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"Todas as revolu-
ções se evaporam 
e deixam atrás de 

si apenas o limo 
de uma nova 

burocracia"
Franz Kafka

PÁG. 2

21 de abril em Ouro Preto tem 
duas cerimônias este ano

Paula Karacy

Pela primeira vez em 66 anos, 
a entrega da Medalha da In-
confidência, a maior honraria 

concedida pelo Estado de Minas 
Gerais, aconteceu em duas cerimô-
nias na cidade de Ouro Preto, na 
manhã de sábado, dia 21 de abril. A 
primeira ocorreu às 9h30 na Praça 
Tiradentes, com a cerimônia oficial 
de tiros, o hasteamento da bandeira 
e a colocação de flores no monu-
mento ao mártir da Inconfidência 
Mineira, Tiradentes. Logo depois, 
houve a entrega da Medalha da In-
confidência, no Centro de Artes e 
Convenções da Ufop. A mudança 
causou diversidade de opiniões en-
tre os moradores.

Ao todo, 170 personalidades e 
instituições foram lembradas, entre 
elas a vereadora e ativista dos di-
reitos humanos Marielle Franco, 
assassinada mês passado no Rio de 
Janeiro. Sua companheira, Mônica 
Benício, recebeu a honraria em sua 
memória. A cerimônia homenageia 
pessoas que contribuíram para o 
desenvolvimento de Minas e do 
Brasil, mas Heley de Abreu, pro-
fessora de Janaúba, foi esquecida. 
A educadora entregou sua vida ao 
salvar grande número de crianças 
de um salão em chamas. À pro-
fessora, de 43, sobreviveram três 
filhos, um bebê de um ano e dois 
adolescentes, além do marido.

Em seu discurso, o governador 
comparou o momento político do 
Brasil e a história de líderes que, 
no passado, tornaram-se símbolos 
da luta pela democracia. “A batalha 
do nosso tempo é a mesma dos in-
confidentes: a luta do ontem contra 
o amanhã. Estamos reverenciando 
o ontem, mas os heróis do ama-
nhã, que ousaram acreditar que o 
país conquistaria a independência. 
Hoje, a democracia, que tanto sa-
crifício custou à nação e à minha 
geração, está ameaçada pelas vio-
lências, perseguições, excessos e 
abusos de poder", ressaltou.

Em Ouro Preto, quatro perso-
nalidades e uma instituição foram 
homenageadas: José Luciano Mar-
tins, ‘Zé Preto’, garçom do Restau-
rante Casa do Ouvidor há 49 anos; 
as artesãs Maria Cecília Jannuzzi e 
Cecília Matias Ferreira; e o secre-
tário de Cultura e Patrimônio de 
Ouro Preto, Zaqueu Astoni; além 
da Agência de Desenvolvimento 
Econômico de Ouro Preto, ADOP. 
“Dedico a homenagem a todos os 
servidores da Prefeitura de Ouro 
Preto, da secretaria de Cultura e 
Patrimônio. Este ano com a singu-
laridade de receber essa honraria 
no ano do Patrimônio Cultural. É 

muito importante, me sinto muito 
honrado”, comemorou Astoni se 
referindo aos 80 anos que a cidade 
completa de Patrimônio Cultural. 
‘Zé Preto’ se disse honrado pela 
homenagem em reconhecimen-
to ao seu trabalho de tantos anos. 
Maria Cecília, artesã ouro-pretana, 
ficou emocionada pela lembrança 
do seu nome. 

Mudanças na cerimônia

Segundo o Governo do Estado, 
a mudança na realização do evento 
atendeu a um pedido da população 
e visava a liberação da população à 
Praça mais rápido. Em anos ante-
riores, o local chegou a ficar fecha-
do por mais de 10 dias. A demanda 
partiu de lideranças políticas, co-
merciantes e moradores, afetados 
pela realização do evento. “Acre-
ditamos que esse formato seja o 
melhor, vamos fazer a avaliação 
e claro, sempre consultando a po-
pulação de Ouro Preto. Só de não 
ter os palanques enormes na Praça 
Tiradentes, eu acredito que já tenha 
minimizando os problemas que 
ocorriam. Eram 15 dias montando 
palanque, e 15 dias desmontado”, 
justificou o prefeito Júlio Pimenta.

A cerimônia acontecia no an-
tigo molde desde 1950. Com a di-
visão, muitas ruas foram fechadas, 
dificultando o acesso da popula-
ção, inclusive a diversos bairros. 
Mas, por outro lado, o transtorno 
no Centro da cidade foi bem me-
nor, de acordo com moradores, 
que dividiram opiniões. “Só não 
tivemos a mega estrutura de pal-
cos na Praça, mas do restante fi-
cou igual, e digo até mesmo que 
piorou. Várias ruas fechadas, sem 
poder transitar, até mesmo carros. 
Antes podíamos transitar nestes 
outros lugares, só não tinha acesso 
à Praça”, enfatizou Luiz Gustavo 
Alves, morador do Cabeças. “An-
tes fechava apenas a Praça, agora é 
o centro histórico quase todo. Cla-
ro, comerciantes podem transitar 
porque é lucrativo para cidade. Eu, 
como moradora, serei impedida 
de transitar no meu bairro. Isso é a 
Ouro Preto que valoriza mais o co-
mércio turístico, do que nós ouro-
-pretanos”, argumentou Tacimara 
Campos. “Eu acredito que não fez 
muita diferença as ruas fechadas, 
mas ao menos foi liberado mais 
cedo e não causou aquele transtor-
no todo durante a semana anterior 
ao evento”, defendeu João Batista 
Ferreira, morador do Morro San-
tana.

Papa 
Francisco 

nomeia 
novo 

arcebispo 
em 

MARIANA

Avenida José Farid 
Rahme já recebe 
pavimentação.
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Torres de transmissão 
de alta tensão 

ameaçam turismo 
em OURO PRETO
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Os últimos cem anos talvez sejam o período em que a hu-
manidade foi impactada com o maior número de inovações, não 
só tecnológicas, porém políticas, sociais e econômicas. Voltando 
mais cem anos na linha do tempo, observem-se as tecnologias e 
os passos que elas vêm dando desde então.

A imagem só era captada pelo artista talentoso, mediante sua 
sensibilidade na interpretação das cores, emprego das tintas cer-
tas e manejo habilidoso dos pincéis. Isso persistiu até 1839, quan-
do foi inventada a máquina fotográfica; quatro anos antes, havia 
surgido o telégrafo, que permitia transmitir mensagens codificadas 
(Código Morse) a grandes distâncias; a transmissão de voz por 
meios mecânicos surgiu em 1876 com a invenção do telefone. Co-
mo meio de transporte mecânico, a locomotiva a vapor imperava 
desde 1813, mas no finalzinho daquele século (sec. 19), o auto-
móvel chegou para competir com ela. Água e terra, então, foram 
dominadas pelo transporte mecanizado. No ar, estavam os balões, 
mais como diversão, mas na entrada do século vinte, o avião subiu 
ao ar pela primeira vez, percorreu determinada distância e desceu 
à terra com relativa segurança.

Analisadas todas essas conquistas, percebe-se que o gênio 
inventivo humano se voltava para o imediato, ou seja, queria rom-
per as barreiras do tempo e do espaço; não mais viver à espera, 
porém correr atrás do almejado. Tudo que se buscava era mais 
proximidade, em menos tempo. O mundo todo saiu da languidez e 
entrou no frenesi! A velocidade, atrás de cada conquista ou inven-
ção, foi a grande transformação, pela qual passou a humanidade! 
Da primeira foto realizada e primeiro som transmitido chegou-se 
ao rádio, posteriormente, à televisão; da primeira engenhoca que, 
em Londres, era precedida de batedor com bandeira vermelha pa-
ra avisar transeuntes sobre a aproximação do perigo, chegou-se 
aos bólidos, em circulação nas cidades e rodovias.

Já na segunda década do século vinte e um, anuncia-se ou-
tra transformação, talvez mais impactante. Para esta que está por 
vir, ou melhor, já começou, os primeiros grandes passos foram o 
computador e a internet, dos quais não se falou entre as grandes 
conquistas descritas anteriormente. Veja-se que a fotografia veio 
registrar, em segundos, o que o artista levava tempo para realizar 
e não conseguia mostrar além de pequeno círculo. Em compen-
sação, aquela antiga obra artística pode ser contemplada, por mi-
lhões de pessoas, simultaneamente, em todo o mundo, graças ao 
computador e à internet.

Na era da pressa e velocidade, o Homem perdeu alguns dos 
valores, entre os quais a confiança, que os mais velhos diziam ser 
simbolizada pelo fio de bigode. Se não pelo repensar do ser hu-
mano, recuperando antigos valores morais, pelo menos por meio 
da blockchain, tecnologia revolucionária, desenvolvida a partir do 
computador, na internet, isso já é possível. Como já dito na série 
de artigos recentes sobre o assunto, confiança é qualidade ineren-
te à natureza da blockchain, cuja segurança de suas atividades é 
assegurada por ser pública e descentralizada, ou seja, é aberta à 
participação de quantos queiram e seu controle não está fechado 
nas mãos de uma pessoa ou de um grupo. Isso dá segurança, im-
pedindo que agentes estranhos se intrometam na rede, o mesmo 
valendo contra fraudes de origem externa ou interna.

Ao falar de segurança, vem-me à mente a opinião de alguns 
especialistas, segundo a qual, o lendário Satoshi Nakamoto (pessoa 
ou equipe?) não sabia do impacto que sua criação causaria. Ouso 
dizer que tanto sabia a ponto de se ocultar, preferindo o anonimato, 
talvez por questões de segurança. Ele não seria gênio se se revelas-
se! A blockchain contraria muitos interesses, o que poderia compro-
meter a vida de seu criador ou criadores! O bitcoin e demais cripto-
moedas são apenas uma amostra do que pode realizar a blockchain 
em favor do desenvolvimento com oportunidades iguais para todos! 
A tecnologia blockchain deverá transformar o mundo. Isso já está 
sendo compreendido por especialistas em diversas áreas, incluindo-
-se educação, saúde, manufatura e cadeias de suprimentos. Diver-
sas características da blockchain podem solucionar, com eficiência, 
problemas de difícil solução por outros meios. A imutabilidade dos 
dados é uma das características. Nenhum dado pode ser alterado 
na rede blockchain, o que acarreta confiabilidade na procedência de 
qualquer produto, por exemplo.

Tudo isso e muito mais deverá ser debatido, no primeiro even-
to do gênero na América Latina, o Blockspot Conference LATAM, 
a se realizar em São Paulo, dias 28 e 29 de maio próximo. Lideran-
ças da indústria e executivos de grandes empresas de tecnologia 
debaterão sobre a aplicabilidade da blockchain, antevendo seu im-
pacto na sociedade e consequentes resultados práticos.

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
Gomes 
Batista

A grande 
inovação do século
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Papa Francisco nomeia 
novo arcebispo de Mariana 

O Papa Francisco aceitou a 
renúncia ao governo pastoral da 
Arquidiocese de Mariana, apresen-
tada pelo Arcebispo Dom Geraldo 
Lyrio Rocha, tendo completado 75 
anos. A informação foi divulgada 
pela Nunciatura Apostólica no Bra-
sil. O Santo Padre nomeou Arce-
bispo de Mariana, Sua Excelência 
Reverendíssima Dom Airton José 
dos Santos, até agora Arcebispo 
Metropolitano de Campinas, em 
São Paulo.

O pedido de renúncia foi aceito 
pelo papa Francisco na quarta-fei-
ra (25) de acordo com o Código e 
Direito Canônico, que determina o 
pedido após o prelado completar 75 
anos. Dom Geraldo exercerá a fun-
ção de Administrador Apostólico 
até a posse canônica de Dom Air-
ton, no próximo dia 23 de junho.

