... E havia 
os “Emboabas” – nos tempos colo-
niais, o nome dado aos portugueses 
e brasileiros procedentes de outras 
regiões, que vinham atrás do ouro 
e pedras preciosas. Ouro! Ouro! 
Ouro! Todos queriam isto... Eram 
os forasteiros, pessoas que não 
haviam nascido em Vila Rica. Até 
uma Guerra dos Emboabas ocorreu 
entre 1707 e 1709. Uma pancadaria 
entre nós e os paulistas, que que-
riam ter o monopólio da exploração 
do ouro. Muita gente morreu...

Mas isto foi ontem. Hoje que-
remos turistas de todos os lados 
do mundo. E hoje temos coisa boa 
para contar-lhe, já estamos autori-
zados pelo nosso Prefeito Júlio Pi-
menta. O site de Internet para divul-
gação pelos quatro cantos do mun-
do já está ficando pronto. Vamos 

desacreditar aquilo que CDA nos 
assegurou: “os mineiros não dizem, 
nem para si mesmos, os mistérios 
da palavra Minas”. Faltam ainda 
outras autorizações (de Rio Acima, 
de Itabirito, do SESC, da RFFSA) 
e de patrocinadores. Mas tudo está 
caminhando... Veja como é simples 
caminhar 1.000 km: a gente tem 
que dar o primeiro passo... o segun-
do... o terceiro... sem nunca esque-
cer o nosso destino.

Dentro de alguns (poucos) me-
ses, estaremos inaugurando o “CE 
- Caminho dos Emboabas” que 
trará para nossa região, milhares de 
turistas que virão à pé, de bicicleta 
e a cavalo desde Raposos (800m 
de altitude) – cidade às margens do 
Uaimii, fundada em 1690, portanto  
mais antiga que nossa querida OP 
(1.180m), onde chegarão depois de 
pedalarem / cavalgarem / caminha-
rem mais de 100km por caminhos 
inesquecíveis e terão subido só 
280m!

Hoje, nos fins de semana e fe-
riados - e mesmo nos dias normais 
- centenas de ciclistas vêm de BH 
para OP de bicicleta, se arriscando 
a acidentes sérios durante as quatro 
horas que gastam para ir e vir – pois 
vêm pelo asfalto, concorrendo com 
o tráfego pesado. E tome subidas / 
descidas longas e íngremes! Vejam 
os desníveis: BH (900m) - Jardim 
Canadá (1.370m) - Serra de Itabiri-
to (1.440m) - Itabirito (820m) - Ca-
choeira do Campo (1.040m) - Ouro 

Preto (1.180m) = 1.520m de desní-
veis em 90km! Mas o passeio é tão 
bonito que todos acham que vale a 
pena se arriscar! Coisa de maluco.

Pelo novo CE, além de não ter 
tráfego – pois o CE é 100% estrada 
de terra, correndo sobre curso da 
antiga estrada de ferro, onde não 
há mais dormentes (portanto, com 
rampas máximas de 3% e serão 
mais kms para curtir...) passando 
por florestas espetaculares (por-
tanto, sombra!) e acompanhando o 
belíssimo Vale do “nosso” Uaimii, 
os turistas passarão por Itabirito. 
Só não passarão por Cachoeira do 
Campo, mas conhecerão, antes de 
Rodrigo Silva e seus topázios impe-
riais (ponto culminante do CE, com 
1.278m de altitude) a fantástica 
Parada Alto Bom Bosco, lugar que 
imaginamos se transformará breve 
numa Pousada para todos curtirem 
nossa região. No caminho, poderão 
conhecer o nosso querido monstro 
antediluviano, o simpático Peri-
patus Accacioi, no Vale do Tripuí. 
De lá, passarão pela Pousada do 
SESC – que certamente ficará lota-
da já que será possível ir / vir entre 
a pousada e OP, no plano, sem usar 
automóvel. E chegarão na Estação 
de Trem de Ferro de OP, onde po-
derão tomar o trem Maria-Fumaça 
e ir até Mariana... Piuiii!... Piuiii!... 
Piuiiii!... Curtindo tudo por mais 
tempo pois, em vez de fugir do trá-
fego de automóveis, vão mergulhar 
nas belezas na nossa Natureza. Só 
maluco é que não gosta disto!

Isto será bom para os turistas, 
que virão em quantidade, pois se-
rá um atrativo internacional. Mas 
estamos falando em negócios, em 
emprego, em sonhos! Pois todos 
vão querer alugar bicicletas e cava-
los, pernoitar em pousadas e casas 
de família, nadar em cachoeiras, 
experimentar guloseimas como tão 
bem sabemos fazer, ouvir histórias 
que contaremos à beira dos fogões 
de lenha, caminhar e pedalar. Eles 
curtirão o nosso silêncio, a nossa 
luminosidade e a nossa beleza. Me-
lhor ainda: voltarão para suas cida-
des com mais saúde! É Ouro Preto 
mostrando para o Brasil como se 
faz turismo de qualidade!

(*) Rodolfo Koeppel mora em 
Glaura, onde, infelizmente, o Cami-
nho dos Emboabas não passará... 
Mas tem outras coisas acontecendo 
por lá: corridas de carrinhos de ro-
limã, aulas sobre como fazer mosai-
cos, o Café de Glaura. E, como você 
saberá ao ler um próximo artigo no 
melhor jornal do mundo, O LIBE-
RAL, vem aí o Projeto ML – Mo-
vimento Ludâmbulo em Ouro Preto 
(MLOP?) baseado em idéias e so-
nhos TOP e LOP. Você vai ficar feliz 
ao conhecer o que vem pela estrada 
afora... Só coisas boas. Faça contato: 
rodolfo.koeppel@gmail.com

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

(31) 98489-7530

           Críticas
            Denúncias 
           Sugestões

 Novidades
Agradecimentos

Aniversários 
ENVIE PARA
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do Virgílio

HDTV É ISSO!

   3551-6208      3551-6215
R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES
Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

Todos os pacotes em 
promoção. Consulte os 
preços promocionais!!!

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

Financiamentos: 
Banco do Brasil - CEF           
Convênios: Assufop, 

Assetfop, Coopa, 
Visa e Mastercard

PROMOÇÕES DA SEMANA: 
Aquecedor a gás Lorenzetti   R$486,15 à vista     
Pistola para pintura 700w Razi R$354,00 à vista
Martelete Dewalt  R$620,90 à vista

à vista no dinheiro 
ou cartão de débito

JEQUERI Material de 
Construção e Acabamentos

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

 (31) 3551.2155

PROVÍNCIA 
SOCIAL

A Rádio de Ouro Preto

98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

(31) 3551.4330
(31) 3551.3189

www.provinciafm.com.br
Ao vivo na rede!

89,3 FM Ouro Preto

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

DELIVERY:
de 3ª a 5ª e 
domingo, 

18h às 22h
6ª e sábado, 
18h às 23h

MÚSICA 
AO VIVO:

13/04
20/04
28/04

Ao lado do 
Farid  em 

Cachoeira do Campo

(31)99961-5680         @rest.saragourmet

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet  
www.sideralfm.com.br

98,7Mhz
Sempre com uma 
programação 
especial para você!

PROCLAMAS  DE CASAMENTO
CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO 
DE OURO PRETO - MG , Antônio 
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova). 
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Ca-
margos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
GUILHERME JÚNIO DA SILVA 
FERREIRA, brasileiro, solteiro, su-
pervisor de supermercado, natural de 
Ouro Preto/MG, nascido a 31/07/87, 
filho de Miguel Ferreira Filho e 
Fernanda Suely da Silva Ferreira e 
DIANA ELISABETH DE SOUZA 
BORGES, brasileira, solteira, agente 
comunitária de saúde, natural de Ouro 
Preto/MG, nascida a 23/02/84, filha 
de Antônio Pedro Borges e Marislene 
Pereira de Souza Borges; Ambos resi-
dentes nesta cidade;
WANDERSON GONÇALVES MA-
CHADO, brasileiro, solteiro, engenhei-
ro civil, natural de Ipatinga-MG, nasci-
do a 14/07/86, filho de Geraldo Martins 
Machado e Sebastiana Gonçalves 
Machado e TATIANE ROQUETE 
AMPARO, brasileira, solteira, farma-
cêutica, natural de Unaí/MG, nascida a 
16/04/91, filha de Mauro José do Ampa-
ro e Anete Luzia Freitas Roquete Ampa-
ro; Ambos residentes neste subdistrito;
RAFAEL LUIZ BRAGA, brasileiro, 
solteiro, autônomo, natural de Belo 
Horizonte/MG, nascido a 26/05/84, 
filho de Rosângela Patrícia Braga e 
ESTER KASSIS OLIVEIRA SAN-
TOS, brasileira, solteira, farmacêuti-
ca, natural de Ouro Preto/MG, nasci-
da a 01/05/81, filha de José Raimundo 
dos Santos e Amélia Kassis Oliveira 
Santos; Ambos residentes neste sub-
distrito;
WILLIAN GOMES, brasileiro, 
solteiro, mecânico de equipamentos, 
natural de Ouro Preto/MG, nascido a 
12/07/88, filho de José Cassiano Go-
mes e Maria Aparecida de Paula Go-
mes e LAIANE DOS SANTOS AL-
VES, brasileira, solteira, manicure/
pedicura, natural de Ipiaú/BA, nascida 
a 29/01/91, filha de Antônio Alves dos 
Santos e Joselita Jesus dos Santos; 
Ambos residentes neste subdistrito;
 Apresentaram todos os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525 do 
CCB. Se alguém souber de algum 
impedimento oponha-o legalmente.  
 Ouro Preto,18 de abril de 2017.

(a)Cássio Luiz de Lima 
Oficial Titular

Tratando seu melhor amigo com 
o carinho que ele merece

Dra. Maria Aparecida Murta Miranda
MÉDICA VETERINÁRIA

CRMV-MG 16.310

(31) 98651-1421
murta.miranda@yahoo.com.br Consultas,Vacinas e 

Exames Laboratoriais
R. João Bastos Filho, 464 - 3553.1421

Ouro Preto recebe 
abertura da turnê 2018 do 
Coral Cidade dos Profetas

Pça. Mons. Castilho Barbosa, 7  
OURO PRETO - (31)3551-1146

Brinquedos nacionais e importados, material escolar, enfeites, perfumaria e uma infinidade de opções para presentear

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

Não perca 
tempo, compre 
tudo em um só 

lugar.

R.  Professor  Francisco  Pignatário  
Bauxita    3551-1122         98683-2765

Mário: 
99666-5997

Elias: 
98606-9297

R. Padre Rolim,1181 C - São Cristóvão 
R. Conselheiro Quintiliano, 986 - Alto da Cruz

OURO PRETO:    3552-5357    3551-3843

Materiais elétrico, hidráulicos, ferragens, 
micro-câmeras, alarmes contra roubo, cerca 

elétrica, interfones com vídeo, portão 
eletrônico, bloqueador telefônico, telefonia em 

geral, parabólicas, antenas coletivas.

Todos os 
pacotes em 
PROMOÇÃO. 

Consulte nossos 
preços!

Cartório Vila Rica - 1º Registro Ci-
vil de Ouro Preto. Oficial Titular: 
Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Pa-
raná, nº17, sala 06, Centro - Ouro Pre-
to-MG. Tel: (31) 3551-0422 E-mail: 
cartorioouropreto@yahoo.com.br  
Faz saber que pretendem casar – se: 
(se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da lei).
Edital nº10500. ÁLISSON ROBER-
TO DA SILVA, solteiro, brasileiro, 
operador de perfuratriz, natural de Ou-
ro Preto - MG, nascido aos 05/10/1988, 
filho de Antônio Roberto da Silva e 
Jesuína Maria Gonçalves da Silva. E 
JAQUELINE DA CONCEIÇÃO 
CORREA RODRIGUES, solteira, 
brasileira, vendedora, natural de Ouro 
Preto MG, nascida aos 09/12/1984, 
filha de Juberto Bosco Rodrigues e Ro-
silene Maria Aparecida Sales Correa 
Rodrigues. Ambos residentes e domi-
ciliados em Ouro Preto – MG. 
Edital nº10501. RAONI DE OLI-
VEIRA INÁCIO, solteiro, brasilei-
ro, professor (funcionário público), 
natural de Belém – PA, nascido aos 
20/05/1986, filho de Alexandre Timó-
teo Inácio e Neide Santana Oliveira. E 
MAURINICE DANIELA RODRI-
GUES, solteira, brasileira, professora 
(funcionária pública), natural de Ouro 
Preto, MG, nascida aos 25/05/1987, 
filha de Mauri de Assis Rodrigues e 
Eunice Xavier. Ambos residentes e do-
miciliados em Ouro Preto – MG. 
Apresentaram os documentos exigi-
dos pelo Artigo 1525 do Código Civil.    
 Ouro Preto, 20 de abril de 2018.

(31) 98489-7530

O Coral Cidade dos Profetas inicia a Temporada 2018 
com uma série de concertos pelas cidades mineiras 

com vocação para a Música Colonial, e, como não poderia 
ser diferente, Ouro Preto é a primeira cidade a receber a tur-
nê, que será dia 19 de abril, quinta-feira, às 20h30, na Basí-
lica de Nossa Senhora do Pilar (Praça Monsenhor Castilho 
Barbosa, 17 – Pilar).

O Secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni, 
destaca a representatividade no campo das artes, que fez 
com que Ouro Preto fosse escolhida para sediar a abertura da 
série de apresentações do Coral, que é mais uma parceria da 
cidade com o município de Congonhas Em complementa-
ção, o Secretário informa que o evento é mais uma das ações 
apoiadas pelo Ano do Patrimônio Cultural, criado por meio 
de lei de autoria do Prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, 
em celebração e salvaguarda do conjunto arquitetônico, bem 
como das várias manifestações do patrimônio imaterial que 
tomam forma no município.

A apresentação da Coral é acompanhado pela Orquestra 
Jovem da Secretaria Municipal de Educação de Congonhas 
e por solistas convidados. A cada edição, um compositor se-
rá homenageado como forma de ressaltar e recuperar a im-
portância destes artistas para a formação cultural do povo 
mineiro, e na vez de Ouro Preto o homenageado será José 
Joaquim Emerico Lobo de Mesquita.O concerto terá entrada 
gratuita, e os convites poderão ser retirados uma hora antes 
da apresentação no local do evento.

O Coral e seu repertório:
Ao longo de sua existência, o Coral Cidade dos Profe-

tas de Congonhas se tornou um dos principais grupos ar-
tísticos do país que executa, contribuindo para a difusão e 
perpetuidade do legado musical do passado mineiro. Para os 
concertos, o grupo preparou um repertório especial, forma-
do por composições como Matinas do Natal – Invitatorio, 

Responsório I e II – Anôni-
mo; Missa de Oitavo Tom 
(Kyrie) - Manoel Dias de 
Oliveira; Maria Mater Gra-
tiae - Marcos Coelho Neto; 
Ave Maria e Padre Nosso, 
Stabat Mater e Antiphona 
de Nossa Senhora (Salve 
Regina), de Lobo de Mes-
quita e Magnificat - Ma-
noel Dias de Oliveira.
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Associação de 
Proprietários de Lotes do 
Recanto dos Pássaros

Chácara Nezinho Murta, s/nº, Cachoeira do Campo -Ouro Preto/MG

CONVOCAÇÃO
A diretoria da Associação dos Proprietários de Lotes do Recanto dos Pássaros 

convoca os seus Associados para Reunião Extraordinária da Assembleia Geral, a reali-
zar-se no dia 28/04/2018, sábado, às 16 horas em primeira convocação com a presença 
mínima de 50 % + 1 dos proprietários das unidades, e às 16:30 horas em segunda e 
última convocação com qualquer número de participantes, na Escola Estadual Padre 
Afonso de Lemos, localizada na Praça Benedito Xavier, s/n, Centro, Cachoeira do 
Campo, Distrito de Ouro Preto/MG, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia:

1. Apresentação da consultoria jurídica;
2. Proposta de cobrança de inadimplentes;
3. Proposta de elaboração de Regimento interno e alteração de Estatuto.
Observações:
• É Lícito aos senhores associados se fazerem representar na Assembleia ora con-

vocada por procuradores, munidos com procurações específicas;
• A ausência dos senhores associados não os desobrigam de aceitarem como tácita 

concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados;
• Os associados em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não pode-

rão votar nas deliberações.
Atenciosamente,

A  DIRETORIA.

valdetebraga@yahoo.com.br

Ditado falho

AMENIDADESValdete 
Braga

Ouro Preto na campanha nacional de 
combate ao vírus da gripe e do vírus H3N2

A Secretaria Municipal de Saú-
de informa que, do dia 23 de abril 
até o dia 01 de junho de 2018, a 
vacina contra o vírus da Gripe e do 
vírus H3N2 estará disponível em 
todos os postos de saúde do muni-
cípio, tanto da sede como também 
dos distritos.

As vacinas são gratuitas e des-
tinadas apenas aos grupos mais 
vulneráveis: crianças de 6 meses a 
4 anos 11 meses e 29 dias (meno-
res de 5 anos), idosos acima de 60 
anos, gestantes de qualquer idade 
gestacional, mães com até 45 dias 
após o parto, trabalhadores de saú-
de, professores da rede pública e 
privada, povos indígenas e pessoas 
privadas de liberdade, com proble-
mas de imunidade ou portadores de 
doenças crônicas.

O dia D de imunização acon-
tecerá no dia 12 de maio em todo 
território nacional.

Nos postos de saúde da sede, 
o horário da vacinação é das 8h00 
às 11h00, e das 13h00 às 16h00. Já 
nos distritos e subdistritos, o horá-
rio de vacinação nos postos de saú-
de é das 8h00 às 11h, e das 13h00 
às 15h00.

É indispensável levar o Cartão 
de Vacina. Para receber a imuni-
zação os portadores de doenças 
crônicas deverão apresentar carta 
médica contendo o CID da doença. 
Já os profissionais da saúde e pro-

fessores deverão apresentar crachá 
ou algum documento que compro-
ve o ofício.

Na rede privada, os laborató-
rios já estão oferecendo a vacina 
com os novos vírus recomendados 
para essa temporada. 

Sobre a gripe e a campanha
A campanha nacional de va-

cinação contra a gripe é realizada 
todos os anos na segunda quinzena 
de abril, mês que antecede o in-
verno, quando o vírus causador da 
gripe começa a circular com mais 
intensidade.

O cronograma da campanha 
de vacinação contra a influenza é 
adaptado conforme a produção e 
entrega do imunobiológico, que só 
começa a ser produzido com a auto-
rização da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). As doses que serão 
aplicadas nesse ano no Brasil foram 
atualizadas, e irão conter a forma do 
vírus H3N2, que circulou nos EUA 
em outubro de 2017. Porém, ainda 
não há confirmação se haverá parea-
mento entre a vacina e a nova forma 
do vírus, considerada a mais agressi-
va dos últimos 13 anos.

O Ministério da Saúde informa 
que não existe uma cepa “H2N3” 
de vírus da influenza no Brasil. 
Essa é uma informação inverídica 
que está circulando nas mídias so-
ciais e nos aplicativos de troca de 
mensagens. Os vírus de influenza 
que atualmente circulam no Brasil 
são o influenza A/H1N1pdm09, A/
H3N2 e influenza B. A vacina con-
tra gripe, cuja campanha inicia no 
segunda quinzena de abril, protege 
contra estes tipos de três vírus.

A transmissão dos vírus in-
fluenza se dá por meio do contato 
com secreções das vias respirató-
rias, eliminadas pela pessoa conta-
minada ao falar, tossir ou espirrar. 
Também ocorre por meio das mãos 
e objetos contaminados, quando 
entram em contato com mucosas 
(boca, olhos, nariz). Os sintomas 
da gripe são: febre, tosse ou dor na 
garganta, além de outros, como dor 
de cabeça, dor muscular e nas ar-
ticulações. Já o agravamento pode 
ser identificado por falta de ar, febre 
por mais de três dias, piora de sinto-
mas gastrointestinais, dor muscular 
intensa e prostração.

O Ministério da Saúde orienta 
à população a adotar cuidados sim-

ples para evitar a doença, como: 
lavar as mãos várias vezes ao dia; 
cobrir o nariz e a boca ao tossir e 
espirrar; evitar tocar o rosto; não 
compartilhar objetos de uso pes-
soal; além de evitar locais com 
aglomeração de pessoas.

Casos - Em 2018, até 07 de 
abril, foram registrados 286 casos 
de influenza em todo o país, com 
41 óbitos. Do total, 71 casos e 12 
óbitos foram por A/H3N2. Em rela-
ção ao vírus A/H1N1pdm09, foram 
registrados 116 casos e 16 óbitos. 
Ainda foram registrados 52 casos e 
6 óbitos por influenza B e os outros 
46 casos e 7 óbitos por influenza A 
não subtipado.

Em 2017, o vírus influenza A/
H3N2 foi predominante no Brasil 
durante a sazonalidade e foram re-
gistrados 2.691 casos e 498 óbitos 
por influenza; até a SE 14 de 2017 
haviam registrados 344 casos de in-
fluenza no país, com 59 óbitos.

Tipos de Influenza
O vírus influenza é uma infec-

ção viral aguda do sistema respira-
tório, de elevada transmissibilidade 
e distribuição global. Uma pessoa 
pode contraí-la várias vezes ao 
longo da vida e, em geral, tem evo-
lução autolimitada. Porém, em al-
guns casos, pode evoluir para uma 
forma grave.

Os vírus influenza são transmi-
tidos facilmente por pessoas infec-
tadas ao tossir ou espirar. Existem 
três tipos de vírus influenza: A, B e 
C. O tipo C causa apenas infecções 
respiratórias brandas, não possui 
impacto na saúde pública, não es-
tando relacionada com epidemias. 
O vírus influenza A e B são respon-
sáveis por epidemias sazonais, sen-
do o vírus influenza A responsável 
pelas grandes pandemias.

Há um ditado, bem antigo, que diz “a gente apanha tanto que 
aprende a bater”. Acontece, mas nem sempre é assim. Às vezes 
a gente simplesmente se cansa. Desiste. Não por covardia ou me-
do, mas por cansaço mesmo. Ou tristeza. Ou simplesmente por 
entender que não vale a pena.

Obviamente, este “apanhar” é em sentido figurado. Existem 
tantas formas de bater! Uma palavra mal pronunciada, um virar 
as costas quando a pessoa mais precisa de apoio, desdém, des-
caso... quantas vezes um fato importante para um é insignificante 
para outro. Nestas horas é que os verdadeiros amigos se mos-
tram (ou não). Nunca desdenhe de um amigo. Ou dê uma “pa-
tada” nele. Por mais “bobo” que o problema dele possa ser para 
você, para ele pode ter um peso enorme.

As pessoas são diferentes. Umas mais sensíveis, outras me-
nos. Isto não torna ninguém melhor nem pior, apenas diferentes. 
E o mínimo que se pode fazer é respeitar esta diferença. Quantas 
vezes a mesma atitude que se tem com uma pessoa e ela não liga 
a mínima, se tivermos com outra ela se magoa? Não custa nada 
nos controlarmos.

Não falo em melindres ou ego, esta é outra conversa. Falo de 
sentimentos. Da pessoa se magoar com uma resposta atravessa-
da de alguém que considera ou se sentir ferida quando um amigo 
a ignora por motivo fútil, por exemplo.

Falo aqui de relacionamentos comuns, de pessoas comuns, 
que têm uma vida comum e sentimentos comuns. Que muitas ve-
zes não aprendem a bater porque apanharam (e é melhor assim) 
mas que depois do segundo, terceiro, quarto “tapa” metafórico, 
optam por dar um basta e passam a evitar o agressor metafó-
rico. Aprendendo a bater ou não, ninguém merece apanhar re-
petidamente. Aliás, ninguém merece apanhar nenhuma vez, mas 
dependendo da situação, do contexto, é possível relevar. (No 
contexto do ditado, é lógico). Não somos perfeitos, e assim como 
somos magoados hoje, estamos sujeitos a, em um momento de 
estresse ou dependendo do que estejamos vivendo, magoarmos 
alguém amanhã, sem intenção. Nada que um pedido de descul-
pas ou uma boa conversa não resolva.

Inaceitável é tornar-se recorrente. Aí ou colocamos um ponto 
final, ou a mágoa cresce a ponto de não ter volta. E, querem saber 
o que é mais triste nisto tudo? O outro nem percebe. E é aí que 
o ditado é falho. Muitas vezes, nesta “surra metafórica” a única 
prejudicada é a vítima.

Fundação Sorria participa de Tribuna 
Livre da Câmara de Ouro Preto

Durante a reunião ordinária 
dessa quinta-feira (12), o presi-
dente da Fundação Sorria, Aluísio 
Drummond, utilizou a Tribuna Li-
vre, atendendo à representação nº 
35/18 do vereador Chiquinho de 
Assis (PV). O intuito foi explicitar 
aos parlamentares e para a popu-
lação ouro-pretana os trabalhos de 
saúde bucal realizados pela entida-
de no município.

“Viemos hoje reivindicar o 
contrato que tínhamos no valor 
de R$105 mil e que, infelizmen-
te, perdemos no mês de maio do 
ano passado. Alguns vereadores já 
conhecem o nosso trabalho, mas 
outros que vieram para este man-
dato não conheciam a dimensão 
do nosso projeto. Então, viemos 
pedir apoio para que possamos ter 
de volta o que perdemos, pois es-
tamos vivendo um momento afli-
tivo. Está muito difícil conduzir a 
fundação, é um custo operacional 
alto. Agora, nós recebemos R$90 
mil da Prefeitura, e nosso custo é 
em torno de R$150 mil”, explicou 
Aluísio.

Segundo o vereador Chiqui-
nho de Assis (PV), “o nosso ob-
jetivo foi conhecer o atual cenário 
da fundação, estender a mão da 
Câmara como parceira desse im-
portante trabalho, que é referência 
internacional. Foi constatado que 
foi deixada pela gestão passada 
uma dívida de R$210 mil, sendo 
que metade foi paga e ainda fal-
ta metade a ser paga. Houve um 
reajuste de cerca de 15% a menos 
no contrato para dar continuidade 
diante do momento financeiro da 
cidade. Vamos manifestar ao go-
verno para retomar o valor do con-

trato passado e que consigamos 
dar continuidade a essas ativida-
des tão importantes e com uma de-
manda reprimida de 1500 crianças 
já esperando o atendimento”.

O presidente Wander Albu-
querque (PDT) destacou que 
“reuniremos secretária de Saúde, 
vereadores e representantes do 
projeto para discutir o contrato. 
Sabemos da importância da Fun-
dação Sorria, mas também enten-
demos a dificuldade do município 
e tenho certeza que chegaremos 
em um entendimento”. O vereador 
Zé do Binga (PPS), presidente da 
comissão de Saúde do Legislativo, 
complementou que “vamos reunir 
na terça-feira (17) para solicitar ao 
Executivo que retornem com o va-
lor que foi retirado e acredito que 
é nosso dever empenhar para au-
mentar o repasse para a entidade, 
visto que saúde bucal é essencial”.

Nesse sentido, os vereadores 
parabenizaram a iniciativa e acor-
daram que a Comissão de Saúde 
da Câmara – composta pelos ve-

readores Zé do Binga (PPS), Van-
der Leitoa (PV) e Luiz Gonzaga 
(PR), o suplente da comissão, ve-
reador Geraldo Mendes (PCdoB), 
e o presidente Wander Albuquer-
que (PDT) realizarão uma reunião 
com representantes do Projeto 
Sorria e o Executivo para discuti-
rem o contrato. A reunião acontece 
na próxima terça-feira (17), às 9h, 
na Secretaria Municipal de Saúde.

(31) 98489-7530

           Críticas
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Larissa Pinto

Atletas da Fundação 
Aleijadinho se destacam 
em campeonato 
Brasileiro de Judô

Projeto CAPANEMA: possibilidade de emprego?

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

3553-1642      98785-9075

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas

*Self Service 
sem balança

*Servimos 
MARMITEX 

com entrega 
em domícilio e 
para empresas

PANORAMA

O Campeonato Brasileiro de Judô – Região III foi disputado 
no fim de semana (14 e 15), no Parque Olímpico da Barra da Tiju-
ca, no Rio de Janeiro (RJ). Três judocas da Fundação Aleijadinho 
representaram Minas Gerais e alcançaram as primeiras posições 
da competição, que reuniu, ainda, atletas representantes do Rio de 
Janeiro, do Espírito Santo e da Bahia.

Nicole Sena e Tainná Oliveira conquistaram o 3º lugar e Ana 
Almeida o 5º lugar.

A competição reuniu mais de 700 atletas. O estado que mais 
conquistou medalhas foi o Rio de Janeiro, com 142 e com 349 
atletas inscritos. Minas Gerais ficou em segundo, com 60 meda-
lhas e 150 inscritos. A Bahia ficou em terceiro, com 53 medalhas e 
163 judocas. O Espírito Santo ficou em 4º lugar, com 40 medalhas 
e 114 inscritos.

O vereador Chiquinho de As-
sis (PV) solicitou reunião com a 
empresa Vale e a Comissão Espe-
cial de Desenvolvimento, Empre-
go e Renda da Câmara de Ouro 
Preto para discutir o projeto Ca-
panema.

“Nós fizemos aqui, nessa Ca-
sa, o pedido de criação da Comis-
são Especial de Desenvolvimen-
to, Emprego e Renda e apesar de 
suplente, estou sempre presente, 
acompanhando as atividades e en-
volvido nas questões. Esse pedido 
que faço é para que os executivos 
da empresa Vale sejam convida-
dos a discutir o projeto Capanema 
conosco.

É um momento de pensarmos 
no desenvolvimento, sabemos que 
não podemos mais ficar reféns da 
mineração, mas ela ainda é impor-
tante para a cidade e existe expec-
tativa por parte dos trabalhadores 
da nossa região na retomada dessa 
atividade. Grande parte dos nossos 
jovens e adultos fizeram curso téc-

nico em mineração ou metalurgia, 
oferecido pelo hoje IFMG, ou rea-
lizaram graduação nesses cursos 
pela UFOP, eles se qualificaram e 
muitos perderem suas colocações. 
Hoje existe um grande buraco nes-
sa oferta deixando esses jovens e 
muitos pais de família à deriva. 
Eu sou do Partido Verde, mas o 
partido, em nenhum momento é 

contra a exploração mineral, por 
que sabe que sem a mineração, 
muitas vezes, não temos possibi-
lidade de acesso a muitos recur-
sos, instrumentos e tecnologia. A 
indagação que fazemos é: de que 
forma é possível criar com sus-
tentabilidade?

Nesse sentido, solicitamos 
que os representantes se façam 

presentes para que nós possamos 
entender o projeto, o processo, as 
dificuldades e apoiar o prossegui-
mento, se entendermos o projeto 
como responsável. E se acreditar-
mos no projeto, poder colaborar 
nos procedimentos burocráticos 
e políticos, que forem de nossa 
alçada legislativa, em prol de fa-
vorecer as condições necessárias 
para que ele seja efetivado, porque 
o nosso povo continua precisando 
de emprego”.