A Arquidiocese de Mariana 
agradeceu a Dom Geraldo por seu 
serviço pastoral ao longo de qua-
se 11 anos e deu as boas vindas a 
Dom Airton. “Nossa saudação, 
agradecimento, nossa alegria filial 
a Dom Geraldo Lyrio Rocha por 
todo o seu trabalho, seu pastoreio, 
desempenhando com amor, solici-
tude e autodoação. A arquidiocese 
de Mariana jamais será esquecida 
de sua trajetória histórica e alta-
mente benemérita pelos grandes 
feitos pastorais, eclesiais, sociais e 
humanos junto ao nosso povo. A 
Dom Airton nossa consideração e 
coração aberto para com a sua es-
colha como arcebispo de Mariana. 
Seja Dom Airton continuadamente 
abençoado no seu novo pastoreiro e 
tenha as luzes divinas e a proteção 

de Maria e de São José para o seu 
trabalho pastoral”.

Dom Airton é mineiro de Bom 
Repouso e tem 62 anos. Formou-
-se em Filosofia na Faculdade do 

Dom Geraldo Lyrio Rocha exercerá a 
função de Administrador Apostólico

Dom Airton toma posse no dia 23 de junho

Ipiranga e Teologia na Faculdade 
Nossa Senhora da Assunção, em 
São Paulo. Tem mestrado em Di-
reito Canônico obtido na Pontifícia 
Univ. Gregoriana, em Roma.

Projeto 
Transvê Poesia 
comemora 
4 anos com 
promoção nas 
cidades

O projeto Transvê Poesias co-
memora este ano quatro anos de 
fundação. Para celebrar a data, os 
criadores do projeto promovendo 
uma série de atividades pelo Cami-
nho da Estrada Real: Itabirito, Ouro 
Preto, Mariana e Santa Bárbara.

A programação conta com 
oficinas e intervenções poéticas e 
saraus. Ao todo serão 500 garrafas 
poéticas partilhadas entre todas as 
ações.

“Em nosso aniversário, coloca-
mos poemas de outras pessoas nas 
garrafas com o intuito de lançar os 
escritos ao mundo, de forma gratui-
ta. Esse ano recebemos via o edital 
Mande Poemas, mais de 200 poe-
mas de quase 30 poetas de diversos 
estados do Brasil”, conta Anderson 
Valfré, criador do projeto.

Além de incentivar a  leitura, 
o projeto promove a reciclagem, 
reutilizando garrafas long necks e 
jornais, que são penduradas em es-
paços públicos e podem ser levadas 
para casa. “Com essas ações, com-
pletaremos 5 mil garrafas distribuí-
das por 13 cidades e 4 estados”, 
comemora Anderson.

A programação completa você 
confere na página do facebook do 
Transvê Poesia.
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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:
WHELTON PIMENTEL DE 
FREITAS, brasileiro, solteiro, his-
toriador, natural de Guaraciaba-MG, 
nascido a 10/02/81, filho de Francisco 
Vital de Freitas e  Elaine Pimentel de 
Freitas e MÔNICA RODRIGUES 
TEIXEIRA, brasileira, solteira, pro-
fessora, natural de Comercinho-MG, 
nascida a 14/09/89, filha de Paulo Tei-
xeira Neto e Maria Rodrigues Teixei-
ra; Ambos residentes neste subdistrito;
JOSÉ EMÍDIO LUCAS, brasileiro, 
solteiro, pastor evangélico, natural de 
Belo Horizonte-MG, onde reside, nas-
cido a 07/03/90, filho de João Bosco 
Fernandes Emídio e Silvanice Maria 
Lucas Emídio e THAÍS DE PAULA 
SIQUEIRA, brasileira, solteira, labo-
ratorista físico, natural de Ouro Preto-
-MG, onde reside,  nascida a 21/12/93, 
filha de Roberto Carlos Siqueira e 
Sione Fernanda de Paula Siqueira; 
 Apresentaram todos os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525 do 
CCB. Se alguém souber de algum 
impedimento oponha-o legalmente.  
 Ouro Preto,25 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

Câmara de Ouro Preto 
recebe doações para Lar 
São Vicente de Paulo

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.

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!

Madeireira 
TAQUARAL

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

Av. F. Duílio Passos, 1402 
Águas Férreas - OURO PRETO

(31)3551-3744

Material de 
Construção

Vende-se
PROPRIEDADE na 
Rua Santo Antônio, 
centro de Cachoei-

ra do Campo. 
Tel: (31)3553-1439

A Câmara Municipal de Ouro Preto apoia 
e participa da campanha anual de doações para 
o Lar São Vicente de Paulo, instituição filantró-
pica em Ouro Preto, que abriga 75 pessoas da 
melhor idade de ambos os sexos. O Centro de 
Atendimento ao Cidadão (CAC) é ponto de arre-
cadação da campanha, recebendo doações até a 
próxima sexta-feira (27). O CAC funciona de 7h 
às 19h no hall de entrada da Câmara Municipal.

A entidade precisa de diversos tipos de mantimentos (ex: 
leite, café, aveia, óleo, chá, biscoitos maisena e cream crac-
ker, fubá, feijão, canjica, canjiquinha, macarrão, fermento 
em pó, gelatina, sardinha em lata, suco de garrafa, azeite e 
mucilon) materiais de higiene pessoal e limpeza, além de 
fraldas geriátricas nos tamanhos G e EG, gazes, esparadra-
pos, micropore e luvas de procedimento.

Além do CAC, os outros pontos de coleta das doações 
são: Pires Company, Espaço Cazza, Pires Infantil, Piresports 
e supermercado Farid.

Jogos Escolares movimentam jovens 
de Ouro Preto e cidades vizinhas

Do dia primeiro ao dia 6 de maio, Ouro Preto sediará a etapa microrregional do Minas Es-
portiva/ JEMG 2018, que mobilizará estudantes da nossa cidade e dos municípios de Acaiaca, 
Diogo de Vasconcelos, Itabirito e Mariana.

O Minas Esportiva/ JEMG, Jogos Escolares de Minas Gerais, é o maior e o mais im-
portante programa esportivo-social do Estado. Participam do JEMG estudantes-atletas do 
ensino fundamental e médio dos 853 municípios mineiros. As modalidades disponíveis no 
JEMG/2018 são: atletismo, atletismo PCD, badminton, basquete, bocha, ciclismo, futsal, fu-
tebol de 5 (masculino), futebol de 7 (masculino), ginástica rítmica (feminino), goalball, han-
debol, judô, judô PCD, luta olímpica, natação, natação PCD, peteca, tênis de mesa, tênis de 
mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol de praia, voleibol sentado e xadrez, 
nos naipes masculino e feminino.

Promovidas pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esportes 
e da Secretaria de Estado de Educação, as competições são organizadas pela Federação de 
Esportes Estudantis de Minas Gerais, FEEMG. São elas que definem os representantes do 
Estado para os Jogos Escolares da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

Em Ouro Preto, serão 75 jogos nas modalidades de basquete, futsal, handebol, vôlei e 
xadrez, e as competições contam com o suporte técnico da equipe da Secretaria Municipal 
de Esportes.

A abertura oficial será no dia 2 de maio, quarta-feira, às 19 horas, no Ouro Preto Tênis 
Clube (rua Prefeito Washington Dias, s/nº, Barra).

Atletas ouro-pretanas na 
abertura do JEMG 2017
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Turismo de Lavras Novas é 
ameaçado por torres de transmissão

COLUNA DO 
EVANGÉLICO

gegomes2@yahoo.com.br

Salmo 23

Geraldo 
Gomes

Conta-se que certa vez, em um programa de auditório de 
grande plateia, participavam um jovem ator e um senhor idoso al-
quebrado pelos dias. Estavam ambos à frente, no palco, quando o 
apresentador os encarregou de uma tarefa: recitar de cor o salmo 
23. Coube ao jovem ator falar em primeiro momento e com suas 
técnicas de oratória e da dramaturgia começou:

O Senhor é o meu Pastor; nada me faltará.
Deitar-me faz em pastos verdejantes; guia-me mansamente 

por águas tranquilas.
Refrigera-me a alma; guia-me nas veredas da justiça por amor 

de seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não 

temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu 
cajado me consolam.

Preparas-me uma mesa perante mim na presença de meus 
inimigos;

Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me 

seguirão todos os dias de minha vida, e na sua casa habitarei por 
longos dias.

Quando o jovem terminou a sua fala a plateia o aplaudiu de pé 
entusiasmadamente pedindo que ele repetisse aquela apresen-
tação para que ela se deliciasse mais uma vez, ouvindo-o. Após 
o jovem terminar a sua tarefa, chegou a vez do outro concorrente 
que apoiando em sua bengala o peso da sua idade, o velhinho 
com a voz doce e trêmula repetiu as mesmas palavras do salmo: 
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará...

No final da apresentação daquele senhor, a reação da plateia 
foi bem diferente da reação acontecida no primeiro momento. Po-
diam-se ver rostos comovidos por todo salão. Um silêncio gritante 
sacolejava os corações dos assistentes e não raro podiam-se ver 
lágrimas nas faces de alguns que foram mais tocados por aquelas 
palavras. Aquele jovem ator, quebrando o silêncio que reinara no 
ambiente, pedindo a atenção das pessoas que ali estavam dis-
se: amigos quero lhes dar uma explicação de tudo que aconteceu 
hoje aqui. Vocês se entusiasmaram muito com minha eloquência 
e com minha fala, chegaram a pedir bis para que eu a repetisse, 
ao passo que agora vejo uma reação bastante adversa daquela 
quando nosso amigo terminou sua apresentação. Qual a razão 
de tudo isto? Eu Posso explicar para vocês em poucas palavras: 
a razão de tudo é porque eu conheço muito bem o Salmo e não 
conheço tão bem assim o Pastor de que ele fala; mas o meu con-
corrente conhece muito bem o Salmo, mas conhece, também, 
muito bem o Pastor.

O salmo 23 é uma página apenas das Sagradas Escrituras. 
Estas nos dizem muito sobre a história de Jesus e muitos são os 
que a conhecem de cor e são capazes de explaná-la com grande 
eloquência, mas nunca tiveram uma verdadeira experiência de vi-
da com o Mestre. Conhecer a história de Jesus garante apenas 
uma formação na área da cultura geral. A quem se preocupa com 
a salvação de sua alma isto não basta. Para se obter a salvação 
é necessário que se conheça profundamente o Jesus da história 
e se tenha com ele comunhão diária, obedecendo as ordenan-
ças que por Ele foram resumidas no único mandamento: “Amar 
a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo” 
(Mc12:33). Não basta conhecer a história de Jesus. Quem quer 
obter a salvação deve ter uma história de vida com Jesus conhe-
cendo e obedecendo a Sua Palavra. O andar com Cristo garante 
a vitória, porque Ele é a Paz. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.

Situação dos trabalhadores da 
empresa Village,  em discussão

Durante a reunião ordinária 
dessa quinta-feira (19), o gerente 
da Village, Carlos Roberto de Oli-
veira, utilizou a Tribuna Livre para 
apresentar a situação dos funcioná-
rios da empresa, que prestam servi-
ços no município e que estão com 
o vale-alimentação e pagamento 
atrasados. O convite foi motivado 
pelo requerimento de nº 97/18, de 
autoria do vereador Marquinho do 
Esporte (SD).

“A situação é a crise que esta-
mos passando no Brasil, todos sa-
bem que os governos federal e esta-
dual estão dificultando os repasses 
para o município, não só para Ouro 
Preto, mas todos os que passam por 
essa situação financeira, e isso tem 
agravado o nosso repasse”, afirmou 
Carlos Roberto. Segundo ele, ainda 
há uma dívida da Prefeitura com a 
Village do governo passado refe-
rente ao ano de 2016, no qual faltou 
o repasse de três meses, totalizando 
R$2,223 milhões, “que, somado 
com o período de 2017/18, totali-
zam R$5,650 milhões, o que fica 
inviável arcarmos com os nossos 
compromissos, e os trabalhadores 
são os mais prejudicados. O salá-
rio que está atrasado é o do mês de 
março e são quatro vales-alimen-
tação atrasados”, explicou Carlos 
Roberto.