A Fundação de Arte de 
Ouro Preto | FAOP orga-
niza, no dia 20 de abril, a 
primeira edição de 2018 do 
SEXTAS ABERTAS. O pro-
jeto, que tem periodicidade 
mensal, busca levar uma 
amostra das ações realiza-
das pelo Núcleo de Arte pa-
ra a comunidade. São ofer-
tadas oficinas, palestras e 
mostras sobre linguagens 
artísticas. A entrada é gra-
tuita e não há necessidade 
de inscrição. A grade de 
atividades começa às 8h e 
segue até 18h. Mais infor-
mações: (31) 3551-5052

Dia 19 de abril o leitor 
assíduo do jornal 

O LIBERAL, Ubiratano 
Goliveira, morador de Ouro 
Preto, comemorou mais um 

aniversário. Parabéns!

O Lar São Vicente de Paulo de Ouro Preto lança campanha de arrecadação de donativos para continuar a cui-
dar dos 75 idosos que moram no asilo. A campanha vai até o dia 30 de abril e solicita as seguintes doações: 

Leite; Café; Aveia; Óleo; Chá; Biscoitos Maizena e cream cracker; Fubá; Feijão; Canjica; Canjiquinha; Macarrão; 
Fermento em pó; Gelatina; Sardinha em lata; Suco de garrafa; Esparadrapo; Azeite; Mucilon; Fraldas Geriátricas 
tamanhos G e EG; Micropore; Gaze; Luvas para procedimento; Materiais de Limpeza em Geral. Postos de coleta: 
Pires Company, Espaço Cazza, Pires Infantil e Piresports.

No domingo (15) foram realizados os 
jogos das quartas de final do cam-

peonato Cachoeirão. Torcedores compa-
recem em peso para vibrar pelos seus ti-
mes, que fizeram bonito proporcionando 
um espetáculo digno de um campeonato 
regional amador. Mas, infelizmente, ao 
final do último jogo o clima ficou tenso 
entre as torcidas. Houve bate boca, dis-
cussões, xingamentos, mas felizmente 
sem maiores proporções, dispensando 
então a presença de policiamento. Quatro 
equipes se classificaram para a semifinal, 
que acontecerá domingo (22). Confira os 
horários dos jogos: 13h - São Francisco x 
Thilangos e 15h - Havaí x Loss Amigos.

A tarifa básica operacional (TBO) sofreu um reajuste de 1,49%, de acordo 
com a Lei Municipal nº 538, de 23 de dezembro de 2009, a qual determina que os 
valores aplicados acompanhem a média do IGPM, IPCA e INPC. 

Já as taxas de ligação, desligamento e religamento de água e esgoto sanitário, 
que, de acordo com a Lei 700/11, é calculada com base na Unidade Padrão do 
Município (UPM), foram reajustadas em 1,93%.    

Quem comprovar o cadastro no Programa Bolsa Família, apresentando seu 
cartão junto ao SEMAE-OP, poderá obter benefício ao ser incluído na categoria 
social, reduzindo os valores das taxas e tarifas. 

Já os consumidores que possuem débitos em aberto com a TBO deverão ser 
cobrados judicialmente ainda em 2018 caso não quitem a dívida.

SEMAE informa as 
alterações na tarifa básica 
e na taxa de água e esgoto

Prorrogação do vencimento 
da TBO em Abril

Neste mês de abril, excep-
cionalmente, a Taxa Básica 
Operacional (TBO) poderá ser 
paga até o dia 30, em virtude da 
mudança da empresa respon-
sável pela entrega dos boletos. 
Quem preferir retirar a segunda 
via online, basta acessar o site 
semaeop.mg.gov.br

(31) 98489-7530
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“Campus Aberto” 
aproxima comunidade 
e universidade com 
lazer e incentivo 
ao esporte

Moção de Aplauso reconhece 
atuação de cidadãos e 
entidades de Ouro Preto

Se você ou alguém do seu círculo familiar, 
de amizades ou do trabalho tem proble-

mas com o consumo da bebida alcoólica 
e manifesta ou manifestou o desejo de 

parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

PROCURE-NOS!

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

Alcoólicos Anônimos 70 anos de Brasil, 
salvando e recuperando vidas

O Legislativo ouro-pretano 
concedeu, durante a reunião ordi-
nária dessa terça-feira (17), Moção 
de Aplauso a pessoas e entidades 
que realizam trabalhos nas áreas 
social, cultural, educacional e es-
portiva no município. “Justas e 
dignas essas homenagens. É muito 
bonito ver a sociedade de Ouro Pre-
to tendo seu valor reconhecido pela 
Câmara. Para quem acha que é algo 
simples, não é; visto que já houve 
pedidos que foram vetados. Todos 
que receberam esse diploma são 
representantes da comunidade”, 
parabenizou o vereador Chiquinho 
de Assis (PV).

O presidente da Associação de 
Moradores do Padre Faria, Efigê-
nio Osvaldo de Souza (Fijas), res-
saltou que estar feliz com a home-
nagem, “porque para trabalhar com 
voluntariado tem que gostar muito 
do bairro. Sou nascido e criado no 
Padre Faria, há 40 anos que moro 
lá, e eu quero fazer a diferença, que-
ro que o bairro seja referência e um 
lugar bom para todos”. A entidade 
recebeu a Moção de Aplauso pelos 
relevantes trabalhos realizados em 
prol dos moradores do bairro e re-
gião.

Já a Pastoral Familiar foi ho-
menageada devido à promoção de 
trabalhos de evangelização com fa-
mílias desde a década de 1970, con-
tribuindo para o desenvolvimento 
pessoal e social. “Ficamos muito 
satisfeitos e honrados com a home-
nagem, e aumenta mais a nossa res-
ponsabilidade, sabendo que nosso 
trabalho está sendo reconhecido, é 
um trabalho de formiguinha, tra-
balho de um grande grupo”, disse 
uma das coordenadoras da institui-
ção, Sandra Andrade Ferreira.

Os soldados da Polícia Militar 
Christiano Ricardo Moreira e Thia-
go de Paula Martins foram agra-
ciados pela atuação na remoção da 
senhora Terezinha Martins Mapa, 
moradora de Santa Rita de Ouro 
Preto, durante o alagamento provo-
cado por chuva intensa no distrito, 
no dia 21 de fevereiro. “Para nós, é 
bem gratificante, porque demonstra 
o reconhecimento dos nossos servi-
ços prestados à comunidade ouro-
-pretana e, ao mesmo tempo, é um 
sentimento que fica de dever cum-
prido e que nosso trabalho está sen-
do bem-feito”, afirmou Christiano.

Para o vereador Luciano Bar-
bosa (PMDB), que homenageou 
duas entidades e dois cidadãos do 
município, “esse é um instrumento 
muito válido para os vereadores, 
que têm a oportunidade de reco-
nhecer membros da comunidade, 
em um momento que tem todo o 
seu valor. Também é um incentivo 
para a continuação dos vários tra-
balhos sociais realizados na nossa 
cidade”.

Essa foi a primeira entrega de 
Moções de Aplauso realizada em 
2018, tendo 24 agraciados, sendo 
eles:

• Vereador Chiquinho de As-
sis: Esporte Clube São Cristóvão;

• Vereadores Chiquinho de 
Assis e Luciano Barbosa: Quadri-
lha Pé de Moleque;

• Vereador Luciano Barbosa: 

Elias Nascimento Ferreira, Esco-
la de Samba União Recreativa do 
Santa Cruz e Valdir Lima Martins;

• Vereador Geraldo Mendes: 
Associação de Moradores do Padre 
Faria;

• Vereador Marquinho do 
Esporte: Eunice Malaquias Gui-
marães

• Vereadora Regina Braga: 
Associação Casa Escola, Asso-
ciação das Costureiras do Vale da 
Benção, Associação Mãos que Bri-
lham, Núcleo de Apoio à Vida de 
Ouro Preto e Projeto Deus Cuida 
de Nós;

• Vereadores Thiago Mapa, 

Mercinho e Zé do Binga: Chris-
tiano Ricardo Moreira e Thiago de 
Paula Martins;

• Vereador Vander Leitoa: 
Academia de Bombeiro Civil do 
Estado de Minas Gerais; Conselho 
Comunitário de Pastoral de Antô-
nio Pereira, Dulce da Silva e Fáti-
ma Aparecida Borges;

• Vereador Vantuir Silva: Sér-
gio Gonçalves Santana;

• Vereador Zé do Binga: 
Fernando Eustáquio de Carvalho 
Grossi; Márcio Homem Cotta de 
Faria; Maria Neves Mapa Gonçal-
ves; Pastoral Familiar; e Rita No-
gueira dos Santos.

Criado em 2015, o projeto Campus Aberto promoveu sua 9ª edi-
ção na tarde do sábado (14) no gramado ao lado da Escola de Minas, 
campus Morro do Cruzeiro. Com o objetivo de integrar a Universida-
de Federal de Ouro Preto (Ufop) com a comunidade, foram ofertadas 
oficinas, aulas e ações de saúde para a população.

O evento, organizado pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e 
pelo Centro Desportivo da UFOP (Cedufop) incentivou pessoas de 
todas as idades a praticarem atividades ligadas a saúde, conhecimento 
e entretenimento de forma gratuita.

As práticas de lazer relativas à saúde foram o grande atrativo da 
tarde. Com organização dos alunos de Educação Física, foram reali-
zadas partidas de vôlei, futebol, futebol americano, queimada e gin-
cana entre pais e filhos. Segundo Marinalva Brito, bolsista do projeto 
e aluna do curso de Educação Física, o evento conta com voluntários 
da Universidade e da comunidade para dar certo. “O Campus Morro 
do Cruzeiro é um local público e muitas pessoas da comunidade ain-
da não sabem disso. Com as práticas esportivas, podemos promover 
uma maior integração entre ouro-pretanos e estudantes e disponibili-
zar opções de lazer, já que a cidade possui poucas”, explica. 

Além dos esportes, as crianças puderam participar de oficinas, que 
incluíam pintura facial, montagem de pipas, criação de brinquedos 
com panos e materiais recicláveis, entre outras. Aos adultos, os alunos 
do curso de Medicina disponibilizaram tendas ligadas à saúde, com 
medição de pressão e averiguação da glicose. Já os alunos do curso de 
Nutrição ofereceram orientações sobre alimentação saudável.

AOPA
Presentes desde a primeira edição do Campus Aberto, a Asso-

ciação Ouro-Pretana de Animais disponibilizou para adoção dois 
animais remanescentes do grupo de pesquisa do Centro de Ciência 
Animal (CCA) da UFOP.

Promoveram também uma campanha de adoção responsável, 
alertando a comunidade sobre a responsabilidade necessária ao adotar 
um animal, e arrecadaram dinheiro por meio da venda de brigadeiros 
e rifas para custear a castração de animais atendidos pela Associa-
ção, comprar vacinas e contribuir para o tratamento de um cachorro 
adoentado. Segundo a voluntária da Associação, Letícia D’angelo, os 
participantes poderiam contribuir com a saúde do animal que prefe-
rissem. “Não escolhemos veterinário ou farmácia para compra das 
vacinas. A pessoa podem doar uma castração ou vacina onde quiser 
que nós buscamos para aplicar nos animais”, explica.Show

Música não faltou para todos os participantes do evento. A dupla 
Edson e Dora se apresentou no Campus Aberto com um repertório 
eclético, que incluía MPB, rock, pop rock e samba.

Ao final, a organização promoveu um concurso de forró, que pre-
miou o casal mais animado da ocasião com um jantar no restaurante 
Casa do Ouvidor.

Tulia Dias
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Arena Mariana recebe 
o Aviva Mariana 2018

Inscrições abertas para o Canta 
Mariana - Festival da Canção

Basquete 3x3 movimenta a Praça dos 
Ferroviários com esporte, música e arte

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Reconhecer e premiar as me-
lhores canções inéditas, além de 
incentivar o gosto pela Música 
Popular Brasileira. Este é o objeti-
vo do Canta Mariana – Festival da 
Canção, que será realizado, pela se-
gunda vez, em Mariana, entre 19 e 
22 de julho, na Praça Minas Gerias. 
Em sua segunda edição, o evento 
homenageará a canção “Roda Vi-
va”, de Chico Buarque, no ano cin-
quentenário de sua gravação.

Serão distribuídos R$ 30 mil 
em prêmios, e os interessados 
em participar têm até o dia 8 de 
junho para fazer a inscrição, gra-
tuitamente, através do  site www.
festivaldacancao.mariana.mg.gov.
br, onde também poderão conferir 
o regulamento. Cada participante 
poderá inscrever até duas canções, 
sendo que, apenas uma canção de 
cada participante, poderá ser clas-
sificada para a final. Até 20 músi-
cas autorais e inéditas de artistas 
ou grupos, sendo no mínimo 5 de 
compositores comprovadamen-
te residentes no município, serão 
selecionadas para serem apresen-
tadas ao vivo nos dias do Festival.

Para o Secretário de Cultura, 
Turismo e Patrimônio, Efraim Ro-
cha, o evento tem desdobramentos 

que vão além do estímulo à produ-
ção musical. “O Festival da Can-
ção vai revelar novos talentos, e 
esperamos que ele incentive com-
positores a mostrarem seus traba-
lhos. Mas, além disso, tem um ga-
nho que é para toda a comunidade 
ao reviver a tradição dos festivais 
e todo o sentimento e movimenta-
ção que existe em torno deste tipo 
de evento. Certamente, será um 
estímulo para a cultura e também 
para a economia aquecendo o nos-
so turismo, por ser um evento de 
abrangência nacional”, afirma.

Premiação - O primeiro lugar 
receberá R$ 12 mil, o segundo lu-
gar, R$ 8 mil, e o terceiro lugar, 
R$ 5 mil. Na categoria Melhor 
Intérprete e Prêmio da Casa, o 
prêmio é de R$ 2,5 mil. Haverá 
também Menção Honrosa do 4º 
ao 10º lugar e certificado de par-
ticipação para as músicas classifi-
cadas. Além da premiação acima, 
a Secretaria de Cultura oferece au-
xilio no custeio de deslocamento, 
alimentação e outras necessidades 
dos participante através do Prêmio 
Incentivo.

Com intuito de ocupar os es-
paços públicos com manifestações 
culturais e incentivar a prática de 
esportes, a Prefeitura de Mariana 
promoveu neste fim de semana 
uma série de atividades na Praça 
dos Ferroviários. Como destaque 
da programação, o Torneio de Bas-
quete 3x3 reuniu 13 equipes, sendo 
cinco de Mariana. A equipe Black 
Mamba, de Ouro Preto, sagrou-se 
campeã, em uma final bastante dis-
putada com o Itabirito Team. Esta 
é iniciativa inédita na cidade que, 
segundo a secretária adjunta de des-
portos, Priscilla Tukoff, superou as 
expectativas da organização. “Te-
mos aqui uma oportunidade de ver 
algo novo, de conhecer um esporte 
que se tornou olímpico. É nossa 
missão fomentar as mais diversas 
modalidades esportivas e isso só 
acontece realizando eventos como 
esse”, afirmou.

Para o prefeito de Mariana, 

Duarte Júnior, a administração pú-
blica tem o compromisso de levar 
lazer e entretenimento às comuni-
dades. “Seguimos buscando for-
talecer o esporte como atividade 
essencial para o desenvolvimento 
da nossa juventude. Fico encantado 
em ver a praça movimentada com 
tanta gente interessada nesse circui-

to cultural”, disse.
Além da programação esporti-

va, o evento contou ainda com uma 
eletrizante batalha de rap. A iniciati-
va é uma parceria entre a Secretaria 
de Educação e Desportos e a Secre-
taria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania com Associação de Bas-
quete de Mariana (ABM).

Palestras de conscientização ambiental
Conscientizar a população so-

bre a importância da reciclagem 
é mais um dos serviços prestados 
pela Secretaria de Meio Ambiente. 
Neste ano, uma parcela significati-
va da população conheceu mais de 
perto o serviço de coleta seletiva 
do CAMAR (Centro de Aprovei-
tamento de Materiais Recicláveis), 
através de palestras realizadas pela 
Secretaria.

Devido à desinformação, mui-
tas pessoas deixam de contribuir 
para a sustentabilidade. Por isso, o 
objetivo destas ações é justamente 
mostrar quais os materiais podem, 
ou não, ser encaminhados ao CA-
MAR, além de esclarecer melhor 
como funciona todo o processo de 
reciclagem. As palestras também 

evidenciam o grande projeto social 
que o Centro desenvolve, contri-
buindo para renda e desmarginali-
zação dos associados.

Entre os assuntos abordados 
nos encontros, está a importância 
de lavar os materiais antes de en-

tregar para a coleta seletiva. Atitude 
que, segundo os associados, facilita 
o trabalho dos catadores, além de 
aumentar a valorização do material. 
Informações: o CAMAR está na 
Rua Pollux, 30, no bairro Cruzeiro 
do Sul. Contato: (31) 3558-2971.

Lucas Mantovani

A segunda edição do Aviva Mariana já está chegando. O 
evento é realizado a cada dois anos e o início das atividades 
será no próximo sábado (21) às 14h30, na Arena Mariana. A 
organização é de responsabilidade da Renovação Carismática 
Católica (RCC).

De acordo com o presidente do Conselho da RCC, José 
Carlos Camilo, o evento reunirá jovens e adultos de toda a re-
gião. “O Aviva é uma oportunidade de celebração e encontro 
da Renovação Carismática”, disse José Carlos. Além disso, a 
iniciativa promove também o Avivinha, uma a parte do encon-
tro voltada para receber as crianças.

O encontro é aberto a toda comunidade. A programação 
conta com pregações, shows e também celebrações, uma delas 
com o Arcebispo de Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha. As ins-
crições podem ser feitas no próprio local do evento. Para mais 
informações, acesse www.rccarqumariana.com.br ou ligue (31) 
98848-0575.

Confira aqui a programação completa:
SÁBADO
14h30 – Animação/Oração
15h00 – Pregação 01: “É Para 
A Liberdade Que Cristo Nos 
Libertou” – Juninho (Comuni-
dade Ide)
15h50 – Oração
16h10 – Intervalo
16h20 – Música preparando 
para adoração
16h30 – Adoração
17h30 – Intervalo Santa Missa
18h00 – Santa Missa
DOMINGO
07h30 – Animação/Oração
08h00 – Pregação 02: “Maria, 
porta do céu” – Chárbel (Arti-
culador de Viçosa)
08h50 – Oração
09h10 – Intervalo

09h40 – Animação
10h00 – Pregação 03: “O Avi-
vamento Gera Em Nós Santi-
dade” – Juninho (Comunidade 
Ide)
10h50 – Oração
11h10 – Testemunho Julio
11h20 – Almoço
13h00 – Animação
13h20 – Pregação 04: “Grupo 
de oração: Comunidade Ca-
rismática avivada pelo amor 
e pelo perdão” – José Carlos 
(Coordenador Arquidiocesano 
da RCC)
14h00 – Oração Batismo no 
Espírito Santo.
14h40 – Intervalo Santa Missa
15h30 – Santa Missa com 
Dom Geraldo Lyrio Rocha

Mariana cria Associação 
Cultural: primeiro projeto 
é nova banda civil

Mariana, a cidade que investe na valorização das tradições culturais, 
segue inovando. Prova disso é a criação de uma Associação Cultural for-
mada por moradores dos bairros Cabanas, Vale Verde, santa Rita de Cás-
sia, Santa Clara e Cartuxa. Na noite dessa terça-feira (17) o prefeito Duarte 
Júnior e o secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio, Efraim Rocha, se 
reuniram com as comunidades para a criação da Associação Cultural Es-
perança. Através dessa, eles poderão promover eventos culturais diversos, 
bem como criar projetos para a preservação da cultura local.

“Demos mais um passo importante em prol da valorização da nossa 
cultura. Fiquei muito feliz em ver a participação da comunidade e ainda 
mais em saber que eles já iniciaram um projeto, que é a criação da ban-
da. Parabenizo a comunidade pela proatividade e reafirmo o que disse, 
estaremos de portas abertas para receber cada ideia inovadora e somar”, 
ressaltou o prefeito, muito satisfeito pelo número de presentes.

Os moradores escolheram a diretoria que ficará a frente da Associação 
e optaram pelo dia 1º de maio para assinarem o estatuto e termo de posse, 
sendo essa a data de fundação.

Primeiro projeto – Um dos primeiros projetos, que já está sendo tra-
balhado, é a criação de uma banda civil, nomeada como Banda Nossa Se-
nhora Aparecida. De acordo com o futuro maestro, Wesley Santos Procó-
pio, até o momento mais de 120 pessoas se inscreveram para participar das 
aulas de música. “Temos um número muito bom de interessados. Acredito 
que esse projeto será expressivo para a cidade, visto que Mariana é conhe-
cida por ser uma das cidades de Minas com o maior número de bandas”, 
disse, ressaltando o quanto a comunidade é empenhada.

Eliene Santos
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Mais um evento de adoção de cães 
comove corações em Mariana

Atletas de Mariana se classificam para o 
Campeonato Brasileiro de Taekwondo

Lincon Zarbietti

PANORAMA

Quem passou pelo Centro de 
Convenções neste sábado perce-
beu uma movimentação diferente. 
A Prefeitura de Mariana realizou 
mais um evento de Adoção de 
Cães do Centro de Acolhimento 
de Animais. Nove animais ganha-
ram carinho, atenção e uma nova 
família.  

Luciana Gonçalves, morado-
ra do bairro Cabanas, visitou o 
evento acompanhada dos filhos 
Alberto e Clara, de 8 e 11 anos. As 
crianças ficaram encantadas com 
um dos filhotes disponíveis e de-
cidiram dar a ele um novo lar. “Foi 
amor à primeira vista. Meus filhos 
me convenceram a ficar com a 
cachorrinha, eles não desgrudam 
dela”, disse Luciana.

Durante a ação, os visitantes 
que adotaram um animal recebe-
ram orientações quanto ao bem 
estar do bichinho e assinaram um 
termo de responsabilidade pela 
adoção. Além disso, levarmam 
para casa o cartão de vacina do 
cão adotado. O morador do bair-
ro Santa Rita de Cássia, Cleber 
Souza, acompanhado da esposa, 
Márcia Menezes, soube do evento 
pelas redes sociais e foi disposto 

Pedro Ferreira

a levar um novo amigo para casa. 
“Amamos os cães, temos vários 
e por isso acho que foi bem fácil 
decidir qual a gente iria levar. O 
“Faísca” chamou nossa atenção 
desde o início pela sua carinha 
tristonha e, agora, queremos de 
alguma forma trazer felicidade pra 
vida dele”, afirmou Cleber.

Organizado em parceria com 
a ONG IDDA (Instituto de Defesa 
dos Direitos dos Animais), o even-
to contou também com o suporte 
de comerciantes da região.  

COMO ADOTAR - Os inte-
ressados em entrar com pedido de 
adoção devem visitar o local por-
tando carteira de identidade, CPF, 
comprovante de residência e assi-
nar um termo de responsabilidade. 
É importante ressaltar que todos 
os animais são castrados, vermi-
fugados e vacinados. O CAA fica 
localizado no Córrego do Canela, 
s/nº; Morro Santana (próximo à 
Transportadora Sobreira). Outras 
informações estão disponíveis pe-
lo telefone (31) 3558-1171.

A 2ª etapa do Campeonato Mi-
neiro de Taekwondo desembarcou 
no município e com ela mais de 
800 atletas estiveram na cidade. 
Foram dois dias de intensas com-
petições, nas quais Mariana foi 
muito bem representada pelas aca-
demias Leinho TKD, Academia 
do CRIA e de Monsenhor Horta. 
Dois atletas marianenses ainda 
conseguiram um feito inédito. 
Wesley Antônio e Tatiane Alvim 
irão representar a cidade no Cam-
peonato Brasileiro de Taekwondo.

Esses resultados, além de todo 
esforço e dedicação dos atletas e 
mestres, refletem o papel da Se-
cretaria de Educação e Desporto 
no desenvolvimento das práticas 
esportivas na cidade. Foram mais 
de 70 mil reais investidos no Bolsa 
Atleta, programa de incentivo aos 
atletas, que garante a participação 
deles em campeonatos estaduais 
e nacionais. A atleta classificada 
para o Campeonato Nacional, Ta-
tiane Alvim, demonstrou sua emo-
ção em representar Mariana na 
competição e reforçou a importân-
cia do Bolsa Atleta no fomento ao 
esporte. “Na minha academia tem 
mais uma pessoa que se classifi-
cou para o brasileiro. Além disso, 
a Leinho TKD tem 11 atletas que 

ganham Bolsa Atleta. Isso me aju-
da muito a competir e conseguir os 
resultados”, afirmou Tatiane.

Além do Bolsa Atleta, Ma-
riana investiu muito no esporte 
através do ICMS Esportivo, que 
transfere recursos advindos de 
impostos do ICMS para a pro-
moção da prática de esportes. No 
ano passado, a cidade subiu 134 
posições no ranking, nos tornando 
a 10º cidade de Minas Gerais que 
mais investe no esporte. O reflexo 
deste trabalho se dá não somente 
nos resultados, mas também na 
melhoria das estruturas, na orga-
nização dos eventos e também na 
realização de campeonatos esta-
duais e nacionais. “Mariana tem 
uma estrutura muito boa. Sempre 
recebeu o Taekwondo muito bem, 
com um ginásio bom, técnico re-
gistrado na federação e atletas se 
destacando nas competições. Por 
isso trouxemos de novo uma eta-
pa do campeonato para Mariana”, 
disse o Coordenador da Segunda 
Etapa do Campeonato Mineiro de 
Taekwondo, Nilo Silva Neto.

Cheio de orgulho, o mestre 
Leinho, treinador dos dois atletas 
que irão para o nacional, também 
falou sobre a importância que a 
Secretaria de Educação e Des-

porto teve nos resultados obtidos.  
“Eu tenho dois atletas na seleção 
mineira, é a primeira vez desde 
que eu treino em Mariana que isso 
acontece. Todo este investimento 
que a Secretaria vem realizando é 
muito importante, o esporte tira as 
crianças da rua, das drogas e ensi-
na as pessoas a viver. Sem o esse 
apoio seria quase impossível con-
seguir esses resultados”, afirmou 
Leinho.

O Prefeito de Mariana, Duar-
te Júnior, compareceu ao evento e 
também parabenizou o desempe-
nho de todos. “Investir em esporte 
é investir na qualidade de vida e 
desenvolvimento dos marianen-
ses. Ficamos muito felizes com os 
dois atletas que irão para o cam-
peonato nacional, mas ficamos 
mais felizes ainda em perceber 
que com nossos investimentos as 
práticas esportivas estão se desen-
volvendo cada vez mais em Ma-
riana”, ressaltou o prefeito.  

E não para por aí! A 3º etapa 
do Campeonato Mineiro de Taek-
wondo também será realizado em 
Mariana. Para mais informações, 
entre em contato com a Secretaria 
de Educação e Desporto, localiza-
da na Arena Mariana. O telefone é: 
3557-2128.

Lucas MantovaniLucas Mantovani

Em 2018, o Circovolante estreia mais um projeto na cidade – o Noites 
Circenses, uma série de eventos gratuitos, criados para valorizar as ma-

nifestações tradicionais da cultura regional. A primeira edição será no dia 28 
de abril, às 19h, no Jardim, na Praça Gomes Freire. Com uma programação 
que reúne artistas locais, artesãos e a culinária da região, o Noites Circenses 
é uma realização do CircoParatodos, com a parceria da Fundação Renova, 
apoio da Prefeitura de Mariana, e idealização do Circovolante. Para a estreia, 
além da apresentação do Circovolante, a programação conta com o mágico 
Silas, o palhaço Vinagre e um show de samba com Erika Curtiss. O Distrito 
de Padre Viegas terá uma feirinha com artesanato e suas comidas tradicio-
nais: o cuscuz doce, salgado tradicional ou vegetariano, e a galinhada. Noite 
Circenses traz, ainda, a exposição “Coisas de Palhaços”, com fotografias, fi-
gurinos e objetos do acervo do Circovolante. Todos os eventos são gratuitos.  
Mais informações: facebook.com/Circovolante
No dia 10 de abril, quem 

completou mais uma 
linda primavera foi a Efi-
gênia Gomes Borges, de 
Monsenhor Horta. A ale-
gre Tia Efigênia, como é 
carinhosamente conhe-

cida, completou 91 anos. 
Para celebrar a data, 

familiares e amigos se 
reuniram em uma linda 

festa para homenagear a 
matriarca da família. “À 

Tia Efigênia paz, alegrias 
e muita felicidade por 

todo carinho dispensado 
à família!”