O vereador Marquinho do Es-
porte (SD) ressaltou que “o convi-
te para o representante da Village 
vir ao Plenário foi para esclarecer 
questionamentos e ficou bem claro. 
Têm pessoas que estão passando 
necessidades, minha preocupação 
é com o povo que trabalha, que é 

assalariado e conta com esse vale-
-alimentação. Não é só o vale, mas 
o pagamento também está atrasado. 
Então, pedimos para que o prefeito 
analise e possa sanar a situação dos 
funcionários que tanto precisam”.

Segundo o vereador Juliano 
Ferreira (MDB), “somos todos a 
favor de que essa situação seja re-
gularizada o mais rápido possível. 
Sabemos que o governo herdou 
uma dívida, o que impactou nessa 
dívida com a Village. Contudo, é 
interesse do município que ele pos-
sa sanar o mais rápido esse valor e 
ajudar esses funcionários, para que 
ambas as partes possam chegar a 
um acordo”.

A vereadora Regina Braga (PS-
DB) enfatizou que “são mais de 200 
servidores que prestam serviços e 
que estão com o vale-alimentação 
e agora o pagamento atrasados. 
Com a vinda da empresa na Tribu-
na Livre, foi esclarecido o motivo 
do atraso e acompanharemos junto 

ao Executivo para analisarmos se o 
mesmo pagará uma parte, como foi 
falado, e assim a empresa honrar 
com seus funcionários”.

Após as discussões, o vereador 
Alysson Gugu (PPS) propôs a for-
mação de uma comissão especial 
para acompanhar a situação dos 
trabalhadores. “Diante de todo o 
exposto e da discussão estabele-
cida, solicitei a formação de uma 
comissão para acompanharmos, 
junto a representantes da empresa, 
funcionários, sindicato e irmos até 
as secretarias competentes e bus-
carmos a solução para o problema, 
visto que estamos preocupados 
com esses servidores”.

Ao final da reunião, foi forma-
da uma comissão especial compos-
ta pelos vereadores Alysson Gugu 
(PPS), Luciano Barbosa (MDB), 
Marquinho do Esporte (SD), Regina 
Braga (PSDB), Vander Leitoa (PV) 
e Vantuir Silva (SD) para acompa-
nhar a situação dos trabalhadores.

A Serra do Trovão (Buieié) um 
dos ícones naturais dos distritos de 
Lavras Novas e Chapada, em Ou-
ro Preto, está na mira da empre-
sa Mantiqueira Transmissora de 
Energia AS, que pretende instalar 
no local uma linha de transmissão 
de alta tensão. De acordo com o 
projeto apresentado na última ter-
ça-feira (17), na sede da prefeitura, 
a linha fará a ligação da sub-esta-
ção de Itabirito 2 até Barro Branco 
(Mariana) e terá um trecho sobre 
a Serra do Trovão (Buieié). Ainda 
de acordo com o projeto, será ins-
talado na serra cerca de 10 torres 
de 50 metros de altura.

Segundo os engenheiros da 
Mantiqueira, o traçado preferencial 
da linha de transmissão passaria a 
200 metros do vilarejo da Chapada, 

mas foi contestado pela comunida-
de e reprovado pelo IBAMA, por 
isso apresentaram uma variante 
da linha na Serra do Trovão. No 
entanto, representantes da comu-
nidade da Chapada criticaram essa 
variante alegando que provocará 
grande impacto ambiental e econô-
mico nos distritos de Lavras Novas 
e Chapada. Segundo Sérgio Gade-
lha, presidente da ONG ambien-
talista Serra do Trovão, o local é 
um importante corredor ecológico 
posicionado entre o Monumento 
Natural de Itatiaia (Ouro Branco) 
e o Parque Estadual do Itacolomi, 
auxiliando a manutenção da biodi-
versidade e das nascentes. “É uma 
região muito preservada e existem 
dezenas de nascentes na serra, in-
clusive a que abastece o distrito da 

Chapada. O impacto ambiental ge-
rado com a abertura de acesso para 
instalação das torres certamente 
comprometerá as nascentes”, con-
testou. A presidente da Associação 
dos Moradores da Chapada, Ana 
Conceição (Preta) lembrou que a 
serra faz parte do projeto Estrada 
Real e que existem muitas cachoei-
ras e trilhas utilizadas por turistas. 
“O turismo é a principal fonte de 
renda dos distritos e o impacto vi-
sual das torres na Serra do Trovão 
irá causar um prejuízo incalculável. 
Vamos mobilizar as comunidades 
para evitar essa tragédia”, afirmou. 
O secretário municipal de meio 
ambiente, Antenor Barbosa, mani-
festou grande preocupação com o 
projeto.

O Estudo de Impacto Ambien-
tal (EIA) da variante da linha na 
Serra do Trovão depende agora de 
autorizações de órgãos governa-
mentais federal e municipal. A re-
união teve a presença de represen-
tantes do consórcio multinacional 
Mantiqueira SA, responsável pela 
implantação da linha, do Promo-
tor de Justiça de Ouro Preto Dr. 
Domingos Ventura de Miranda, 
do Secretário de Meio Ambien-
te Antenor Barbosa, do vereador 
Chiquinho de Assis e lideranças 
comunitárias da Chapada. Repre-
sentantes do distrito de Lavras No-
vas não foram convidados.

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 LIBERAL Ed.1287 - SExta - fEira, 27 dE abril/2018

www.jornaloliberal.net
5OURO PRETO

Marcelo Tholedo

Dia D na Vila Operária
PANORAMA

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

DICA SINAL VERDE
Nas rodovias mantenha os faróis baixos 

acesos mesmo durante o dia

A Umami irá promover durante 
todo o mês de maio diversos 

eventos sobre saúde e alimentação 
em Mariana e Ouro Preto. A pro-
gramação conta com workshops, 
feiras, treino ao ar livre e oficinas 
e será disponibilizada com datas 
e locais no site e nas redes sociais 
da empresa marianense. O evento 
é uma forma de conscientizar as 
pessoas sobre a importância da 
alimentação e de outras práticas 
saudáveis para uma maior quali-
dade de vida. Assim, serão colo-
cados em pauta assuntos como o 
consumo de alimentos orgânicos, 
o apoio a agricultura familiar e 
sustentável, a substituição dos 
alimentos industrializados pela 
comida de verdade feita em casa 
e muito mais. Mais informações: 
contato@umamicomunicacao.
com.br

No dia 28 de abril, sábado, o 
cachoeirense Ademir Valente 

completará mais um ano de vi-
da, alcançando 44 primaveras. 
Familiares e amigos o desejam 

felicidades. Parabéns Dedê!
A comunidade da Obra Social Lírios do Campo está com uma cam-

panha para aquisição de material com o objetivo de promover uma 
oficina de fabricação de terços e rosários. De acordo com a coordenação, 
qualquer quantia é bem vinda. A pessoa que depositar deve informar qual 
o valor e fotografar o comprovante de depósito para que a tesouraria possa 
fazer o controle específico. Dúvidas e informações com o Sargento Jusce-
lino Gonçalves pelo telefone: 98879 4216. Os dados da conta para depo-
sito são: Obra Social Lírios do Campo, Banco do Brasil Agência 0473-1 
Conta corrente 22000-0.

O Campeonato Cachoeirão, do distrito de Cachoeira do Campo, em 
Ouro Preto, chega a mais uma final. A disputa do primeiro lugar será 

entre Thilangos e Havaí, este último tem a chance de ser o primeiro time a 
conquistar o bicampeonato na contenda. A partida acontece no domingo, 
dia 29 às 15h, no Campo do Cruzeiro do Sul. Às 13h, acontece o aqueci-
mento com a disputa pelo 3º lugar, entre São Francisco e Loss Amigos.

Na última sexta-feira, 20 de maio, aconteceu o Dia D na Vila 
Operária. Foi o fechamento das obras do Prefeitura Itinerante de 
Ouro Preto, no bairro, o primeiro a ser atendido pelo projeto. Após 
as manutenções estruturais, foram oferecidos diversos serviços à 
comunidade, como o caminhão da Saúde, o qual realizou 60 aten-
dimentos no dia, incluindo aferição de pressão, glicose, orienta-
ções e agendamentos. Também houve atendimentos da assistên-
cia jurídica, orientações sobre programas sociais, coleta seletiva, 
confecção de carteira de Identidade (em parceria com a Câmara 
Municipal) e vários outros. Na ocasião, foi descerrada a placa de 
inauguração da praça local, que levou o nome de Dona Puri, ilustre 
moradora do bairro.

Família de Dona Puri no descerramento da placa

Entrada Gratuita no Parque Itacolomi 
para moradores de Ouro Preto e Mariana

O vereador Chiquinho de Assis (PV) esteve na 
tarde da última quarta-feira, dia 25, com o vereador 
Alysson Gugu, acompanhando o prefeito Júlio Pi-
menta em encontro na Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente com o secretário Germano Luiz Gomes 
Vieira e com o Sr. Henri Dubois Collet, Diretor Geral 
do IEF. Na oportunidade puderam discutir sobre a co-
brança das tarifas para acesso dos moradores de Ouro 
Preto e Mariana ao Parque Estadual do Itacolomi e à 
Floresta Estadual do Uaimií.

“Foram realizadas reuniões na cidade para soli-
citar o direito de acesso pelos moradores da região e 
inclusive formalizamos documento solicitando a re-
vogação das tarifas, mas o encontro se mostrou fun-
damental para conseguirmos demonstrar à diretoria 
do instituto a importância e necessidade da gratuida-
de para os ouro-pretanos e marianenses no acesso ao 
Parque Estadual do Itacolomi e à Floresta Estadual 
do Uaimií. Fomos muito bem recebidos e nos foi ga-
rantido que até meados de maio teremos uma nova 
portaria determinando a gratuidade aos moradores do 
entorno dos parques em Minas Gerais. Valeu a luta e 
será uma vitória de todos aqueles que acreditam que 
os moradores são os principais protetores das unida-
des de conservação de Minas Gerais”. 

Escola de Amarantina é 
selecionada para maior 
torneio de ciência e 
tecnologia da Amazônia

A Escola Estadual Professora Maria do Carmo Almeida, locali-
zada no distrito de Amarantina foi selecionada entre 25 escolas bra-
sileiras para participar da FEROCIT - Feira Rondoniense de Ciência, 
Inovação e Tecnologia, maior evento científico da região amazônica e 
um dos maiores do mundo!

O projeto “Caracterização Social e Econômica das Jovens Mães 
do distrito de Amarantina”, realizado desde o ano passado na Institui-
ção é uma parceria da FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais, SEEDU - Secretaria Estadual de Edu-
cação e SEJUV – Secretaria Estadual de Juventude, todas ligadas ao 
governo de Minas Gerais.

De maneira inédita, a escola em questão foi a única agremiação 
colegial mineira selecionada entre as cerca de 50 apresentações (sen-
do 23 internacionais) que estarão presentes disputando o cobiçado 
principal prêmio de jovens cientistas, prova disso é que os resultados 
serão apresentados para o público de avaliadores em duas línguas (in-
glês e português).

Para Pedro “Peixe”, professor de Biologia 
e coordenador do projeto em questão, “estar 
entre os melhores projetos de inovação do país 
já é uma satisfação imensa, mas não queremos 
ir pra passear não, queremos trazer o título 
de melhor projeto científico para nossa casa, 
mostrando que aqui em Amarantina, mesmo 
com todas as dificuldades que uma escola pú-
blica encontra, fazemos Ciência de ponta!”.