O 4º Encontro de Comu-
nicadores com Dom 

Geraldo realizado pela 
Arquidiocese de Mariana 
terá como tema “A verdade 
vos tornará livres (Jo8,32) 
– Fake News e jornalismo 
de paz”. Em sintonia com 
o Dia Mundial das Comu-
nicações Sociais, a edição 
deste ano será realizada no 
dia 12 de maio, no Auditório da Faculdade Dom Luciano Mendes, anexo 
ao Seminário de Filosofia, em Mariana. O encontro tem o objetivo de unir 
padres, profissionais e agentes de pastoral dos diferentes setores da comu-
nicação em um espaço de reflexão sobre os temas atuais que dizem respei-
to à comunicação. As inscrições ainda estão abertas e custam R$20,00, e 
podem ser feitas pelo site da arquidiocese. Mais informações: 3557-3167.
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Nota de Retificação do Extrato do 
Contrato de Manutenção em Bombas 
FLYGT - O SAAE de Itabirito retifica 
o Processo Licitatório nº007/2018, na 
modalidade Inexigibilidade nº004/2018, 
Contratante: Serviço Autônomo de Sanea-
mento Básico de Itabirito-MG. Empresa 
Contratada: XYLEM Brasil Soluções 
para Água Ltda. Publicado na Edição de 
nº1278 do dia 23 de fevereiro de 2018. 
Assim fica alterado o Valor total do pro-
cesso: R$100.000,00 (Cem mil reais) para 
R$100.300,00 (Cem mil e trezentos reais) 
Forma de pagamento: 05 (cinco) dias 
uteis. Vigência: Até 31/12/2018. Dotação 
Orçamentária: Operação e Manutenção do 
Sistema de Tratamento de Esgoto – ETE 
17.512.1704 4.010 3390.30.00. Data da 
assinatura do contrato: 11/01/2018. Wag-
ner José Silva Melillo, Diretor Presidente 
do SAAE.
I Extrato de Contrato de Aquisição de 
Material de Cantina e Limpeza.  Refe-
rência: Processo Licitatório nº018/2018, 
na modalidade Pregão Presencial nº 
009/2018, S.R.P. nº 003/2018 Contratante: 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Ma-
ria Geralda da Silva Braga & CIA LTDA, 
Objeto: aquisição de materiais de cantina 
e produtos de limpeza a serem utilizados 
rotineiramente nas unidades e dependên-
cias do SAAE de Itabirito - MG, conforme 
especificações do Anexo I, do edital, Valor 
total desta empresa: R$16.610,00 (Dezes-
seis mil seiscentos e dez reais). Forma de 
pagamento: conforme edital. Vigência: 
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária 
Manutenção das Atividades Relativas 
à Gestão do SAAE  17.122.1708 4.010 
3390.30.00. Data da assinatura do contra-
to: 02/04/2018. Wagner José Silva Melillo, 
Diretor Presidente do SAAE.
I Extrato de Contrato de Aquisição de 
Material de Cantina e Limpeza. Referên-
cia: Processo Licitatório nº018/2018, na 
modalidade Pregão Presencial nº009/2018, 
S.R.P. nº 003/2018 Contratante: Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de Ita-
birito-MG. Empresa Contratada: 3 Pode-
res Comércio LTDA ME, Objeto: aquisi-
ção de materiais de cantina e produtos de 
limpeza a serem utilizados rotineiramente 
nas unidades e dependências do SAAE de 
Itabirito - MG, conforme especificações 
do Anexo I, do edital, Valor total desta 
empresa: R$10.070,00 (Dez mil e setenta 
reais). Forma de pagamento: conforme 
edital. Vigência: Até 31/12/2018. Dotação 
Orçamentária Manutenção das Atividades 
Relativas à Gestão do SAAE  17.122.1708 
4.010 3390.30.00. Data da assinatura do 
contrato: 02/04/2018. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
I Extrato de Contrato de Aquisição de 
Material de Cantina e Limpeza. Refe-
rência: Processo Licitatório nº018/2018, 
na modalidade Pregão Presencial 
nº009/2018, S.R.P. nº 003/2018 Contra-
tante: Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contra-
tada: Arte Original LTDA, Objeto: aquisi-
ção de materiais de cantina e produtos de 
limpeza a serem utilizados rotineiramente 
nas unidades e dependências do SAAE de 
Itabirito - MG, conforme especificações 
do Anexo I, do edital, Valor total desta 
empresa: R$4.033,60 (Quatro mil trinta e 
três reais e sessenta centavos). Forma de 
pagamento: conforme edital. Vigência: 
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária 
Manutenção das Atividades Relativas 
à Gestão do SAAE  17.122.1708 4.010 
3390.30.00. Data da assinatura do contra-
to: 02/04/2018. Wagner José Silva Melillo, 
Diretor Presidente do SAAE.
I Extrato de Contrato de Aquisição de 
Material de Cantina e Limpeza. Referên-
cia: Processo Licitatório nº018/2018, na 
modalidade Pregão Presencial nº009/2018, 
S.R.P. nº 003/2018 Contratante: Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de Ita-
birito-MG. Empresa Contratada: Comer-
cial Vener LTDA EPP, Objeto: aquisição 
de materiais de cantina e produtos de 
limpeza a serem utilizados rotineiramente 
nas unidades e dependências do SAAE de 
Itabirito - MG, conforme especificações 
do Anexo I, do edital, Valor total desta 
empresa: R$4.313,12 (Quatro mil trezen-
tos e treze e doze centavos). Forma de 
pagamento: conforme edital. Vigência: 
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária 
Manutenção das Atividades Relativas 
à Gestão do SAAE  17.122.1708 4.010 
3390.30.00. Data da assinatura do contra-
to: 02/04/2018. Wagner José Silva Melil-
lo, Diretor Presidente do SAAE.
I Extrato de Contrato de Aquisição de 
Material de Cantina e Limpeza. Referên-
cia: Processo Licitatório nº018/2018, na 
modalidade Pregão Presencial nº009/2018, 
S.R.P. nº 003/2018 Contratante: Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de Ita-

Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160  
(próximo ao Banco Santander)  - ITABIRITO

Matrículas Abertas
(31)3561.7814

R. DR. GuilheRme, 37 - CentRo - (31) 3563.1039 - itABiRito  

Me leva para casa!
20% desconto no enxoval de bebê, 

cama, mesa e banho

birito-MG. Empresa Contratada: Distri-
buidora Irmãos Santana LTDA, Objeto: 
aquisição de materiais de cantina e produ-
tos de limpeza a serem utilizados rotinei-
ramente nas unidades e dependências do 
SAAE de Itabirito - MG, conforme espe-
cificações do Anexo I, do edital, Valor total 
desta empresa: R$12.667,18 (Doze mil 
seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito 
centavos). Forma de pagamento: conforme 
edital. Vigência: Até 31/12/2018. Dotação 
Orçamentária Manutenção das Atividades 
Relativas à Gestão do SAAE  17.122.1708 
4.010 3390.30.00. Data da assinatura do 
contrato: 02/04/2018. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
I Extrato de Contrato de Aquisição de 
Material de Cantina e Limpeza. Refe-
rência: Processo Licitatório nº018/2018, 
na modalidade Pregão Presencial 
nº009/2018, S.R.P. nº 003/2018 Contra-
tante: Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contrata-
da: Exata Indústria e Comércio LTDA ME, 
Objeto: aquisição de materiais de cantina 
e produtos de limpeza a serem utilizados 
rotineiramente nas unidades e dependên-
cias do SAAE de Itabirito - MG, conforme 
especificações do Anexo I, do edital, Valor 
total desta empresa: R$2.012,40 (Dois mil 
e doze reais e quarenta centavos). Forma 
de pagamento: conforme edital. Vigência: 
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária 
Manutenção das Atividades Relativas 
à Gestão do SAAE  17.122.1708 4.010 
3390.30.00. Data da assinatura do contra-
to: 02/04/2018. Wagner José Silva Melillo, 
Diretor Presidente do SAAE.
I Extrato de Contrato de Aquisição de 
Material de Cantina e Limpeza. Referên-
cia: Processo Licitatório nº018/2018, na 
modalidade Pregão Presencial nº009/2018, 
S.R.P. nº 003/2018 Contratante: Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de Ita-
birito-MG. Empresa Contratada: Limpe 
Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis 
LTDA ME, Objeto: aquisição de materiais 
de cantina e produtos de limpeza a serem 
utilizados rotineiramente nas unidades 
e dependências do SAAE de Itabirito - 
MG, conforme especificações do Anexo 
I, do edital, Valor total desta empresa: 
R$1.838,60 (Um mil oitocentos e trinta e 
oito reais e sessenta centavos). Forma de 
pagamento: conforme edital. Vigência: 
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária 
Manutenção das Atividades Relativas 
à Gestão do SAAE  17.122.1708 4.010 
3390.30.00. Data da assinatura do contra-
to: 02/04/2018. Wagner José Silva Melillo, 
Diretor Presidente do SAAE.
I Extrato de Contrato de Aquisição de 
Material de Cantina e Limpeza. Refe-
rência: Processo Licitatório nº018/2018, 
na modalidade Pregão Presencial 
nº009/2018, S.R.P. nº 003/2018 Contra-
tante: Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contra-
tada: Tripui Serviços e Comércio EIRELI, 
Objeto: aquisição de materiais de cantina 
e produtos de limpeza a serem utilizados 
rotineiramente nas unidades e dependên-
cias do SAAE de Itabirito - MG, conforme 
especificações do Anexo I, do edital, Valor 
total desta empresa: R$3.211,20 (Três mil 
duzentos e onze reais e vinte centavos). 
Forma de pagamento: conforme edital. 
Vigência: Até 31/12/2018. Dotação Or-
çamentária Manutenção das Atividades 
Relativas à Gestão do SAAE  17.122.1708 
4.010 3390.30.00. Data da assinatura do 
contrato: 02/04/2018. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
I Extrato de Contrato de Aquisição de 
Material de Cantina e Limpeza. Referên-
cia: Processo Licitatório nº018/2018, na 
modalidade Pregão Presencial nº009/2018, 
S.R.P. nº 003/2018 Contratante: Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de Itabi-
rito-MG. Empresa Contratada: WTRADE 
Intermediação de Negócios LTDA ME, 
Objeto: aquisição de materiais de cantina 
e produtos de limpeza a serem utilizados 
rotineiramente nas unidades e dependên-
cias do SAAE de Itabirito - MG, confor-
me especificações do Anexo I, do edital, 
Valor total desta empresa: R$1.986,55 
(um mil novecentos e oitenta e seis reais 
e cinquenta e cinco centavos). Forma de 
pagamento: conforme edital. Vigência: 
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária 
Manutenção das Atividades Relativas 
à Gestão do SAAE  17.122.1708 4.010 
3390.30.00. Data da assinatura do contra-
to: 02/04/2018. Wagner José Silva Melillo, 
Diretor Presidente do SAAE.
I Extrato de Contrato de Locação de 
Pequenos Equipamentos. Referência: 
Processo Licitatório nº015/2018, na mo-
dalidade Pregão Presencial nº006/2018, 
S.R.P. nº 002/2018 Contratante: Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de Ita-
birito-MG. Empresa Contratada: Loc Mil 
Máquinas e Andaimes LTDA, Objeto: 
Empresa para prestação de serviço de loca-
ção de pequenos equipamentos para obras 
de Saneamento do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito-MG, con-
forme especificações do Anexo I, do edi-
tal, Valor total desta empresa: R$20.840,00 
(Vinte mil oitocentos e quarenta reais). 
Forma de pagamento: conforme edital. 

Vigência: Até 31/12/2018. Dotação Orça-
mentária Operações e manut. em abast. de 
água nas sedes urbanas. 17 512 1701 4.001 
33.90.39.00 e Operações e manut. em es-
gotamento sanit. nas sedes urbanas. 17 512 
1702 4.002 33.90.39.00 Data da assinatura 
do contrato: 06/03/2018. Wagner José Sil-
va Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
XI Extrato de Contrato de Prestação de 
Serviço Mecânico com Fornecimento 
de Peças. Referência: Processo Licita-
tório nº070/2017, na modalidade Pregão 
Presencial nº021/2017, R.P.002/2017 
Contratante: Serviço Autônomo de Sanea-
mento Básico de Itabirito-MG. Empresa 
Contratada: São Cristóvão Distribuição 
e Comércio de Pneus Acessórios LTDA, 
Objeto: Prestação de serviços mecânicos 
de assistência técnica, socorro (atendimen-
to no local onde o veículo sofreu a pane) 
e manutenção preventiva e corretiva com 
o fornecimento de peças, componentes e 
acessórios, para os veículos pertencentes 
e os que venham a pertencer à frota do 
SAAE de Itabirito – MG, conforme es-
pecificações do anexo I do Edital, Valor 
total deste Contrato: R$1.362,00 (um mil 
trezentos e sessenta e dois reais). Forma 
de pagamento: conforme edital. Vigência: 
Até 31/03/2018. Dotação Orçamentária: 
Dotação Orçamentária 17 512 1703 4007 
3390.30.00 Oper./Manut. Sistema Água 
Urbano – Transporte.  Data da assinatura 
do contrato: 23/03/2018. Wagner José Sil-
va Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 025/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Proces-
so Licitatório n°054/2018, na Modalidade 
de Pregão Presencial nº025/2018, Objeto: 
contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de avaliação de ges-
tão patrimonial dos bens imóveis e de natu-
reza industrial, bem como a regularização 
fundiária (incluindo Processos judicial e 
procedimento extrajudicial) e cartorária 
dos bens imóveis e outros serviços corre-
latos e necessários à plena organização do 
patrimônio do SAAE, Em atendimentos 
as normas legais e demais especificações 
constantes no anexo I do edital. No dia 
07/05/2018 às 09h00min, na sala de reu-
niões do SAAE, situado à Rua Rio Branco, 
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP: 
35.450-000  – Site www.saaeita.mg.gov.br. 
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 026/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Pro-
cesso Licitatório n° 055/2018, na Moda-
lidade de Pregão Presencial nº026/2018, 
Objeto: contratação de pessoa jurídica para 
prestar consultoria técnica jurídica com a 
finalidade de assessorar a transformação 
do SAAE de autarquia em empresa públi-
ca de direito privado, com a devida regu-
larização societária e tributária, inclusive 
com a relação de procedimentos judiciais 
e extrajudiciais perante todas as autorida-
des públicas, em atendimento as normas 
legais e demais especificações constantes 
no anexo I do edital. No dia 08/05/2018 às 
09h00min, na sala de reuniões do  SAAE, 
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, 
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000  – 
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: com-
pras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 027/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Pro-
cesso Licitatório n° 056/2018, na Moda-
lidade de Pregão Presencial nº027/2018, 
Objeto: aquisição de tubos e conexões a 
serem utilizados nas manutenções, opera-

ções e novas ligações do Sistema de Abas-
tecimento de Água do SAAE de Itabirito-
-MG, conforme especificações do Anexo 
I, no dia 09/05/2018 às 09h00min, na sala 
de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio 
Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG 
– CEP: 35.450-000  – Site www.saaeita.mg.
gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 028/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Pro-
cesso Licitatório n° 057/2018, na Moda-
lidade de Pregão Presencial nº028/2018, 
Objeto: aquisição de tubos e conexões 
galvanizados e em ferro fundido a serem 
utilizados nas manutenções e operações do 
sistema de abastecimento de água e aquisi-
ção de tampão de ferro fundido para opera-
ções e manutenções do sistema de esgota-
mento sanitário do SAAE de Itabirito/MG, 
conforme especificações do anexo I, no dia 
10/05/2018 às 09h00min, na sala de reu-
niões do SAAE, situado à Rua Rio Branco, 
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP: 
35.450-000  – Site www.saaeita.mg.gov.br. 
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 029/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Pro-
cesso Licitatório n°058/2018, na Moda-
lidade de Pregão Presencial nº029/2018, 
Objeto: contratação de empresa prestadora 
de serviços à terceiros com a finalidade de 
disponibilizar mão de obra para executar 
serviços de saneamento com ênfase nas 
ligações de esgoto, preferencialmente nas 
regiões onde o sistema precisa de melhoria 
nas ligações e extensão de rede de esgoto 
para as Bacias da Vila Gonçalo, Bacia da 
Vila José Lopes e Bacia do São José no 
Município de Itabirito/MG, conforme 
descrito no anexo I, no dia 11/05/2018 às 
09h00min, na sala de reuniões do  SAAE, 
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, 
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000  – 
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: com-
pras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 030/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Pro-
cesso Licitatório n° 059/2018, na Moda-
lidade de Pregão Presencial nº030/2018, 
Objeto: aquisição de copos descartáveis, 
selos de alumínio (tampas) e caixa de pa-
pelão para armazenamento a serem utiliza-
dos no sistema de envase de água tratada 
da ETA - Estação de Tratamento de Água, 
conforme especificações do anexo I, no dia 
14/05/2018 às 09h00min, na sala de reu-
niões do SAAE, situado à Rua Rio Branco, 
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP: 
35.450-000  – Site www.saaeita.mg.gov.br. 
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 031/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Pro-
cesso Licitatório n° 060/2018, na Moda-
lidade de Pregão Presencial nº031/2018, 
Objeto: aquisição de pneus a serem utili-
zados nos veículos pertencentes á frota do 
SAAE de Itabirito - MG, conforme especi-
ficações do anexo I, no dia 15/05/2018 às 
09h00min, na sala de reuniões do SAAE, 
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, 
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000  – 
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: com-
pras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 032/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Pro-
cesso Licitatório n° 061/2018, na Moda-
lidade de Pregão Presencial nº032/2018, 