A diretora Flávia Cássia, conclui colocan-
do que “é uma satisfação ver nossa Instituição 
apresentando e disputando títulos internacio-
nais junto com os melhores colégios do mun-
do, o que demonstra que investir na educação 
nunca é um gasto, e sim um investimento!”.
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destaque no Judô nacional Conselho de Turismo cria 
comissão para organização 
do Carnaval 2019

Marcelo Tholedo

Em abril deste ano, foi disputado no Rio de Janeiro o Cam-
peonato Brasileiro de Judô – Região III, no Parque Olímpico 
da Barra da Tijuca. Três atletas ouro-pretanas, que integram as 
fileiras do projeto de Judô da Fundação Aleijadinho, represen-
taram Minas Gerais e alcançaram excelentes posições na com-
petição, que contou também com a participação de  judocas  
do Rio de Janeiro, Espírito Santo e da Bahia.

O desempenho de Nicole Sena e Tainná Oliveira, que con-
quistaram o 3º lugar na competição, e de Ana Almeida, 5º lugar, 
chama a atenção para o trabalho que vem sendo desenvolvido 
pela Fundação Aleijadinho, sob a orientação do técnico Carlos 
Simões, que é faixa Preta 3º DAN e foi considerado melhor téc-
nico do judô mineiro nos biênios 2011/2012 e 2015/2016.

Na competição, o estado que mais conquistou medalhas 
foi o Rio de Janeiro, 142. Minas Gerais ficou em segundo, com 
60, a Bahia ficou em terceiro, com 53, e o Espírito Santo em 
quarto lugar, com 40 medalhas. Ao todo, foram mais de 700 
atletas inscritos.

O projeto Judô de Ouro da Fundação Aleijadinho é um 
programa que beneficia 80 crianças e jovens com idade de 6 
a 18 anos, e é mantido com suporte do Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Fundo da Infância e 
da Adolescência (FIA). Para o Campeonato Brasileiro, a  Secre-
taria Municipal de Esportes auxiliou no transporte das atletas.

O Carnaval de Ouro Preto é 
um dos principais eventos que 
movimentam o turismo da cidade. 
Com o intuito de integrar os diver-
sos setores, aspirando a participa-
ção de representantes de várias en-
tidades nas discussões e uma par-
ticipação mais popular, foi criada 
a Comissão do Carnaval de 2019.

A aprovação da Comissão 
aconteceu ainda no ano passado, 
em reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Turismo realizada 
dia 02 de maio de 2017. Na oca-
sião, o COMTUR percebeu que 
a festa é considerada um produto 
cultural da cidade de Ouro Preto, 
de forma que sentiu a necessidade 
de criação da Comissão para que 
ela possa orientar e auxiliar o tra-
balho executado pela Secretaria de 
Municipal de Turismo, Indústria e 
Comércio.

O presidente do Conselho Mu-
nicipal de Turismo, Jorge Adílio 
Penna, explica que por meio do 
Regimento do Conselho podem 
ser criadas comissões temáticas 
temporárias ou permanentes para 
discutir propostas relacionadas ao 
turismo, como foi o caso da comis-
são recém-instituída. “O Carnaval 
é uma festa popular e é objeto de 
discussões para a população, nesse 
contexto, por ser uma festa gran-
diosa, que envolve vários atores e 
uma soma de recursos muito gran-
de para a sua realização, é preciso 
um planejamento com antecedên-
cia para que se possa discutir toda 

a organização do carnaval. E para 
organizar as diversas propostas 
que todos os anos surgem, foi ne-
cessária a criação de uma comis-
são”, destaca Jorge.

O diretor de Eventos da Secre-
taria de Turismo, Marcelino Ra-
mos Xibil, ressalta a importância 
do diálogo com os representantes 
da comissão. “Tendo em vista a 
participação de representantes de 
várias entidades nas discussões, o 
carnaval tem cada vez mais a par-
ticipação da comunidade, ou seja, 
não é um planejamento somente 
do Departamento de Eventos, e 
sim de várias entidades que orga-
nizam o Carnaval”.

De acordo com a resolução 
que instituiu a comissão, ela será 
composta por representantes do 

Conselho Municipal de Turismo 
(COMTUR),  do Conselho Muni-
cipal de Políticas Culturais, da Se-
cretaria Municipal de Turismo, In-
dústria e Comércio, da Secretaria 
Municipal de Patrimônio e Cul-
tura,  da Secretaria Municipal de 
Governo, da Liga das Escolas de 
Samba de Ouro Preto (LESOP), 
da diretoria Zé Pereira Clube dos 
Lacaios, dos Blocos Estudantis do 
Carnaval de Ouro Preto, dos blo-
cos tradicionais do Carnaval de 
Ouro Preto, e da Associação Cul-
tural Galpão Sinhá Olímpia.

A Comissão tem o prazo má-
ximo de 90 dias, a contar da data 
da Resolução (publicada em 9 de 
abril de 2018) para apresentação 
do projeto do Carnaval em Ouro 
Preto.
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Aviva Mariana reúne 
centenas de católicos

CAMAR é revitalizado e recebe 
pintura de artista marianense

15ª edição do EREM reúne média de 20 mil fiéis

Felipe Cunha
O CAMAR (Centro de Apro-

veitamento de Materiais Reciclá-
veis) está de novo visual! Finali-
zada no dia 19 de abril, a pintura 
é uma tentativa de revitalizar o 
espaço usado para a reciclagem 
de materiais. O resultado final foi 
muito festejado pelos associados.

Desenhada pelo artista maria-
nense, Dinho Bento, a arte coloca 
materiais do próprio processo de 
reciclagem em paralelo com uma 
borboleta, representando a impor-
tância da reciclagem para o meio 
ambiente, além de melhorar a vi-
da das pessoas que trabalham no 
CAMAR. “A arte tem esse poder 
de mudar o espaço, de transformar 
a visão de um local. Fazer com 
que as pessoas que trabalham aqui 
fiquem menos estressadas”, afir-
mou o artista.

A presidente do CAMAR, 
Maria Aparecida, também ressal-
tou a importância da pintura para 
os associados. “Essa pintura vai 
fazer muita diferença aqui. Os 
nossos visitantes vão conhecer 
um Centro de reciclagem atrati-
vo, além de a pintura resgatar a 
nossa autoestima, poder trabalhar 
em um local mais bonito”, disse a 
presidente.

Felipe Cunha

Cerca de 20 mil pessoas se 
reuniram no último final de se-
mana, 20, 21 e 22, para a maior 
festa gospel do interior de Minas, 
o 15º EREM (Encontro Regional 
Evangélico de Mariana). A Praça 
Tancredo Neves foi palco de mui-
to louvor entoado pelas vozes da 
dupla André e Felipe, Anderson 
Freire e a banda Preto no Branco.

O prefeito Duarte Júnior, parti-
cipou da abertura e mais uma vez 
reafirmou seu compromisso com 
o povo de Mariana, destacando a 
importância do evento para a cida-
de e também para os fiéis. “Sabe-
mos o quanto o EREM representa 
e, por esse motivo, jamais deixa-
ríamos de realizá-lo. É prazeroso 
organizar um evento como esse, 
que reuni milhares de pessoas para 
orar e agradecer a Deus. É impor-
tante ressaltar que Mariana está 
dando a volta por cima, enfrentan-
do de peito aberto essa crise, e que 
vamos prosperar”, afirmou.

O evento, promovido pela 
Prefeitura de Mariana, através da 
Secretaria de Cultura, Turismo 
e Desportos, e organizado pelas 
Igrejas Evangélicas da cidade, 
também levou ao público pales-
tras com o Pr. Paulinho Palhaço, 
Pr. Nelson Júnior e a Pr. Fernanda 
Murucava. “Adorei a maneira co-
mo o pastor Paulinho iniciou sua 
palestra. Ele nos fez perceber que 
devemos priorizar o que é mais 

importante, como amigos e famí-
lia. Muitas vezes nos preocupa-
mos com status e dinheiro, e isso, 

nem sempre, garante felicidade”, 
ressalta a marianenses Flávia Ca-
mila Peixoto.

A Arena Mariana ficou pequena para tamanha energia de 
crianças, jovens e adultos que participaram da 2ª edição do Aviva 
Mariana. O evento aconteceu nesse fim de semana, 21 e 22, e 
reuniu centenas de pessoas de várias cidades.

Teve quem viajou por horas para participar pela primeira vez, 
como Renata Gomes, que veio de São Paulo. “Minha tia me convi-
dou e, como amo momentos como este, não recusei. Afirmo com 
toda a certeza que essa é a melhor experiência que já vivi. Já me 
emocionei diversas vezes e a todo instante eu agradeço a Deus 
por cada minuto”, afirma emocionada.

O prefeito Duarte Júnior também marcou presença ao lado 
da sua mulher, Regiane Oliveira, e destacou o quão prazeroso foi 
participar desse momento de oração. “Saio daqui renovado e ain-
da mais confiante de que Deus está sempre ao nosso lado, nos 
protegendo e nos guiando. Fico feliz em ver a nossa cidade sendo 
o espaço para um evento como esse que busca aproximar as pes-
soas e ensiná-las a amar, acreditar e ser a diferença em um país 
que necessita de pessoas fortes, inovadoras e decididas”, afirmou 
o prefeito que, em seguida, foi convidado para subir ao palco para 
receber a benção de um dos organizadores.

O Aviva Mariana, organizado pela Renovação Carismática Ca-
tólica (RCC), com apoio da Prefeitura, preparou momentos de pre-
gações, música, testemunhos e, para encerrar, uma celebração 
com o Arcebispo de Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha.

Eliene Santos

Eliene Santos

Desporto convida para Interescolar de Artes Marciais
A Secretaria de Educação e Desporto, atendendo a uma ini-

ciativa do Conselho Municipal de Esportes e com o apoio das 
associações esportivas municipais, convida toda a comunidade 
para prestigiar o I Interescolar de Artes Marciais.

O evento será realizado no próximo sábado (28), às 8h, na 
Arena Mariana, e funcionará como um teste para que as moda-
lidades apresentadas possam estar presentes nos Jogos Escola-
res Municipais do próximo ano.

As modalidades disputadas serão Taekwondo, Jiu-Jitsu, 
Judô, Capoeira, Kickboxing, Muay Thai, Tai Chi Chuan, Kung 
Fu, Boxe e Brazilian Grappling. Informações: 3557-2128.
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Projeto de Lei que regulariza táxi 
lotação em Mariana é retirado de pauta

PANORAMA

Thiago Barcellos

A paróquia Nossa Senhora da Glória, inscrita no CNPJ: 19.104.894/0001.98, com 
sede à Praça Aristides Pereira, nº 430, Passagem de Mariana, Mariana-MG, pelo seu 
representante legal, Padre Geraldo Martins Dias, brasileiro, presbítero, portador do 
RG: M.5.205.336 e do CPF: 711.814.666-87, permissionária de serviço público de 
inumação em Passagem de Mariana, no cemitério paroquial Nossa Senhora da Glória, 
considerando a necessidade de recadastramento e regularização da documentação dos 
jazigos das famílias titulares de concessão de jazigo no Cemitério Paroquial Nossa Se-
nhora da Glória; Convoca os/as concessionários/as de jazigos perpétuos no Cemitério 
Paroquial Nossa Senhora da Glória a comparecerem à Secretaria Paroquial, no prazo 
de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da data da publicação deste Edital, para iden-
tificar a quadra e o número em que se encontra o referido jazigo. O/a concessionário/a 
deverá comparecer com os seguintes documentos: Rescrito original (recibo) do jazigo 
ou declaração original de aquisição que o valha; Documento original que nos faça crer 
na sua responsabilidade sobre o referido jazigo; Fotocópia de RG, CPF e comprovante 
de residência do responsável pelo jazigo; Certidão de óbito do último responsável pelo 
jazigo ou procuração de familiares diretos, conhecendo e considerando que você seja o 
responsável pelo jazigo. Encerrado o prazo estabelecido, sem que haja qualquer mani-
festação por parte dos responsáveis, a concessão será declarada extinta por desinteresse 
do (a) concessionário(a) e a paróquia poderá proceder com a reorganização do cemité-
rio, conforme entender melhor. 