Objeto: aquisição de ferramentas e equi-
pamentos a serem utilizados nos serviços 
do SAAE no município e distritos de 
Itabirito-MG, conforme especificações 
contidas no Anexo I, no dia 16/05/2018 às 
09h00min, na sala de reuniões do SAAE, 
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, 
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000  – Site 
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial nº033/2018 S.R.P. 
006/2018 - Encontra-se aberto na sede 
do Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 
99 em Itabirito - MG, o Processo Lici-
tatório n° 062/2018, na Modalidade de 
Pregão Presencial nº033/2018, S.R.P. nº 
006/2018. Objeto: registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de material 
de construção para atender a demanda do 
Serviço Autônomo de Saneamento Bási-
co - SAAE, conforme especificações do 
Anexo I deste edital, no dia 17/05/2018 às 
09h00min, na sala de reuniões do SAAE, 
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, 
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000  – 
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: com-
pras@saaeita.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Edital. Concorrência Pública 003/2018 
- PL 097/2018 - Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para reforma da “Fábrica 
Velha” situada na Rua Getúlio Vargas, 
295, Centro, Itabirito/MG incluindo mão 
de obra e materiais atendendo SEMAD. 
Tipo: Menor Preço Global. Forma de exe-
cução: Execução indireta sob regime de 
empreitada por preço unitário. A abertura 
será dia 23/05/2018 às 13:00 hs. O edital 
poderá ser retirado pelo site http://itabirito.
mg.gov.br, no Depto de Licitações e Con-
tratos, ou solicitado pelo e-mail  licitacao@
pmi.mg.gov.br. A reunião de abertura do 
processo acontecerá na sala de reuniões da 
PMI, localizada na Av. Queiroz Júnior, nº 
635, Praia, Itabirito/MG. Tel.: (31) 3561-
4050/3561-4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Sessão Complementar de Habilita-
ção – Tomada de Preços 002/2018 - PL 
072/2018 – A CPL comunica e convoca 
para sessão complementar de habilitação a 
ser realizada dia 24/04/2018 às 13horas na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Itabirito, situada à Avenida Queiroz Ju-
nior, nº 635, Centro, Itabirito/MG. 
Prefeitura Municipal de Itabirito 
– Nova Sessão – Pregão Presencial 
038/2018 - PL 066/2018 – RP 022/2018– 
A pregoeira comunica data e hora para ses-
são de continuidade do referido pregão, a 
qual se dará no dia 23/04/2018 às 13 horas.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado - Pregão Presencial 033/2018 
– PL 060/2018 – Contratação de pessoa 
jurídica para aquisição de instrumental 
cirúrgico, instrumental para fins de diag-
nóstico, eletrodomésticos e móveis para 
as Unidades Básicas de Saúde, atendendo 
as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde. Vencedora: Atuante Comercial 
Ltda. CNPJ: 03.479.428/0001-57. Itens: 
01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 
42 e 44. Valor Total: R$ 36.037,00. Ven-

cedora: Kenny Salim El Awar. CNPJ: 
26.804.759/0001-10. Itens: 36, 37, 38 e 
40. Valor Total: R$15.295,00. Vencedora: 
K.C.R.S. Comércio de Equipamentos Eire-
li – EPP. CNPJ: 21.971.041/0001-03. Item: 
41. Valor Total: R$ 4.200,00. Vencedora: 
Visamed Comércio de Material Hospitalar 
Ltda. – ME. CNPJ: 08.380.296/0001-25. 
Itens: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 33, 34 
e 43. Valor Total: R$ 30.830,40. A pregoei-
ra declarou os itens 05, 28 e 39 desertos e 
o item 17 frustrado, o Secretário Municipal 
de Saúde ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG  
Resultado – Pregão Presencial 043/2018 
– PL 078/2018 – RP026/2018 – Registro 
de Preços para futura e eventual con-
tratação de pessoa jurídica para forneci-
mento de ferramentas para atendimento 
do Departamento de Limpeza Urbana, 
da Secretaria Municipal de Urbanismo. 
Vencedor: Li Comércio de Material Hi-
dráulicos e Pneumáticos Ltda. ME. CNPJ: 
27.602.509/0001-60. Itens: 05 e 31. Va-
lor Total: R$14.358,20. Vencedor: SC 
Serviços e Comércio Ltda. EPP. CNPJ: 
12.803.572/0001-98. Itens: 02, 08, 13, 17, 
19, 22, 25, 29, 32, 34, 36, 40, 41 e 42. Valor 
Total: R$17.759,77. Vencedor: Transcol 
Material de Construção, Indústria e Co-
mércio Ltda. CNPJ: 16.711.549/0001-33. 
Itens: 01, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 
33, 35, 37, 38, 39 e 43. R$67.061,06.  
Prefeitura Municipal d Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 044/2018 
- PL 081/2018 – Contratação de pessoa 
jurídica para aquisição de um veículo tipo 
van para a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), conforme con-
vênio firmado entre o Ministério de Desen-
volvimento Social e o Município mediante 
convênio 841889/2016, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Vencedor: S&W Máquinas e Equipamen-
tos Ltda. – EPP. CNPJ: 15.360.569/0001-
35. Valor Total: R$ 144.500,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado - Pregão Presencial 046/2018 
– PL 083/2018 – RP – 027/2018 – Re-
gistro de Preços para eventual e futura 
contratação de pessoa jurídica para forne-
cimento de lanches em diversas atividades 
da Secretaria Municipal de Saúde. Ven-
cedora: Mania de Filé Bar e Restaurante 
Ltda. - ME. CNPJ: 18.175.986/0001-04. 
Valor Total: R$ 7.774,00. 
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato do 5º Termo Aditivo nº 039/2018 
ao Contrato 126/2013 – PP 061/2013 
– PL 133/2013. Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para elaboração, avaliação 
e conferência de orçamentos e fiscalização 
de execução de obras gerenciando contra-
tos terceirizados, inclusive em aspectos re-
lacionados à segurança do trabalho e meio 
ambiente, em atendimento à SEMOS. 
Contratada: SAG – Empreendimentos 
LTDA, CNPJ nº 00.235.639/0001-56. Va-
lor: R$ 1.104.825,85. Vigência: 12 meses.
O Município de Itabirito torna Público:
Extrato de Contrato 215/2018 - PP 
024/2017 - PL 026/2017 - RP 012/2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de gêneros alimen-
tícios. Contratada: GP Distribuidora 
De Alimentos Ltda – ME – CNPJ: 
13.714.568/0001-16. Valor: R$ 1.800,00.  
Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 232/2018 – PP 
120/2017 – PL 208/2017- RP 065/2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviço de seguro de vida 
para estagiários. Contratada GP Distribui-
dora de Alimentos Ltda – ME – CNPJ: 
13.714.568/0001-16,. Valor: R$ 2.518,26. 
Vigência: 31/12/2018.
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Extrato de Contrato 234/2018 - PP 
151-2017 - PL 266-2017 - RP 083-2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de carnes para atender 
ao Programa de Alimentação Escolar nas 
escolas da rede municipal de ensino. Con-
tratada: Guimarães Costa Produto Alimen-
tício Ltda - CNPJ 09.049.992/0001-16, Va-
lor: R$ 211.505,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de contrato 236/2018 - PP 
042/2018 - PL 077/2018. Objeto: Contra-
tação de pessoa jurídica para fornecimento 
de livros de literatura e didático-pedagógi-
cos para o desenvolvimento de projetos e 
atividades das escolas da rede municipal de 
ensino e para o CMAEE (Centro Munici-
pal de Atendimento Educacional Especia-
lizado), em atendimento a Secretaria Mu-
nicipal de Educação. Contratada: Livraria 
do Psicólogo e Educador Ltda, CNPJ: 
22.558.670/0001-60. Valor: R$ 7.026,80. 
Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 240/2018 - PP 
072/2017 - PL 130/2017 - RP 043/2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de material escolar, 
pedagógico e de expediente para atender 
a demanda da SEMED. Contratada Trana 
Papelaria e Suprimentos Ltda EPP - CNPJ: 
01.982.481/0001-40. Valor: R$ 14.590,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Extrato de contrato 241/2018 - PP 
027/2018 – PL 051/2018 -  Objeto: Con-
tratação de pessoa jurídica para forne-
cimento de materiais para pintura a fim 
de atender a demanda de manutenção da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 
Contratada: Comercial Souza Reis Ltda – 
ME – CNPJ: 26.190.595/0001-89. Valor: 
R$ 33.849,60. Vigência: 31/12/2018.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 037/2018 -  PP 031/2018 
– PL 057/2018 - RP 018/2018. Objeto: Re-
gistro de Preços para futura e eventual con-
tratação de pessoa jurídica para forneci-
mento de equipamentos, eletrodomésticos 
e eletroeletrônicos e prestação de serviços 
de instalação, para as unidades administra-
tivas e laboratórios das escolas municipais, 
em atendimento a SEMED.  Detentor da 
Ata. Status Informática E Empreendimen-
tos Ltda – CNPJ: 11.705.168/0001-19. 
Item 1; Valor Unitário R$ 1.565,00; Item 
3; Valor Unitário R$910,00. Homologa-
ção/ Ratificação: 02/04/2018. A íntegra 
da ata encontra-se disponível no Deptº de 
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 039/2018 – PP 039/2018 
– PL 069/2018 – RP 023/2018. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para presta-
ção de serviço de confecção de banner para 
divulgação dos eventos esportivos realiza-
dos pela SEMEL. Detentor da Ata: Luis 
Otavio Pereira – ME “DW Placas”. CNPJ: 
03.877.614/0001-44. Item 1; Valor Unitá-
rio R$310,00 Homologação/ Ratificação: 
05/04/2018. A íntegra da ata encontra-se 
disponível no Deptº de Licitações e Con-
tratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 045/2018 – PP 132/2017 
– PL 233/2017 – RP 072/2017. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de Pessoa Jurídica para pres-
tação de serviços de reboque/guincho, 
para os veículos leves (caminhonete, carro 
de passeio, kombi e etc.), semi-pesados 
(ônibus, caminhões e etc.) e equipamentos 
pesados (moto-niveladora, retro-escava-
deira, carregadeira, tratores e etc.) da frota 
Municipal. Detentor da Ata:  Uniguincho 
Assitência 24 Horas Eireli – EPP – CNPJ: 
04.685.944/0001-09. LOTE 01 - Item 1; 
Valor Unitário R$90,40; Item 2; Valor 
Unitário R$1,80; LOTE 02 -  Item 1; Valor 
Unitário R$215,40. ; Item 2; Valor Unitário 
R$ 2,18. LOTE 03 - Item 1; Valor Unitário 
R$330,30; Item 2; Valor Unitário R$ 2,85-  
Homologação/ Ratificação: 12/04/2018. 
A íntegra da ata encontra-se disponível no 
Deptº de Licitações e Contratos ou pelo 
site http://itabirito.mg.gov.br.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 046/2018 – PP 041/2018 
– PL 074/2018 – RP 025/2018. Objeto: 
Registro de preço para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para for-
necimento de motocicleta equipada com 
sinalizador e capacetes para os integran-
tes da guarda municipal em atendimento 
a secretaria municipal de segurança e 
trânsito. Detentor da Ata:  Carmo Motos 
Ltda – CNPJ: 03.815.963/0001-31. Item 1; 
Valor Unitário R$17.800,00; Item 2; Valor 
Unitário R$4.590,00; Item 3; Valor Unitá-
rio R$270,90. Homologação/ Ratificação: 
09/04/2018. A íntegra da ata encontra-se 
disponível no Deptº de Licitações e Con-
tratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 050/2018 – PP 046/2018 
– PL 083/2018 – RP 027/2018. Objeto: 

Registro de preço para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para forne-
cimento de lanches em diversas atividades 
da Secretaria Municipal de Saúde durante 
o ano de 2018. Detentor da Ata: Mania 
De Filé Bar E Restaurante Ltda  - CNPJ: 
18.175.986/0001-04, Item 1; Valor Uni-
tário R$3,38. Homologação/ Ratificação: 
17/04/2018. A íntegra da ata encontra-se 
disponível no Deptº de Licitações e Con-
tratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Chamada Publica da Agricultura Familiar - 
Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal 
de Educação de Itabirito - Chamada Públi-
ca nº 01 - Processo Licitatório nº 050/2018, 
para aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação es-
colar com dispensa de licitação, Lei n.º 
11.947, de 16/07/2009, CD/FNDE nº 
26, de 17/06/2013. No dia 03 de Abril de 
2018 foi realizada a “Chamada Publica 
Nº 01 - Processo Licitatório nº 050/2018 
da Agricultura Familiar” para aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para a Alimentação Escolar, para 
atender aos alunos matriculados nas Esco-
las da Rede Municipal, assim declaramos 
os vencedores desta chamada os Produto-
res Formais, sendo: Associação dos Agri-
cultores Familiares de Itabirito - APAFI, 
CNPJ nº 14965741/0001-11, ganhou com 
o valor de R$ 194.272,00 (Cento e noven-
ta e quatro mil duzentos e setenta e dois 
reais), a Associação dos Peq. Produtores da 
Comunidade de Santo Inácio - APRUSI, 
CNPJ Nº 03804015/0001-09, ganhou com 
o valor de R$ 7.886,15 (Sete mil oitocentos 
e oitenta e seis reais e quinze centavos) e a 
Associação dos Pequenos Produtores Ru-
rais da Comunidade do João Dias - APRU-
JOD - CNPJ nº: 04.183.811/0001-26, com 
o valor de R$ 24.142,78 (Vinte quatro mil 
cento e quarenta e dois reais e setenta e oito 
centavos).Sendo oferecidos pelos mesmos 
diversos produtos para alimentação es-
colar, resultando no valor total global de 
R$ 226.300,93 (Duzentos e vinte seis mil 
trezentos reais e noventa e três centavos).
Prefeitura Municipal de Itabirito - Edital 
de Processo Seletivo Público Simplifica-
do nº 001/2018 - Relação de Candidatos 
Aprovados - O Prefeito de Itabirito-MG, 
no uso de suas atribuições legais, informa 
que em observância ao Princípio da Publi-
cidade, Relação de Candidatos Aprovados 
do Edital 001/2018, referente ao Processo 
Seletivo Simplificado de Provas para con-
tratação de pessoal por prazo determinado. 
O detalhamento das listas se encontra no site 
oficial www.imamconcursos.org.br, mais 
informações (31)3324-7076.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
017/2018 – Inexigibilidade nº 017/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção Comunitária Amor ao Próximo Itabi-
rito. Objeto: repasse de subvenção anual 
para a Associação Comunitária Amor ao 
Próximo Itabirito - MG. Data de assina-
tura: 24/01/2018. Vigência: Da data de 
assinatura a 31/12/2018. Dotação Orça-
mentária: 02.014.001 – 08.244.0894.2893 
- 3.3.50.43.00.00- Ficha 535. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
018/2018 – Chamamento Público nº 
002/2017. Partes: Município de Itabiri-
to e a Associação das Obras Sociais da 
Paróquia de São Sebastião de Itabirito - 
AOSPASSI. Objeto: execução de ações 
da política pública de promoção, prote-
ção, defesa e atendimento dos direitos das 
crianças e dos adolescentes do município, 
mediante a transferência de recursos finan-
ceiros do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - FMDCA. 
Valor: R$ 98.580,00 (noventa e oito mil, 
quinhentos e oitenta reais). Data de assi-
natura: 03/03/2018. Vigência: Da data de 
assinatura a 31/03/2019. Dotação Orça-
mentária: 02.014.001– 08.243.0894.2892 
- 3.3.50.41.00. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
019/2018 – Chamamento Público nº 
002/2017. Partes: Município de Itabirito 
e a Associação Instituto Ciranda da Arte. 
Objeto: execução de ações da política 
pública de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos das crianças e 
dos adolescentes do município, mediante 
a transferência de recursos financeiros do 
Fundo Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente - FMDCA. Valor: 
R$ R$ 85.671,00 (oitenta e cinco mil, 
seiscentos e setenta um reais). Data de 
assinatura: 04/03/2018. Vigência: Da data 
de assinatura a 31/03/2019. Dotação Orça-
mentária: 02.014.001– 08.243.0894.2892 
- 3.3.50.41.00. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
020/2018 – Chamamento Público nº 
002/2017. Partes: Município de Itabirito e 
a Associação Cultural Coral os Canarinhos 
de Itabirito. Objeto: execução de ações da 
política pública de promoção, proteção, 
defesa e atendimento dos direitos das 
crianças e dos adolescentes do município, 
mediante a transferência de recursos finan-
ceiros do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - FMDCA. 
Valor: R$ 99.540,00 (noventa e nove mil, 
quinhentos e quarenta reais). Data de assi-
natura: 04/03/2018. Vigência: Da data de 
assinatura a 31/03/2019. Dotação Orça-