Passagem de Mariana, 07 de abril de 2018. 
Pe. Geraldo Martins Dias. 

Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Glória

Edital de Convocação para 
Concessionários no Cemitério 
Paroquial Nossa Senhora da 
Glória em Passagem de Mariana

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Com objetivo de tornar a população mais consciente dos riscos, ameaças 
e vulnerabilidade em relação à segurança e meio ambiente, a Fundação 

Renova apresenta o projeto “Escola Segura”. A iniciativa, construída cole-
tivamente com a Defesa Civil dos municípios, acontece em Mariana, Barra 
Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, municípios afetados pelo rom-
pimento da barragem de Fundão, com a participação de alunos e professores 
da rede pública. O projeto é desenvolvido desde fevereiro de 2018, em duas 
escolas de cada cidade. O trabalho consiste na capacitação da comunidade 
escolar, mobilizando o corpo docente, pais e alunos em diversas atividades 
como oficinas, palestras e treinamentos coletivos. A partir dessa iniciativa, a 
Fundação Renova busca fortalecer as ações preventivas junto à comunidade. 
Concluídas essas etapas, a expectativa é que as instituições de ensino sejam 
capazes de conduzir um processo de gestão de segurança e meio ambiente, 
articulado com os órgãos de Proteção e Defesa Civil locais e a Coordenado-
ria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Minas Gerais (CEDEC – MG).

O Circovolante estreia mais 
um projeto em Mariana, o 

Noites Circenses, uma série 
de eventos gratuitos, criados 

para valorizar as manifestações 
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 ideali-
zação do Circovolante. Todos 

os eventos são gratuitos. Mais 
informações em Facebook.

com/Circovolante

As Bordadeiras de Barra Longa ganham projeção nacional na São 
Paulo Fashion Week 2018. As artesãs trabalham na nova coleção do 

estilista Ronaldo Fraga. A tradição de técnicas únicas que passaram por 
gerações resistiu, em 2015, ao rompimento da barragem de Fundão, em 
Mariana. Em 2017, com a formação de um coletivo de mulheres, ganhou 
novo fôlego. As memórias e o bordado bem feito inspiraram o diálogo en-
tre o saber e a moda sob o olhar de Ronaldo Fraga. O estilista desenvolve a 
coleção para a 45ª edição do São Paulo Fashion Week, que aconteceu nos 
dias arcada para 22 e 26 deste mês. “A ideia veio de um desejo antigo de 
aprofundar neste universo. A técnica vai muito além do mercado. Está no 
cerne da criação o resgate da originalidade do bordado bem feito, a paixão 
pela vivência de anos, a pesquisa de memórias seculares”. 

A PL iria a plenário para segunda e terceira votação
O Projeto de Lei 15/2017, que 

institui o serviço de táxi lotação em 
Mariana, de autoria do vereador 
Ronaldo Bento (PSB) foi tema de 
muito debate entre os vereadores 
na reunião da segunda-feira (23). 
De acordo com o vereador autor 
do projeto, o assunto é discutido 
no Legislativo desde 1996. Nesta 
ocasião, um projeto semelhante 
ao que ele propôs foi apresentado 
há 22 anos por Cor-Jesu Quirino, 
então vereador na Casa. O PL che-
gou a ser aprovado, no entanto não 
foi regulamentado pelo Executivo 
na ocasião.

O vereador Ronaldo Bento 
afirmou que o projeto, que está 
protocolado na Casa desde janeiro 
de 2017, tem como objetivo au-
mentar a utilização da frota de táxi 
e oferecer à população outra opção 
de transporte coletivo. O PL, no 
entanto, não entrou na pauta da re-
união ordinária desta segunda-fei-
ra. De acordo com Ronaldo Bento, 
alguns vereadores alegaram a ne-
cessidade de outros pareceres an-
tes de discutir e votar o PL em 2ª 
e 3ª discussão e votação. “Fiquei 
insatisfeito, já que o PL passou por 
debate nas Comissões competen-
tes recebendo parecer favorável e 
foi aprovado por unanimidade em 
1ª discussão e votação, enquanto 
isso a população e a classe taxista 
espera ansiosa pela aprovação”, 
expressou o vereador.

O vereador ainda afirmou que 
a opção do transporte coletivo foi 
tema de amplo debate durante o 
ano passado. “Tivemos audiên-
cia pública, reuniões de trabalho 
com o Departamento de Trânsito 
(Demutran), Sindicato dos Taxis-

tas e trabalhadores do setor”, ex-
plicou o vereador. De acordo com 
o parlamentar, o táxi lotação, caso 
seja aprovado, precisa ser sancio-
nado e sua operação se dará em ro-
tas pré-estabelecidas pelo Demu-
tran e os interessados pelo tema.

VII Dia Mundial do Tai Chi Chuan 
será comemorado no Jardim

Em comemoração ao Dia 
Mundial do Tai Chi Chuan, a Se-
cretaria de Educação e Desporto e 
a Associação HamTai de Mariana 
convidam a todos para a sétima 
edição do evento que celebra a 
prática da arte marcial ao redor do 
mundo. A iniciativa será realizado 
no próximo domingo (29) às 9h, 
na Praça Gomes Freire (Jardim) e 
é aberto ao público.

Entre as atividades propostas 
estão a prática do Tai Chi e aque-
cimento corporal focados na men-
talização e na respiração. Escolas, 
academias e mestres de várias ci-
dades da região foram convidados 
para se apresentar no evento e as 
performances serão acompanha-
das por músicos da cidade.

COMUNICADO  
Prefeitura 
esclarece boatos 
sobre casamento 
comunitário

A Prefeitura de Mariana 
comunica que são falsas as 
publicações veiculadas nas re-
des sociais sobre a realização 
de casamentos comunitários 
gratuitos nas unidades dos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS). 
O informe deve ser prove-
niente de outra cidade que 
usa o Centro para este fim. 
Ressaltamos que todas as 
informações podem ser acom-
panhadas pelo site oficial do 
município, mariana.mg.gov.br
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Extrato de Contratos de Prestação de 
Serviço Mecânico com Fornecimento de 
Peças. Referência: Processo Licitatório 
nº051/2018, na modalidade Pregão Pre-
sencial nº022/2018, S.R.P. 005/2018 Con-
tratante: Serviço Autônomo de Saneamento 

Resultado do Processo Seletivo 
002/2018

Oficial de Serviços e Obras

Nº de Inscrição Classificação

009/02/2018 Classificado

023/02/2018 Desclassificado

010/02/2018 Desclassificado

019/02/2018 Desclassificado

041/02/2018 Desclassificado

007/02/2018 Desclassificado

038/02/2018 Desclassificado

015/02/2018 Desclassificado

012/02/2018 Desclassificado

028/02/2018 Desclassificado

029/02/2018 Desclassificado

031/02/2018 Desclassificado

030/02/2018 Desclassificado

043/02/2018 Desclassificado

034/02/2018 Desclassificado

008/02/2018 Desclassificado

Auxiliar de Serviços Operacionais

Nº de Inscrição Classificação

022/02/2018 Classificado

002/02/2018 Classificado

021/02/2018 Classificado

006/02/2018 Classificado

016/02/2018 Classificado

005/02/2018 Classificado

026/02/2018 Desclassificado

014/02/2018 Desclassificado

037/02/2018 Desclassificado

044/02/2018 Desclassificado

004/02/2018 Desclassificado

038/02/2018 Desclassificado

011/02/2018 Desclassificado

024/02/2018 Desclassificado

001/02/2018 Desclassificado

040/02/2018 Desclassificado

032/02/2018 Desclassificado

017/02/2018 Desclassificado

018/02/2018 Desclassificado

020/02/2018 Desclassificado

027/02/2018 Desclassificado

033/02/2018 Desclassificado

036/02/2018 Desclassificado

042/02/2018 Desclassificado

035/02/2018 Desclassificado

003/02/2018 Desclassificado

Resultado do Processo Seletivo 
003/2018

Auxiliar de Serviços Operacionais

Nº de Inscrição Classificação

002/03/2018 Classificado

001/03/2018 Desclassificado

Itabirito, 27/04/2018, Wagner José Silva 
Melillo - Diretor Presidente do SAAE.

Básico de Itabirito-MG. Empresa Contrata-
da: LI Comércio de Materiais Hidráulicos e 
Pneumáticos LTDA - ME. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada para a prestação de 
serviços mecânicos de assistência técnica, 
socorro (atendimento no local onde o veícu-
lo sofreu a pane) e manutenção preventiva 
e corretiva com o fornecimento de peças, 
componentes e acessórios, para os veículos 
pertencentes e os que venham a pertencer à 
frota do SAAE de Itabirito – MG, conforme 
especificações do anexo I, do edital, Valor 
Parcial: R$18.750,00 (Dezoito Mil setecen-
tos e cinquenta reais). Forma de pagamento: 
conforme edital. Vigência: Até 02/04/2019. 
Dotação Orçamentária: Dotação Orçamen-
tária Operações e Manut. em Abasteci-
mento de Água nas Sedes Urbanas 17 512 
1701 4.001 33.90.39.00 17 512 1701 4.001 
33.90.30.00 e Operação e Manuteções em 
Esgotamento Sanit. nas Sedes Urbanas 17 
512 1702 4.002 33.90.39.00 17 512 1702 
4.002 33.90.30.00. Data da assinatura do 
contrato: 02/04/2018. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Proposta 
e Habilitação do Processo Licitatório 
nº053/2018, na modalidade de Pregão 
Presencial nº023/2018 - Objeto: con-
tratação de empresa especializada em 
construção civil para prestação de serviço 
de construção de bases/fundações dos re-
servatórios no Município, com capacida-
des de 50M3, 100M3, 150M3 E 200M3, 
com fornecimento de materiais e mão de 
obra para o SAAE – Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico de Itabirito – MG, 
conforme descrito no anexo I, do edital. 
Empresa Vencedora e Habilitada Impacto 
Construtora Empreendimentos e Servi-
ços EIRELI EPP, perfazendo este pregão 
um valor total de: R$106.649,15 (Cento 
e seis mil, seiscentos e quarenta e nove 
reais e quinze centavos), Itabirito / MG, 
20/04/2018 – Engº Wagner José Silva Me-
lillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Prestação de 
Serviço de Construção de Base dos Re-
servatórios.  Referência: Processo Licita-
tório nº053/2018, na modalidade Pregão 
Presencial nº023/2018, nos termos da 
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores al-
terações. Contratante: Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico de Itabirito-MG. 
Empresa Contratada: Impacto Construto-
ra Empreendimentos e Serviços EIRELI 
EPP. Objeto: contratação de empresa 
especializada em construção civil para 
prestação de serviço de construção de ba-
ses/fundações dos reservatórios no Muni-
cípio, com capacidades de 50M3, 100M3, 
150M3 E 200M3, com fornecimento de 
materiais e mão de obra para o SAAE – 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
de Itabirito – MG, conforme descrito no 
anexo I, do Edital, perfazendo este contrato 
um valor total de: R$106.649,15 (Cento e 
seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais 
e quinze centavos), Forma de pagamento: 
conforme edital. Dotação Orçamentária 
Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Abasteci-
mento Água Sede Urbana. 17 512  1701  
3.001  44.90.51.00. Data da assinatura do 
contrato: 02/04/2018. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 034/2018 - 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° 063/2018, na Moda-
lidade de Pregão Presencial nº034/2018, 
Objeto: contratação de empresa para pres-
tar serviço de publicação de extratos de 
contratos, Aditivos, Convênios, decisões 
da Comissão Permanente de Licitação e 
demais atos e informações advindos da 
Administração Pública, em periodicidade 
semanal com ampla circulação Regional, 
incluindo o município de Itabirito, confor-
me especificações do Anexo I do edital, 
no dia 18/05/2018 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.