mentária: 02.014.001– 08.243.0894.2892 
- 3.3.50.41.00. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
021/2018 – Chamamento Público nº 
002/2017. Partes: Município de Itabirito 
e a Associação dos Amigos do Projeto 
Unidos Para a Paz - FANPAZ. Objeto: 
execução de ações da política pública de 
promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos das crianças e dos adolescentes 
do município, mediante a transferência de 
recursos financeiros do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- FMDCA. Valor: R$ 112.512,00 (cento e 
doze mil, quinhentos e doze reais). Data de 
assinatura: 04/03/2018. Vigência: Da data 
de assinatura a 31/03/2019. Dotação Orça-
mentária: 02.014.001– 08.243.0894.2892 
- 3.3.50.41.00. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
022/2018 – Chamamento Público nº 
002/2017. Partes: Município de Itabirito e a 
Associação o Adolescer Para a Vida. Obje-
to: execução de ações da política pública de 
promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos das crianças e dos adolescentes 
do município, mediante a transferência de 
recursos financeiros do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- FMDCA. Valor: R$ 20.910,00 (vinte mil, 
novecentos e dez reais). Data de assina-
tura: 04/03/2018. Vigência: da data de 
assinatura a 31/03/2019. Dotação Orça-
mentária: 02.014.001– 08.243.0894.2892 
- 3.3.50.41.00. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
023/2018 – Chamamento Público nº 
002/2017. Partes: Município de Itabirito 
e a Associação o Adolescer Para a Vida. 
Objeto: execução de ações da política 
pública de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos das crianças e 
dos adolescentes do município, mediante 
a transferência de recursos financeiros do 
Fundo Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente - FMDCA. Valor: 
R$ 322.744,56 (trezentos e vinte e dois 
mil, setecentos e quarenta e quatro reais 
e cinquenta e seis centavos). Data de assi-
natura: 04/03/2018. Vigência: Da data de 
assinatura a 31/03/2019. Dotação Orça-
mentária: 02.014.001– 08.243.0894.2892 
- 3.3.50.41.00. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
024/2018 – Chamamento Público nº 
002/2017.  Partes: Município de Itabirito 
e a Associação o Adolescer Para a Vida. 
Objeto: execução de ações da política 
pública de promoção, proteção, defesa 
e atendimento dos direitos das crianças 
e dos adolescentes do município, me-
diante a transferência de recursos finan-
ceiros do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - FMDCA. 
Valor: R$ 77.220,00 (setenta e sete mil, 
duzentos e vinte reais). Data de assina-
tura: 04/03/2018. Vigência: da data de 
assinatura a 31/03/2019. Dotação Orça-
mentária: 02.014.001– 08.243.0894.2892 
- 3.3.50.41.00. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
024/2018 – Chamamento Público nº 
002/2017.  Partes: Município de Itabirito 
e a Associação o Adolescer Para a Vida. 
Objeto: execução de ações da política 
pública de promoção, proteção, defesa 
e atendimento dos direitos das crianças 
e dos adolescentes do município, me-
diante a transferência de recursos finan-
ceiros do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - FMDCA. 
Valor: R$ 77.220,00 (setenta e sete mil, 
duzentos e vinte reais). Data de assina-
tura: 04/03/2018. Vigência: Da data de 
assinatura a 31/03/2019. Dotação Orça-
mentária: 02.014.001– 08.243.0894.2892 
- 3.3.50.41.00. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
025/2018 – Chamamento Público nº 
002/2017. Partes: Município de Itabirito 
e a Associação o Adolescer Para a Vida. 
Objeto: execução de ações da política 
pública de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos das crianças e 
dos adolescentes do município, mediante 
a transferência de recursos financeiros do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - FMDCA. Valor: R$ 
14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez 
reais). Data de assinatura: 04/03/2018. Vi-
gência: Da data de assinatura a 31/03/2019. 
Dotação Orçamentária: 02.014.001–08. 
243.0894.2892 - 3.3.50.41.00. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
026/2018 – Inexigibilidade nº 018/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação Comunitária Nossa Senhora de 
Lourdes. Objeto: Repasse de subvenção 
anual para a Associação Comunitária 
Nossa Senhora de Lourdes. Valor: R$ 
24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos 
e cinquenta reais). Data de assinatura: 
02/04/2018. Vigência: Da data de assina-
tura a 31/12/2018. Dotação Orçamentária: 
02.014.001–08.244.0894.2893-3.3.50. 
43.00 Ficha 539. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
027/2018 – Inexigibilidade nº 019/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação de Apoio Comunitário do Bairro 
da Praia. Objeto: Repasse de subvenção 
anual para a Associação de Apoio Co-

munitário do Bairro da Praia. Valor: R$ 
6.000,00 (seis mil reais). Data de assina-
tura: 09/04/2018. Vigência: Da data de 
assinatura a 31/12/2018. Dotação Orça-
mentária: 02.014.001– 08.244.0894.2893- 
3.3.50.43.00 Ficha 539. 
Extrato do Termo de Autorização de 
Uso nº 004/2018. Convenentes: Municí-
pio de Itabirito e Otávio Augusto Silva. 
Objeto: autorização de uso do espaço equi-
valente à Praça dos Inconfidentes – Área 
da Julifest, imóvel de propriedade do Au-
torizante, situado na Avenida dos Inconfi-
dentes, s/n, Itabirito/MG, CEP 35.450-000, 
para a realização de passeio panorâmico de 
helicóptero sobre a cidade de Itabirito, nos 
dias 14 e 15 de abril de 2018 no período 
das 09h:00m às 18h:00m. Data de assina-
tura: 13/04/2018. 
Extrato do Termo Aditivo 001/2017 - 
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 
001/2017. Convenentes: Município de Ita-
birito e a Sociedade Beneficente São Ca-
milo. Objeto– Da Vigência: fica prorroga-
da a vigência do convênio até 31 de março 
de 2018. Data de assinatura: 31/12/2017. 
Extrato do Termo Aditivo 001/2017 - 
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº. 028/2017. Convenentes: 
Município de Itabirito e a Associação dos 
Deficientes de Itabirito - ADI. Objeto– Da 
Vigência: fica prorrogada a vigência do 
convênio até 24/05/2018. Data de assina-
tura: 31/12/2017.
Extrato do Termo Aditivo 002/2017 - 
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº. 029/2017. Convenentes: 
Município de Itabirito e a Associação das 
Obras Sociais da Paróquia São Sebastião 
de Itabirito - AOSPASSI. Objeto– Da Vi-
gência: fica prorrogada a vigência do con-
vênio até 09/06/2018. Data de assinatura: 
31/12/2017. 
Extrato do Termo Aditivo 003/2017 - 
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº. 030/2017. Convenen-
tes: Município de Itabirito e a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Itabirito - APAE. Objeto– Da Vigência: 
fica prorrogada a vigência do convê-
nio até 24/05/2018. Data de assinatura: 
31/12/2017. 
Extrato do Termo Aditivo 004/2017 - 
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº. 031/2017. Convenentes: 
Município de Itabirito e a Associação As-
cender Habitacional de Itabirito. Objeto 
– Da Vigência: fica prorrogada a vigência 
do convênio até 24/05/2018. Data de assi-
natura: 31/12/2017. 
Extrato do Termo Aditivo 005/2017 - 
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº. 032/2017. Convenentes: 
Município de Itabirito e a Associação 
O Adolescer Para a Vida. Objeto– Da 
Vigência: fica prorrogada a vigência do 
convênio até 24/05/2018. Data de assi-
natura: 31/12/2017. 
Extrato do Termo Aditivo 006/2017 - 
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº. 033/2017. Convenentes: 
Município de Itabirito e a Casa Espírita 
Caminheiros da Luz. Objeto– Da Vigên-
cia: fica prorrogada a vigência do convê-
nio até 24/05/2018. Data de assinatura: 
31/12/2017. 
Extrato do Termo Aditivo 007/2017 
- Primeiro Termo Aditivo ao Termo 
de Colaboração nº. 034/2017. Conve-
nentes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação Casa Lar de Itabirito. Objeto– da 
Vigência: fica prorrogada a vigência do 
convênio até 24/05/2018. Data de assi-
natura: 31/12/2017. 
Extrato do Termo Aditivo 008/2017 - 
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº. 035/2017. Convenentes: 
Município de Itabirito e a Clube da Melhor 
Idade. Objeto– da Vigência: fica prorroga-
da a vigência do convênio até 03/03/2018. 
Data de assinatura: 31/12/2017. 
Extrato do Termo Aditivo 009/2017 - 
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº. 036/2017. Convenentes: 
Município de Itabirito e o Grupo Fim de 
Tarde. Objeto – da Vigência: fica prorroga-
da a vigência do convênio até 03/03/2018. 
Data de assinatura: 31/12/2017.
Extrato do Termo Aditivo 010/2017 - 
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº. 037/2017. Convenentes: 
Município de Itabirito e a Associação Insti-
tuto Ciranda da Arte. Objeto– Da Vigência: 
fica prorrogada a vigência do convênio até 
03/03/2018. Data de assinatura: 31/12/2017. 
Extrato do Termo Aditivo 011/2017 
- Primeiro Termo Aditivo ao Termo 
de Colaboração nº. 038/2017. Con-
venentes: Município de Itabirito e a 
Academia Libre Cantare. Objeto– Da 
Vigência: fica prorrogada a vigência do 
convênio até 03/03/2018. Data de assina-
tura: 31/12/2017. 
Extrato do Termo Aditivo 012/2017 - 
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Colaboração nº. 039/2017. Convenen-
tes: Município de Itabirito e a Associação 
dos Amigos do Projeto Unidos Para a 
Paz - FANPAZ. Objeto– Da Vigência: 
fica prorrogada a vigência do convê-
nio até 17/03/2018. Data de assinatura: 
31/12/2017.

Extrato do Termo Aditivo 013/2017 
- Primeiro Termo Aditivo ao Termo 
de Colaboração nº. 046/2017. Conve-
nentes: Município de Itabirito e a As-
sociação Esportiva Sollo. Objeto– Da 
Vigência: fica prorrogada a vigência do 
convênio até 03/02/2018. Data de assina-
tura: 31/12/2017. 
Extrato de Termo de Fomento nº 
004/2018 – Dispensa nº 003/2017. Partes: 
Município de Itabirito e a Associação das 
Obras Sociais da Paróquia São Sebastião 
de Itabirito - AOSPASSI. Objeto: Do Va-
lor: Fica acrescido ao termo, o valor de 
R$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito 
mil reais). Da Classificação Orçamen-
tária: 002.014.001 - 08.244.0894.2893 - 
3.3.50.41.00.00 Ficha 532. Da Vigência: 
Fica prorrogada a vigência do termo de 
Fomento até 31 de dezembro de 2018. 
Data de assinatura: 31/12/2018.
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Ofertas diferentes 
todos os dias! 
Vá e confira.

3561-2182

Colocando cor em 
SUA VIDA

R. Dr. Eurico 
Rodrigues,106 
(ao lado da antiga)

Motociclista morre em colisão 
com caminhão em Itabirito

Um motociclista morreu na manhã de terça-feira (17) ao 
bater com a moto em um caminhão do serviço público, na 
BR-356, em frente ao Terminal Rodoviário de Itabirito.

A vítima, morador de Itabirito, 48 anos, morreu a cami-
nho da UPA. De acordo com testemunhas, o motociclista te-
ria feito o retorno nas proximidades da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e permaneceu por alguns segundo atrás 
de um ônibus e, em seguida, sem tempo de desviar, bateu na 
traseira do caminhão público, que estaria parado no local. O 
ônibus seguiu pela BR sentido Belo Horizonte, e a moto iria 
entrar novamente em Itabirito. Ainda segundo testemunhas, o 
motociclista não estaria em alta velocidade e não havia sina-
lização adequada indicando que havia um caminhão parado.

Os bombeiros municipais da 1ª ala fizeram o socorro. A 
vítima teve uma parada cardiorrespiratória, fratura na face e 
perdeu muito sangue.

PANORAMA

O Programa Córrego Limpo promove a retirada dos esgotos 
do Córrego São José, um dos maiores poluidores, situado 

no bairro Novo Itabirito. Para resolver o problema, uma empre-
sa terceirizada, contratada pelo SAAE Itabirito, fará interliga-
ções dos esgotos domiciliares na rede interceptora. O intercep-
tor, uma tubulação de grande porte (150mm), foi instalado por 
cerca de 280 metros, da Rua Ricardina Rodrigues até ao inter-
ceptor próximo a UBS do São José. Esse trabalho eliminará o 
lançamento de mais de 20 milhões de esgoto/mês no Córrego 
São José. Os resultados já podem ser vistos nos bairros Recan-
to da Mata, Liberdade, São Mateus, Adão Lopes e Calçadas. 
Todo o esgoto é encaminhado e tratado na ETE do Marzagão. 
A próxima etapa será a conclusão da região do São José e Ve-
neza. De acordo com o SAAE, mais de 100 milhões de litros 
de esgoto/mês eram lançados nos córregos Carioca. As ações 
contemplam, além das obras interceptoras, o monitoramento 
da qualidade das águas e a conscientização da população sobre 
a importância de preservação dos córregos e rios.

Em parceria com o Banco 
Santander, a UNIPAC, com 

o objetivo de beneficiar os alunos 
da instituição de ensino, oferta 
quatro bolsas de estudo no valor 
de R$300,00 por mês, durante um 
ano. Podem participar dos critérios 
de seleção estabelecidos pelo San-
tander alunos de Barbacena, Con-
selheiro Lafaiete, Itabirito, Bae-
pendi, Sabará, Lambari, São João 
Nepomuceno ou Itanhandu. A 
campanha é válida para estudantes 
matriculados em qualquer um dos 
cursos de Graduação UNIPAC. 
Mas fique atento! O prazo para 
a inscrição encerra no dia 21 de 
abril. Regulamento: www.unipac.
br inscrições: santanderuniversida-
des.com.br/bolsas
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Campanha de vacinação contra gripe 
vai até 1º de Junho em Itabirito

Viação Gastronômica:
O melhor da gastronomia de Itabirito 
em uma deliciosa competição

A competição mais saborosa de 
2018 começa neste sábado, dia 21, 
nos restaurantes e bares de Itabirito. 
Em sua quinta edição, o Festival 
Viação Gastronômica irá apresen-
tar aos itabiritenses e turistas o que 
há de melhor na gastronomia local.

Um dos principais eventos do 
calendário turístico de Itabirito, o 
Festival tem como principais ob-
jetivos fortalecer a gastronomia 
como atrativo turístico da cidade, 
incentivar a produção local e pro-
mover entretenimento à população. 

Tema
Neste ano, o Festival Viação 

Gastronômica apresenta a “Gas-
tronomia de Minas em harmonia 
com a produção associada: Cerve-
jas artesanais e a Cachaça artesanal 
de alambique como produto nobre 
na cozinha mineira!” como temá-
tica central. A escolha exige que o 
participante tenha em sua receita e 
preparação, a cachaça artesanal de 
alambique ou cervejas artesanais. 
O tema, além de valorizar o produ-
to, fortalece a produção das bebidas 
artesanais locais. 

Pratos
No total, serão comerciali-

zados 18 pratos com opções va-
riadas e para todos os gostos nos 
empreendimentos participantes, 
até o dia 20 de maio, quando se 
encerra a competição. Os pratos 
variam entre R$15 a R$30 reais 
e possuem em sua receita, obriga-
toriamente, os elementos escolhi-
dos no tema: cachaça ou cerveja 
artesanal. Opção como bolinhos 
e carnes variadas, massa, pastel 
de angu, hambúrguer e receita ve-
getariana disputam a competição 
pelo melhor prato 2018. 