A CIDADE 
E EU

João de 
Carvalho

Racismo e 
injúria racial - II

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

APLAUDO DE PÉ, com toda a vibração, estas grandes per-
sonalidades negras, que superaram todos os problemas adversos 
que poderiam ter manchado sua honra, dignidade e valor, na vida 
social, mas que pelo talento inconteste que possuíam superaram 
qualquer forma de segregação. A própria Constituição Federal, em 
seu artigo 5º estabelece que “Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza e que a prática do racismo constitui 
crime inafiançável e imprescritível”.

Estes notáveis homens(mulheres), além de muitos outros, são: 
Abdias Nascimento, Antônio Castro Alves, Antônio Francisco Lis-
boa, Cruz e Souza, Machado de Assis, Mário de Andrade, Silvério 
Gomes Pimenta, Pelé, Chiquinha Gonzaga e muitos outros(as).

“CRIMES DE PRECONCEITO - O Brasil possui, desde 1989, 
uma lei que define os crimes resultantes de preconceitos de raça 
ou de cor, etnia, religião ou procedência nacional. São considera-
dos crimes de preconceito:

- Impedir o acesso de alguém habilitado a qualquer cargo públi-
co por causa de sua cor.

- Negar-lhe emprego em empresa privada.
- Impedir seu acesso a estabelecimento comercial ou a res-

taurantes, negando-se a servir, atender ou recebê-lo como cliente.
- Negar matrícula de aluno em estabelecimento de ensino pú-

blico ou privado.
- Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou 

residenciais e elevadores.
- Impedir o acesso ou o uso de transportes públicos”. (Conheça 

Seus Direitos, Reader’s Digest pág. 210).
É preciso que se tenha consciência na distinção entre Injúria 

Racial, que são palavras proferidas contra um indivíduo de cor, ra-
ça ou etnia diferentes, de maneira depreciativa. E, Racismo, que 
trata de um ato discriminatório contra todo Grupo Social referido, 
como impedir uma pessoa de entrar em determinado recinto, devi-
do à sua raça ou sua cor.

PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS: “Se você acredita alguém o dis-
criminou, pelos motivos expostos, aqui estão algumas coisas que 
você pode fazer:

- Registre uma queixa no departamento de recursos humanos 
de sua empresa.

- Apresente uma queixa formal de discriminação por idade à 
Secretaria de Direitos Humanos e ao Ministério do Trabalho.

- Procure a Delegacia Regional do Trabalho mais próxima e 
denuncie seu patrão pela prática de discriminação. Ela terá a obri-
gação de verificar imediatamente qualquer irregularidade que for 
denunciada.

- Consulte um advogado, pois você poderá pedir uma indeni-
zação por qualquer prejuízo que você venha a sofrer em função da 
discriminação”. (Ibidem, pág. 209).

O Respeito à Lei é fator importante para a vida em harmonia, 
pois Injúria Racial é prevista no artigo 140, § 3º, do CP e crime de 
Racismo é regulado na Lei nº 7716/97, que tem tratamento severo 
respaldado na Lei de Crimes Hediondos.

Praça Gomes Freire é palco de 
espetáculo de bandas centenárias

O som das bandas tomou conta da Praça Gomes Freire, 
em mais um domingo. É que ontem, dia 22 de abril, as cente-
nárias Banda Santa Cecília (de Passagem de Mariana) e Ban-
da São Caetano (de Monsenhor Horta) vieram abrilhantar o 
centro histórico da cidade. O público presente pôde ouvir um 
repertório eclético e bem executado, que foi de Zeca Pago-
dinho a Milton Nascimento numa mistura sonora que emo-
cionou, mas que também colocou muita gente para dançar.

Entre uma canção e outra, o Secretário de Cultura, Turis-
mo e Patrimônio, Efraim Rocha, anunciou que as bandas gra-
varão um DVD, realizou sorteios de brindes e os aniversa-
riantes do mês puderam cantar parabéns acompanhados das 
bandas e do grande coro que se formou com os espectadores.

No número final, Lídia Moreira e José Luiz Papa esban-
jaram talento e simpatia ao tocar Pratos e alternarem os seus 
lugares à frente das duas bandas. Lídia, integrante da Banda 
São Caetano, destaca a importância das bandas como oportu-
nidade para que os jovens possam ter contato com uma ativi-
dade cultural. Já José Luiz, da Banda Santa Cecília, ressaltou 
o prazer de estar em uma praça lotada pelo público. “É notá-
vel que quem esteve presente acredita nas bandas de música 
e sabe que elas são cultura viva de Minas Gerais”, afirmou.

Para conferir como foram as apresentações é só acessar 
mariana.mg.gov.br e escutar a reprise que irá ao ar na próxi-
ma sexta-feira e também no sábado, ao meio-dia.

Marcos Fileto

Marcos Fileto

Prefeitura sinaliza 
início das obras 
de eletrificação 
subterrânea

Em reunião realizada com as empresas de 
Telecom nesta sexta-feira, 20, a Secretária de 
Obras e a Cemig sinalizaram o inicio das obras 
que cumprirão o decreto judicial que estabelece 
a troca de iluminação da área subterrânea entre 
a Rua Direita e a Igreja do Rosário.

O projeto, que repensa a iluminação do tra-
jeto, começa na Rua Direita e passa pela Rua da 
Glória, Rua Alfonsus Guimarães, Rua Teófilo 
Otoni, Rua Monsenhor Horta e termina na Igre-
ja do Rosário, dando atenção especial para as 
duas pontes que se encontram nesse caminho.

As obras terão inicio no dia 2 de maio e a 
previsão de conclusão é de 180 dias. Entenden-
do o transtorno trazido por uma intervenção 
deste tamanho, as equipes responsáveis já estão 
alinhadas para estudar os desvios de trânsito 
necessários, a comunicação com a população 
diretamente envolvida e outras mais.

Marcos Fileto

Marcos Fileto

Projeto “Escola 
Segura” realiza 
atividades de 
conscientização em 
escolas do município

Com o intuito de conscientizar a comunidade escolar quanto aos riscos, ameaças e vulnerabilidade em relação à segurança 
e ao meio ambiente, o Projeto “Escola Segura” tem realizado uma série de ações na escola Municipal Monsenhor José Cota, 
no bairro Cabanas, e na Escola Estadual Dona Reparata Dias de Oliveira, de Cachoeira do Brumado.

As atividades são divididas entre oficinas, palestras e treinamentos coletivos, atendendo ao corpo docente das escolas, 
como também aos pais e alunos. Concluídas as etapas de conscientização, a expectativa é que as escolas sejam capazes de con-
duzir um processo de gestão de segurança e meio ambiente, recebendo sempre o apoio dos órgãos de Proteção e Defesa Civil 
municipais e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec – MG).

O projeto é desenvolvido pela Fundação Renova e está previsto no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) 
dos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. As atividades acontecem também nas cidades de Barra 
Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.
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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  

A MAIS COMPLETA LINHA DE 
MATERIAL ESPORTIVO DA REGIÃO

Camisaria
BARRETO

Roupas - Calçados - 
Cama e Mesa

R. Dr. Guilherme, 172 - ITABIRITO - 3561.1881

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

(31) 3561-0508 
3561-3584

98979-4354

Estamos com um 
novo formulário para 

DECLARAÇÃO DE 
POSSE DE IMÓVEL 
RURAL, o mesmo se 
encontra disponível na 
sede do Sindicato Ru-
ral, situado à Rua DR. 
Eurico Rodrigues,486, 
Praia- Itabirito MG. Para 
maiores informações 
(31) 3561-1708".

PREFEITURA  
MUNICIPAL  

DE  ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
comunica que serão realizadas as licitações 
abaixo discriminadas. Os editais poderão 
ser retirados pelo site http://itabirito.mg.
gov.br, no Depto de Licitações e Contratos 
ou solicitados pelo e-mail licitacao@pmi.
mg.gov.br. As reuniões de abertura dos 
processos acontecerão na sala de reuniões 
da PMI, localizada na Av. Queiroz Júnior, 
nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.: (31) 
3561-4050/3561-4086.
Pregão Presencial nº051/2018 - PL090/2018 
- Contratação de pessoa jurídica para pres-
tação de serviço de análises laboratoriais 
de alimentos e água, em atendimento ao 
Serviço de Inspeção Municipal (SIM) - 
SEMAPA. Tipo: Menor Preço por Item. A 
abertura será dia 15/05/2018 às 13:00 hs.
Pregão Presencial nº056/2018 - PL102/2018 
- Contratação de empresa para prestação 
de serviços de Buffet para realização da 
Festa do Trabalhador 2018, que contará 
com até 2900 convidados. Tipo: Me-
nor Preço Global. A abertura será dia 
11/05/2018 às 13:00 hs.
Prefeitura Municipal de Itabirito - 
Edital de Processo Seletivo Público 
Simplificado nº 001/2018 - Resultado do 
Recurso Impetrado Contra a Nota da Pro-
va Objetiva. O Prefeito de Itabirito-MG, 
no uso de suas atribuições legais, informa 
que em observância ao Princípio da Publi-
cidade, Resultado do Recurso Impetrado 
Contra a Nota da Prova Objetiva do Edital 
001/2018, referente ao Processo Seletivo 
Simplificado de Provas para contratação 
de pessoal por prazo determinado. O deta-
lhamento do resultado se encontra no site 
oficial www.imamconcursos.org.br, mais 
informações (31)3324-7076.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Edi-
tal de Processo Seletivo Público Simpli-
ficado nº 001/2018 - Classificação Final 
do Processo Seletivo - O Prefeito de Itabi-
rito-MG, no uso de suas atribuições legais, 
informa que em observância ao Princípio 
da Publicidade, Classificação Final  do 
Edital 001/2018, referente ao Processo Se-
letivo Simplificado de Provas para contra-
tação de pessoal por prazo determinado. O 
detalhamento do resultado se encontra no 
site oficial www.imamconcursos.org.br, 
mais informações (31)3324-7076.
Prefeitura Municipal de Itabirito - SE-
MED - Edital n° 01/2018 - Processo 
Seletivo Simplificado de Assistentes de 
Alfabetização para Atuarem no Programa 
Mais Alfabetização.  A   Secretaria   Muni-
cipal de Educação de Itabirito, torna públi-
co o edital para a seleção e constituição do 
banco de Assistentes de Alfabetização vo-
luntários para o Programa Mais Alfabeti-
zação, instituído pela Portaria nº 142, de 22 
de fevereiro de 2018. O Processo Seletivo 
Simplificado acontecerá nos dias 02 e 03 
de maio de 2018, no CMAEE, situado na 
Rua Arthur Bernardes, n° 163 – Centro Ita-
birito/MG, Tel.: (31) 3563-1869. Horário 
de 12h às 17 horas. E-mail: anamaria.zu-
ppo@pmi.mg.gov.br;  A seleção destina-se 
a escolha por indicação ao preenchimento 
de 04 (quatro) vagas para Assistentes de 
Alfabetização voluntários do Programa 
Mais Alfabetização no âmbito do Municí-
pio de Itabirito – MG, a serem distribuídas 
nas escolas públicas municipais urbanas 
e do campo. DO PERFIL - Poderão parti-
cipar do processo seletivo candidatos com 
o seguinte perfil: Professores alfabetizado-
res da rede com disponibilidade de carga 
horária; Professores da rede com dispo-
nibilidade de carga horária; Profissionais 
da rede com curso de magistério em nível 
médio; com conhecimento comprovado na 
área de apoio à docência, preferencialmen-
te em alfabetização.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Nova 
Sessão – Pregão Presencial 148/2017 - PL 
257/2017 – A pregoeira comunica data e 
hora para sessão de continuidade do referi-
do pregão, a qual se dará no dia 04/05/2018 
às 15 horas.
O Município de Itabirito torna público:
Extrato de contrato 233/2018 - PP 151-
2017 - PL 266-2017 - RP 083-2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de carnes para aten-
der ao Programa de Alimentação Escolar 
nas escolas da rede municipal de ensino. 
Contratada Comercial Angos Ltda EPP 
- CNPJ 07.301.845/0001-66.  Valor: R$ 
160.440,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 238/2018 - 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: Eric 
G. Silva Papelaria Armarinho e Infor-
mática - CNPJ: 044.213.626-97. Valor: 
R$3.630,20. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 244/2018 - PP 
022/2018 - PL 038/2018 - RP 014/2018. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 