Preparação
Antes da competição, os par-

ticipantes passaram por encontros 
e workshops afim de refinarem as 
práticas e alinhar conhecimentos 
acerca da temática escolhida para 
a edição. Momentos como esses 
garantiram não só a participação no 
Festival, mas a qualidade dos servi-

ços ofertados em Itabirito no setor 
alimentício.   

Saideira
A Grande Saideira, marcada pa-

ra o dia 2 de junho, a partir de 12h na 
Praça da Estação, contará com a se-
leção dos melhores pratos para uma 
tarde inteira de muita degustação, 
grandes shows e atrações culturais.

Itabirito receberá 
mutirão de orientações 
jurídicas gratuitas

Atendimentos serão realizados entre os 
dias 24 e 27 de abril

O mutirão da Defensoria Pública da União (DPU) chega a Itabirito 
na próxima semana. Entre os dias 24 e 27 de abril, os defensores públicos 
federais vão atender gratuitamente os cidadãos que não podem pagar um 
advogado. Os atendimentos são destinados a pessoas com renda familiar 
de até R$ 2 mil reais e serão realizados das 9h às 12h e das 13h às 17, no 
Salão dos Ferroviários, na Praça da Estação. 

As orientações são referente a temas como auxílio-doença, aposenta-
doria por invalidez, benefícios assistenciais, contratos habitacionais e re-
negociação de dívidas. Para receber o atendimento é necessário apresentar 
documento de identidade, CPF ou CNPJ e documento que comprove a 
violação do direito.  

DPU
A DPU atua em todos os casos que envolvem o exercício de um direito 

do indivíduo ou da população carente contra entidades públicas federais, 
como o INSS, Caixa Econômica Federal, Correios, entre outros. 

No sábado, 12 de maio, as UBSs também funcionarão
Começa nesta segunda-feira, 

23 de abril, a campanha de vaci-
nação contra a gripe, em Itabirito. 
As pessoas que se enquadram nos 
grupos prioritários têm até o dia 01 
de junho para irem às Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) de refe-
rência e se imunizarem. É neces-
sário levar o cartão de vacinação.

A vacina deve ser tomada 
anualmente e confere imunida-
de para os tipos mais graves da 

Influenza, incluindo o H1N1. As 
doenças são mais comuns no ou-
tono e inverno.

Quem pode tomar a vacina?
A vacinação gratuita é ofereci-

da para crianças com mais de seis 
meses de vida e menores de cinco 
anos, gestantes, mulheres que ti-
veram filhos há menos de 45 dias 
(puerpério), adultos com mais de 
60 anos, profissionais da área de 

saúde e portadores de doenças crô-
nicas não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais. A va-
cinação também é destinada a pro-
fessores de ensino básico e supe-
rior de escolas públicas e privadas, 
funcionários do sistema prisional e 
adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos em cumprimento de medidas 
socioeducativas. 

Dia de mobilização
Em 2018, o dia de mobiliza-

ção será realizado no sábado, 12 
de maio. Neste dia, as UBSs fun-
cionarão das 8h às 16h para que 
as pessoas, que não conseguem 
se imunizar durante a semana, to-
mem a vacina. 

Influenza
A Influenza é uma infecção 

viral aguda que afeta o sistema 
respiratório. A transmissão ocor-
re por meio de secreções das vias 
respiratórias da pessoa contamina-
da ao falar, tossir, espirrar ou pelo 
contato com superfícies contami-
nadas. A doença pode ser causada 
pelos vírus Influenza A, B e C e a 
vacinação é a forma mais eficaz 
para prevenção da Influenza grave 
e suas complicações.  

cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

O Brasil que eu quero: sem os contrastes da 
atualidade de: Casa grande, pequenas famílias. 
Mais diplomas, menos senso comum. Medici-
na avançada, saúde precária. Conhece o mun-

do, desconhece o vizinho. Altos rendimentos, menor paz de espírito. 
Muito conhecimento, menor sabedoria. Agendas lotada, pouco tem-
po para amar. Muitos amigos virtuais, sem tempo para o amigo real. 
Muitos humanos, menor humanidade. Relógios caros e sem tempo 
para nada. Que você tenha tempo de qualidade com Deus e com sua 
família e amigos, pois a vida passa… ela é apenas um sopro. Pense!
Comarca: antes mesmo de completar um ano de atividades na Co-
marca de Itabirito o Centro Judiciário de Solução Consensual de 
Conflitos (CEJUSC) bate recorde em números de conciliação. Fo-
ram 117 audiências com 78 casos concluídos, abordando as áreas da 
família, civil e criminal. Mais uma vez o nosso judiciário, presidido 
pelo Dr. Antônio Francisco Gonçalves, coloca Itabirito em evidencia 
no cenário de Minas.
José Maria: o vereador José Maria Gonçalves dos Santos proprie-
tário, do Restaurante 4 Estações, está feliz com o sucesso do último 
sábado, quando a atração foi o show da dupla Gino e Geno. Ele e sua 
equipe de organizadores já preparam para o próximo mês mais um 
show, desta vez trazendo a dupla César Menotti e Fabiano.
Aniversário: quem completou 5 anos no último fim de semana foi o 
inteligente Arthur, filho de Elaine e Leonardo. Ele, ao lado a irmã Isa-
bely Cristina, festejou em alto estilo, rodeado de amigos e familiares.
Por onde anda? João Bosco Vaz, que exerceu o cargo de presidente 
do União Sport Club. Colaborou com a liga Desportiva Municipal e 
está sempre presente e atuante em defesa dos nossos segmentos so-
ciais. Filho de tradicional família itabiritense, João Bosco Vaz é gente 
de expressão na região dos Inconfidentes.
Nosso abraço: a José Alves do Couto, integrante do Lions Club de 
Itabirito, que prestou grandes serviços à nossa comunidade, contri-
buindo sobremaneira na construção da sede da APAE. Foi professor, 
diretor e presidente dos nossos principais clubes e hoje é referência 
como homem de bem e liderança exemplar em nossa cidade.
Garota estudante: o coordenador do concurso Garota Estudante 
2018, Wilson de Oliveira, já publicou o edital contendo normas para 
as inscrições que vão até o próximo dia 30. Em breve teremos o es-
perado concurso de beleza com a participação das escolas de todo o 
município.
Em busca da verdade (a pedidos): revendo o enunciado de Eins-
tein sobre a teoria da relatividade de 1915, que além de estabelecer 
relações entre massa e energia de um corpo, explica que o tempo e 
espaço são relativos, dependendo do ponto de vista do observador, 
conclui-se de forma definitiva que o falado e propagado 9X2 existiu. 
O glorioso cruzeiro conta com 5 títulos da Copas Brasil e 4 campeo-
natos brasileiros enquanto que o time do outro lado da lagoa conta 
com uma conquista de cada competição. Tudo esclarecido dentro da 
filosofia do deputado Tiririca: Pior que tá não fica.
Para refletir: Dê a quem você ama: Asas para voar, raízes para 
voltar e motivos para Ficar (Dalai Lama).

Associação Rural de Itabirito, 1956

Arquivo Ivacy Simões
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“Acidentes acontecem”, determina o dito conformista, quase 
automático, diante de fato danoso, muitas vezes, não esperado 
por falta do senso de responsabilidade, que aciona a luzinha 
da prevenção. Isso ficou mais corriqueiro, neste país grande, 
bobo e irresponsável, depois de os tupiniquins, deslumbrados, 
descerem do lombo do burro para se sentar diante do volante e 
se sentirem condutores de veículos puxados até por mais de mil 
cavalos. Está aí a razão para tantos acidentes de trânsito a pro-
duzir deficientes e mortes, comparativamente, mais do que em 
guerra. Antes de aprender a ler e escrever, o tupiniquim come-
çou a dirigir! Exagero nas causas? Nem tanto! O que se vê nas 
ruas e rodovias parece coisa de garotos soltos no parque, ou no 
pasto, como se queira! A cena descrita a seguir ilustra bem o 
que se quer dizer. Alguns pedestres e um ciclista transitam pela 
faixa do acostamento quando, em sentido contrário, um carro se 
aproxima em alta velocidade. Ao perceber que o acostamento 
está tomado, o condutor leva o carro para a pista de rolamento, 
mas o espaço é insuficiente, o que força o veículo de trás a ser 
segurado e desviado um pouco para a contramão. Isso evita co-
lisão com o veículo do imprudente, mas sob o mesmo risco em 
relação a veículo em trânsito no sentido contrário. Por alguns se-
gundos, vida e incolumidade física de algumas pessoas ficaram 
em suspenso. Nada grave aconteceu porque, em contrapartida 
à ação do doidinho (ou doidinha) do volante, houve perícia de 
outro condutor que estava atento. Alguns, também irresponsá-
veis, poderão argumentar que é tentadora a ultrapassagem pela 
direita quando a rodovia está congestionada. Desobediência e 
imprudência não se justificam em hipótese alguma, realçando-
-se que, no caso relatado, eram cinco horas da manhã e, em 
sentido contrário ao imprudente havia tão somente três veículos!

O BERRO DO 
BODE ZÉ

Doidinhos 
ao volante

Em campanha pela presidência, Ciro 
Gomes se apresenta a Ouro Preto

“Brasil em Foco”, proposto pela Assufop, quer discutir as 
perspectivas do país com os presidenciáveis 2018

Sob o objetivo de “discutir a con-
juntura política, social e econômica 
do país e ampliar o diálogo com os 
pré-candidatos à presidência do Bra-
sil”, o Sindicado dos Trabalhadores 
Técnico-Administrativos da UFOP 
(Assufop) promoveu o 1º Ciclo de 
Debates – “Brasil em Foco”. O pri-
meiro a participar do evento, que 
lotou o Teatro Ouro Preto, no Centro 
de Artes e Convenções na noite da se-
gunda-feira (16) foi o pré-candidato 
Ciro Gomes (PDT).

Antes de iniciar o debate, Ciro 
respondeu as perguntas dos jornalis-
tas. Um dos questionamentos foi so-
bre a última pesquisa da Data Folha, 
divulgada no domingo (15), em um 
cenário onde o ex-presidente Lula 
não é considerado, o pré-candidato 
aparece empatado com os outros 
pré-candidatos, Joaquim Barbosa 
(PSB) e Geraldo Alckmin (PSDB) 
em terceiro lugar. Ciro acredita que 
ainda é cedo para estabelecer ten-
dências. “Há três meses o Luciano 
Hulck é quem ocupava essa posição, 
depois foi o Doria e agora o Joaquim 
Barbosa. Nós só teremos de fato 
ciências nessas pesquisas, por volta 
de julho. E em qualquer cenário, por 
bem ou por mal, ódio ou paixão, a 
possível candidatura do ex-presi-
dente Lula vai balizando o debate no 
Brasil até no momento”, enfatizou 
Ciro Gomes.

Sobre uma possível eleição sem 
Lula, Ciro foi questionado de como 
fará para herdar os votos da esquerda. 
“Eu quero defender um projeto de 
centro-esquerda. Não sou um candi-
dato da esquerda. Sou o que sou, te-
nho um passado político e tenho mi-
nha posição. O momento pelo qual o 
Brasil passa é grave, é complexo, por 
isso precisamos fazer ampla aliança 
entre os interesses práticos de quem 
trabalha, que é a classe trabalhadora, 
a mais sofrida de todas; e o interesses 
da produção, que é por onde nós ten-
taremos fazer o Brasil retomar o de-
senvolvimento. O que vai galvanizar 
esses votos é basicamente o conteúdo 
da proposta e o exemplo”, defendeu o 
pré-candidato.

O debate contou com uma apre-
sentação do ex-ministro, que passou 

por um breve enredo da história do 
Brasil moderno, com suas signifi-
cativas crises, até o os dias atuais, 
antes de responder-se às perguntas 
do público presente, sob mediação 
do técnico-administrativo da UFOP, 
Rondon Marques Rosa.

O presidente do Sindicato AS-
SUFOP, Sérgio Neves, destacou a 
importância de debater a situação do 
Brasil e conhecer as propostas dos 
candidatos à Presidência da Repú-
blica. “Nós vivemos uma conjuntura 
política complicada no país, e nesse 
momento que as eleições se aproxi-
mam, é importante discutir seriamen-
te o futuro do país, debater e ouvir as 
pessoas que têm propostas”, disse. 
Sobre a superlotação, que excluiu 
algumas pessoas da apresentação, o 
presidente do Sindicato se disse sur-
preso. “Não imaginava, pois dada 
a situação que estamos vivendo, o 
desinteresse com a política é muito 
grande. É sinal de que o povo está 
interessado em discutir e aprofundar 
o debate” completou.

Sergio ainda pontuou que há 
interesse de debates com outros can-

didatos, e que já há conversas para 
agendamentos para os próximos en-
contros como Marina Silva (Rede) 
Guilherme Boulos (PSOL) e Manoe-
la D’Ávila (PC do B).

Currículo
Ciro Ferreira Gomes nasceu em 

Pindamonhangaba, São Paulo, em 
1957, mas fez sua carreira política no 
Ceará. Formou-se em Direito na Uni-
versidade Federal do Ceará e cursou 
economia em Harvard, nos Estados 
Unidos. Ciro foi prefeito, deputado 
estadual, deputado federal, governa-
dor, duas vezes ministro e candidato 
à Presidência da República.

Lula pré-candidato
O Partido dos Trabalhadores 

(PT) mantém a pré-candidatura do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) preso desde o dia 7 de 
abril. Nas pesquisas do intituto Data 
Folha ele continua sendo pré-candi-
dato com altos índices de intenção 
de votos para a eleição de outubro. A 
candidatura de Lula pode ser lança-
da com ele em regime fechado, mas 
ainda precisaria ser avalizada pela 
Justiça Eleitoral para se tornar oficial.

Sexta é o dia D da 
Prefeitura Itinerante 
na Vila Operária

Após estrear com sucesso, realizando benfeitorias no bairro Vila Operária, 
o projeto Prefeitura Itinerante conclui a primeira etapa realizando agora o cha-
mado DIA D. É quando a Prefeitura de Ouro Preto entrega à comunidade as 
obras e manutenções realizadas no local e, ao mesmo tempo,  disponibiliza aos 
moradores acesso direto e imediato a uma série de diversos serviços, como infor-
mações e atendimento para assuntos relacionados à saúde, assistência judiciária 
ou assistência social. A Câmara de Ouro Preto também participa do projeto, le-
vando o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC). Quem não tem ou perdeu a 
carteira de identidade, poderá solici-
tar o documento no Dia D. Para isso, 
será preciso apenas que o interessado 
providencie com antecedência o pa-
gamento da taxa de arrecadação esta-
dual, que é de R$ 32,11. Lembrando 
que a primeira via do documento é 
gratuita.

O Dia D da Prefeitura Itinerante 
de Ouro Preto também oferecerá co-
leta seletiva de materiais recicláveis e 
promoverá atrações culturais, apre-
sentações artísticas, de lazer, e muitos 
jogos e brincadeiras para a criançada.

Será inaugurada a placa que ren-
de homenagem à Mariana Peixoto, a 
Dona Puri, ilustre moradora da Vila 
Operária, bastante conhecida e res-
peitada por sua religiosidade e de-
dicação aos menos favorecidos. Em 
razão de seu histórico de vida, a praça 
do bairro recebeu seu nome em 2015, 
por meio de um projeto apresentado 
na Câmara pelo vereador Chiquinho 
de Assis.Tudo isso acontece na sexta-
-feira, dia 20 de abril, a partir das 15 
horas, na Vila Operária. A Prefeitura 
informa que várias ruas estarão inter-
ditadas para realização dos serviços e 
das atrações.

Gilson Fernandes