para fornecimento de bebedouro para 
atender as quadras e poliesportivos da se-
cretaria municipal de esportes e lazer Con-
tratada: Adilene Anastácia Francisco – ME 
– CNPJ: 22.619.793/0001-64. Valor: R$ 
1.915,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 249/2018 - PP 
037/2018 - PL 065/2018 - RP 021/2018. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de rações e suple-
mentos alimentares, necessários para o 
criadouro conservacionista do parque eco-
lógico de itabirito, atendendo a secretaria 
municipal de meio ambiente e desenvol-
vimento sustentável. Contratada: R&A 
Comércio Agropecuário Ltda – CNPJ: 
01.635.454/0001-00. Valor: R$ 9.541,80. 
Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 258/2018 - PP 
031/2018 - PL 057/2018 - RP 018/2018. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de equipamentos, eletrodo-
mésticos e eletroeletrônicos e prestação 
de serviços de instalação, para as unidades 
administrativas e laboratórios das escolas 
municipais. Contratada: SC Distribuidora 
Ltda – CNPJ: 10.753.401/0001-76. Valor: 
R$ 18.000,00. Vigência: 31/12/2018.
Extratos de Contratos - PP 005/2018 
- PL 005/2018 – RP 002/2018. Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica especiali-
zada em fornecimento de EPI’s (Equipa-
mentos de proteção individual) em atendi-
mento à Prefeitura Municipal de Itabirito. 
Contrato 253/2018 - Contratada: Evolution 
Equipamentos de Proteção Individual Ltda 
– ME - CNPJ: 14.959.252/0001-57. Valor: 
R$2.100,00. Contrato 254/2018 - Contra-
tada: RNS Comércio Ltda ME – CNPJ: 
22.202.833/0001-78. Valor: R$5.502,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Extratos de Contratos - PP 027/2018 – 
PL 051/2018 - Objeto: Contratação de pes-
soa jurídica para fornecimento de materiais 
para pintura a fim de atender a demanda 
de manutenção da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços. Contrato 242/2018 
- Contratada: M6 Comercio de Tintas 
Ltda - ME - CNPJ: 26.073.052/0001-81. 
Valor: R$ 31.020,00. Contrato 243/2018 
- Contratada: Transcol Material de 
Construção Industria e Comercio Ltda 
- CNPJ: 16.711.459/0001-33. Valor: R$ 
262.851,25. Vigência: 31/12/2018.
Extratos de Contratos - PP 033/2018 - 
PL 060/2018. Objeto: Contratação de pes-
soa jurídica para aquisição de instrumental 
cirúrgico, instrumental para fins de diag-
nóstico, eletrodomésticos e móveis para 
as Unidades Básicas de Saúde, atenden-
do as necessidades da SEMSA. Contrato 
245/2018 - Contratada: Atuante Comercial 
Ltda – ME - CNPJ: 03.479.428/0001-57. 
Valor: R$36.037,00. Contrato 246/2018 
- Contratada: Kenny Salim El Awar – 
MEI – CNPJ: 26.804.759/0001-10. Va-
lor: R$ R$15.295,00. Contrato 248/2018 
– Contratada: Visamed Comércio de 
Material Hospitalar Ltda – ME – CNPJ: 
08.380.296/0001-25. Valor: R$ 30.830,40.  
Vigência: 31/12/2018.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 042/2018 – PP 007/2018 
– PL 009/2018 – RP 004/2018. Objeto: 
Registro de Preços para futura e even-
tual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de tintas para atendimen-
to do Departamento de Limpeza Ur-
bana, SEMURB. Detentor da Ata: M6 
Comercio de Tintas Ltda - ME – CNPJ: 
26.073.052/0001-81. Item 3 - Valor 
Unitário: R$40,90; Homologação/ Ra-
tificação: 05/04/2018. A íntegra da ata 
encontra-se disponível no Deptº de Li-
citações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 043/2018 – PP 007/2018 
– PL 009/2018 – RP 004/2018. Objeto: 
Registro de Preços para futura e even-
tual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de tintas para atendimento 
do Departamento de Limpeza Urbana, 
SEMURB. Detentor da Ata: SC Distribui-
dora Ltda – CNPJ: 10.753.401/0001-76. 
Item 8 - Valor Unitário: R$71,58; Homolo-
gação/ Ratificação: 05/04/2018. 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 044/2018 – PP 007/2018 
– PL 009/2018 – RP 004/2018. Objeto: 
Registro de Preços para futura e even-
tual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de tintas para atendimento 
do Departamento de Limpeza Urbana, 
SEMURB. Detentor da Ata: Transcol 
Material de Construção Indústria e Comér-
cio Ltda – CNPJ: 16.711.459/0001-33..
Item 1 - Valor Unitário: R$37,70;  Item 
2 - Valor Unitário: R$4,30;  Item 4  - Va-
lor Unitário: R$139,00;  Item 6 - Valor 
Unitário: R$297,00;  Item 7 - Valor Uni-
tário: R$52,90;  Item 9 - Valor Unitário: 
R$102,00. 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 048/2018 – PP 043/2018 
– PL 078/2018 – RP 026/2018. Objeto: 

Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para forne-
cimento de ferramentas para atendimento 
do Departamento de Limpeza Urbana, 
da SEMURB. Detentor da Ata: SC Ser-
viços e Comércio Ltda - EPP – CNPJ: 
12.803.572/0001-98. Item 2 - Valor Uni-
tário: R$17,20; Item 8 - Valor Unitário: 
R$5,00; Item 13 - Valor Unitário: R$13,20; 
Item 17 - Valor Unitário: R$3,98;  Item 19 
- Valor Unitário: R$17,60;  Item 22 - Valor 
Unitário: R$20,85; Item 25 - Valor Uni-
tário: R$27,25; Item 29 - Valor Unitário: 
R$17,90; Item 32 - Valor Unitário: R$ 
15,05; Item 34  - Valor Unitário: R$ 11,29;  
Item 36 - Valor Unitário: R$4,60;  Item 40 
- Valor Unitário: R$33,00; Item 41 - Valor 
Unitário: R$2,62;  Item 42 - Valor Unitá-
rio: R$7,07. Homologação/ Ratificação: 
13/04/2018. 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 049/2018 – PP 043/2018 
– PL 078/2018 – RP 026/2018. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para forne-
cimento de ferramentas para atendimento 
do Departamento de Limpeza Urbana, 
da SEMURB. Detentor da Ata: Transcol 
Material de Construção Indústria e Co-
mércio Ltda – CNPJ: 16.711.459/0001-
33. Item 1 - Valor Unitário: R$14,00; 
Item 3 - Valor Unitário: R$141,50;  Item 
4  - Valor Unitário: R$6,10;  Item 6 - Va-
lor Unitário: R$10,30;  Item 7 - Valor 
Unitário: R$140,00;  Item 9 - Valor Uni-
tário: R$72,70; Item 10 - Valor Unitá-
rio: R$121,00; Item 11 - Valor Unitário: 
R$25,90; Item 12  - Valor Unitário: R$ 
26,60; Item 14  - Valor Unitário: R$ 134,90;  
Item 15 - Valor Unitário: R$1.650,00;  
Item 16 - Valor Unitário: R$823,00; Item 
18 - Valor Unitário: R$14,55;  Item 20 - 
Valor Unitário: R$25,40;  Item 21  - Valor 
Unitário: R$61,55; Item 23 - Valor Unitá-
rio: R$10,80; Item 24 - Valor Unitário: R$ 
4,39;  Item 26 - Valor Unitário: R$ 55,70;  
Item 27 - Valor Unitário: R$1,36;  Item 28 
- Valor Unitário: R$2,05; Item 30 - Valor 
Unitário: R$19,60;  Item 33  - Valor Uni-
tário: R$46,00; Item 35  - Valor Unitário: 
R$7,50; Item 37  - Valor Unitário: R$14,25; 
Item 38 - Valor Unitário: R$16,95; Item 
39 - Valor Unitário: R$118,50; Item 43  - 
Valor Unitário: R$16,38. Homologação/ 
Ratificação: 13/04/2018. A íntegra da ata 
encontra-se disponível no Deptº de Licita-
ções e Contratos ou pelo site http://itabiri-
to.mg.gov.br.
Município de Itabirito/MG – A pregoeira 
torna público os resultados dos processos 
abaixo discriminados:
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 030/2018 
- PL 055/2018 – Contratação de empresa 
especializada para a prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos odontológicos de todas 
as marcas descritas neste edital com for-
necimento de peças de reposição e mão 
de obra para atender às necessidades dos 
consultórios odontológicos das Unidades 
Básicas de Saúde e do Centro de Especia-
lidades Odontológicas– CEO, em atendi-
mento a Secretaria Municipal de Saúde. 
Devido a inabilitação da licitante Minas 
Médica Ltda., única licitante classificada, 
a pregoeira declara o referido processo 
frustrado.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Resultado - Pregão Presencial 
038/2018 – PL 066/2018 – RP 022/2018 
– Registro de Preços para futura e even-
tual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de equipamentos, eletrodo-
mésticos e eletroeletrônicos para atender 
as unidades da Prefeitura Municipal de 
Itabirito, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Administração. Vencedo-
ra: Adilene Anastácia Francisco - ME. 
CNPJ: 22.619.793/0001-64. Item: 04. Va-
lor Total: R$ 2.569,00. Vencedora: Dário 
Humberto de Melo Castro – ME. CNPJ: 
71.181.184/0001-81. Itens: 07 e 09. Va-
lor Total: R$ 4.764,00. Vencedora: MPA 
Empreendimentos Eireli – ME. CNPJ: 
24.478.341/0001-35. Item: 8. Valor Total: 
R$ 21.052,00. Vencedora: Santafé Distri-
buidora Ltda. CNPJ: 14.780.286/0001-
80. Itens: 03 e 05. Valor Total: R$ 
11.013,00. Vencedora: Space Informática 
& Móveis para Escritório Ltda. CNPJ: 
14.190.355/0001-03. Itens: 06, 11, 12 e 
13. Valor Total: R$ 9.160,00. A pregoeira 
declarou os itens 01, 02 e 10 frustrados, 
o Secretário Municipal de Administração 
ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG– 
Resultado – Pregão Presencial 044/2018 
- PL 081/2018 – Contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento e instalação 
de cancela eletrônica, câmera e sistema 
de comunicação, com disponibilização 
de todos os materiais para a execução do 
serviço, incluindo mão de obra, em aten-
dimento a Secretaria Municipal de Admi-
nistração. Não compareceram interessados 
para o processo em epígrafe, sendo assim 
a Pregoeira declara o mesmo deserto. O 
Secretário Municipal ratificou a decisão 
da pregoeira.

Prefeitura de Itabirito promove grande 
feira de adoção de cães e gatos

Em parceria com a 
Ong Vidanimal, a Prefeitu-
ra de Itabirito, por meio do 
Serviço de Controle Ani-
mal, realiza grande feira 
de adoção de cães e gatos 
filhotes neste sábado, 28. O 
evento acontece das 9h às 
12h, no Salão dos Ferroviá-
rios, na Praça da Estação. 
A feira é uma oportunidade 
para quem deseja salvar 
uma vida e ainda ganhar a 
companhia de um bichinho 

de estimação.
Estão disponíveis animais 

saudáveis de diversos tama-
nhos. Para adotar, é neces-
sário ser maior de 21 anos, 
apresentar documento de 
identidade,  comprovante de 
residência e pagar a taxa de 
R$15,00 de vacina. Todos os 
bichos adotados terão direito 
a castração gratuita na idade 
adequada.

(31) 98758-6622

Denúncias 
 Sugestões

Críticas 
Novidades 
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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)
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Avenida José Farid Rahme 
começa a receber pavimentação

cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Flores na janela: a comunidade religiosa já se 
prepara para a coroação de Nossa Senhora, que 
acontece nas igrejas São Sebastião e Boa Viagem 
em maio. É costume também enfeitar as janelas 

das residências na noite de 30 de abril para recepcionar e ganhar bênçãos 
da virgem protetora. É tradição católica com muitos seguidores.
Novo show a vista: o Restaurante 4 Estações já programou para 19 de 
maio mais um grande evento. Desta vez a dupla César Menotti e Fabiano 
é a atração, e os ingressos já estão à venda.
Hospital da Baleia: a direção do hospital da Baleia da capital agradece 
aos colaboradores pelas doações durante a compra em supermercado 
da cidade. Foram 7,4 milhões arrecadados possibilitando mas de 85 mil 
atendimentos infantis. As doações destinadas as crianças com câncer é 
mais que um ato de amor, e principalmente em nossa terra, onde sempre 
prevalece a solidariedade e amor ao próximo. 
Coisas simples: é mais fácil programar supercomputadores, gerir gran-
des empresas, cumprir elevadas metas profissionais, do que construir 
relações saudáveis regadas com um sublime amor. Houve brilhantes 
intelectuais que quiseram conquistar o amor com a sua cultura, mas ele 
disse: “Encontro-me nas coisas simples e anônimas”! Houve milionários 
que quiseram comprá-lo com dinheiro, mas ele declarou: “Não estou à 
venda”! Alguns generais quiseram dominá-lo com armas, mas ele afir-
mou: “Só floresço no terreno da espontaneidade”! Os políticos tentaram 
seduzi-lo com o seu poder, mas o amor bradou: “O poder asfixia-me”. 
Houve pessoas célebres que quiseram envolvê-lo com a fama, mas ele 
sem hesitar comentou: “A fama nunca me poderá seduzir”. (Augusto 
Cury)
Dama do samba: Antônio Carlos, o popular Telefunkem, através de 
seu programa na rádio Cidade, prestou homenagem à dama do samba, 
Ivone Lara, e recebeu inúmeras mensagens de incentivo e felicitações 
pela aplausível iniciativa. Ivone Lara faleceu no dia 16 de abril deixan-
do triste o mundo da música. Ela, cantora e compositora era, conhecida 
como rainha do samba.
Alto estilo: quem comemorou seus 49 anos ladeada de amigos e familia-
res foi Nívia Ferreira, exemplar funcionária do legislativo municipal. No 
último dia 20 a Aprendoteca do Bairro Boa Viagem foi palco de encon-
tro de pessoas queridas que integram a nossa sociedade com o propósito 
de levar o abraço, carinho e admiração à aniversariante.
Por onde anda? Edvando Baeta, casado com Elaine e filho de tradi-
cional família itabiritense. Há poucas décadas ele fazia acontecer na 
sociedade itabiritense participando de bailes, e movimentos sociais. Foi 
também um expoente na UMESI (União Municipal dos Estudantes de 
Itabirito). Sempre de bem com a vida e cultivando grandes amizades, 
Edvando Baeta é gente de expressão da cidade Encanto.
Dia do trabalho: sem motivos para comemorar. Especialmente este 
ano, nossos concidadãos vivem a expectativa de dias melhores. O de-
semprego bate à porta de nossos chefes de família. O comércio se equili-
bra tentando se manter e as indústrias pouco têm a festejar. Todos, apesar 
da capacidade de renascer das cinzas, acreditam em ações de nossas 
lideranças para colocar Itabirito de novo entre os municípios mais pro-
gressistas do estado.
Para refletir: Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a jus-
tiça se retira por alguma porta. (François Pierre Guizot)

Arquivo Giovani Varela

Visita ilustre no Túnel do tempo

Obras vão melhorar a mobilidade na cidade
Antigo sonho da população de 

Itabirito, a construção da avenida 
José Farid Rahme já chegou na 
etapa de asfaltamento. Após a co-
locação de sub-base, base e impri-
mação, as obras de pavimentação 
começaram na sexta-feira, 20.

As obras da nova avenida fo-
ram iniciadas em setembro do ano 
passado e, além do asfaltamento, 
consistem em drenagem, constru-
ção do muro de contenção, rotató-
ria, pista de ciclismo e caminhada. 
A drenagem da primeira etapa já 
está finalizada e a construção dos 
muros de contenção está na parte 
final.

A primeira etapa está sendo 
realizada em um trecho de apro-
ximadamente um quilômetro, que 
vai da rua Esperança, que liga o 
bairro Padre Adelmo ao Padre 
Eustáquio, até rotatória da rua 
Cristóvão Militão com Waldir Sal-
vador de Oliveira, no Centro.

“Quando pronta, a avenida vai 
beneficiar não apenas o desloca-

mento para quem mora na região. 
É uma obra que está bem adiantada 
e mostra que podemos contar com 
o prefeito Alex”, exaltou o morador 
do bairro Padre Adelmo, Washin-
ton Vinícius Felix Cândido. 

Outros Benefícios
Além da construção da no-

va avenida, a obra também con-
templou a drenagem da rua Bela 
Vista, no bairro Padre Adelmo, 
que estava fechada devido a uma 
erosão. Desde a fundação da rua, 
a melhoria era uma demanda da 
comunidade. Agora, ela está sendo 
100% recuperada. 

Subcomitê do Rio Itabirito recebe 
projetos de saneamento da cidade

Na última sexta-feira, 20 de 
abril, conselheiros e convidados 
participaram de mais uma reu-
nião ordinária do Subcomitê da 
Bacia Hidrográfica (SCBH) do 
Rio Itabirito. O encontro contou 
com a presença de funcionários 
da Secretaria de Meio Ambiente, 
Saae, membros de Ongs de prote-
ção ambiental e representantes das 
empresas que atuam na cidade.

Durante o encontro, foram en-
tregues os projetos básicos de sa-
neamento da sede e do distrito de 
Acuruí, financiados pelo recurso 
da cobrança pelo uso da água, por 
meio do Comitê da Bacia Hidro-
gráfica (CBH) do Rio das Velhas, 
do qual o subcomitê de Itabirito 
faz parte. A partir da aprovação, 
eles seguem para a formulação do 
projeto executivo e captação de re-
cursos para execução.

Os projetos foram solicitados 
pelo Sistema de Abastecimento de 
Água e Esgoto (Saae) de Itabirito 
por meio de chamamento público 
em 2015 e consistem na revisão e 
ampliação do sistema de abaste-
cimento da sede e construção do 
sistema de coleta e tratamento em 
Acuruí. 

Itabirito sem enchentes
Na ocasião, o secretário de 

Meio Ambiente e coordenador ge-
ral do subcomitê, Antônio Genero-
so, informou que em 2018 comple-
ta cinco anos que o rio Itabirito não 
sai da calha, ou seja, não há enchen-
tes na cidade. De acordo com ele, 
este é o resultado de uma série de 
ações desenvolvidas pela Prefeitu-
ra, como a construção de barragi-
nhas, drenagem, desassoreamento 
de pontos chaves do rio e retirada 
de esgoto. “Essa conquista foi fruto 
de muito trabalho da prefeitura e da 
população”, ressaltou. 

Estação de Arêdes
A retirada da proteção da Es-

tação Ecológica de Arêdes, loca-

lizada entre Itabirito e Serra da 
Moeda, também foi debatida. Os 
conselheiros definiram uma série 
de ações para mobilização contra 
a lei estadual, como a marcação 
de uma reunião com o secretá-
rio de Estado de Meio Ambiente, 
realização de audiência com os 
vereadores e atos na Assembléia 
Legislativa. O Ministério Público 
de Minas Gerais já instaurou um 
inquérito para apurar as irregulari-
dades do processo. 

Outros assuntos
No encontro também foi deba-

tida a participação do subcomitê 
no Programa Pró Mananciais da 
Copasa, que tem como objetivo 
proteger e recuperar as microba-

cias hidrográficas e mananciais 
que são utilizados para o abaste-
cimento público, e as ações con-
tra as atividades de tratamento de 
minérios irregulares realizadas na 
cabeceira do ribeirão do Silva. 

SCBH Rio Itabirito
O Subcomitê da Bacia Hidro-

gráfica do Rio Itabirito foi instituí-
do pelo CBH Rio das Velhas em 
maio de 2006 e tem atuação na 
sub-bacia hidrográfica do Rio Ita-
birito. Ele possui composição pa-
ritária entre o poder público muni-
cipal, usuários de recursos hídricos 
e Sociedade Civil Organizada. As 
reuniões são mensais e abertas ao 
público. O próximo encontro será 
realizado no dia 25 de maio.
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“Acidentes acontecem”, dizia o início desta coluna, semana 
passada, ao focar má educação e irresponsabilidade de alguns 
em meio ao trânsito, onde disciplina do condutor e sua obediên-
cia às regras são essenciais à segurança de todos, que com ele 
interagem naquele momento. Mas, acidente não está restrito ao 
trânsito. Deixando de lado a foice e a enxada, um motorzinho 
está ficando muito comum nas mãos de profissionais da jardi-
nagem e da limpeza. Parece que não, mas a roçadeira elétrica, 
além de ao seu operador, oferece riscos a quem está ou passa 
por perto. Não é à toa que, na capina pública, os roçadores tra-
balham atrás de uma rede, o que não se vê quando o trabalho 
está por conta da iniciativa privada. Pedestre seguia pelo acos-
tamento da rodovia quando, de repente, sentiu algo a lhe bater 
na perna. Era pequena pedra, cujo impacto foi amortecido pela 
roupa e, por isso, não causou nenhuma lesão. Em gramado, 
do outro lado da rodovia, uma pessoa, sem nenhuma proteção 
para si ou para o seu entorno, operava uma dessas roçadeiras 
elétricas, de onde, provavelmente, fora lançada a pedra. Imagi-
ne-se o que poderia ter acontecido, se aquela pedrinha tivesse 
penetrado a janela de veículo passante e atingido o rosto do 
condutor. Quem opera tal equipamento deve ter o rosto prote-
gido e ter à sua volta uma tela, para evitar que terceiros sejam 
atingidos. 

O BERRO DO 
BODE ZÉ

Roçar pode,
 jogar pedra não!

Prefeito Alex recebe Troféu 
da Inconfidência Mineira

Gestão foi avaliada positivamente por 81% 
dos entrevistados em Itabirito

Marcelo Tholedo

Em solenidade realizada no 
auditório Crea Cultural, em Belo 
Horizonte, o prefeito de Itabirito, 
Alex Salvador, recebeu no dia 20 
de abril, o Troféu Inconfidência 
Mineira.

No final da sessão solene do 
37º Seminário Mineiro de Pre-
feitos, Vice-prefeitos, Vereado-
res, Promotores, Procuradores 
Jurídicos, Controladores Inter-
nos, Secretários e Assessores 
Municipais, Alex Salvador re-
cebeu a honraria, que destaca os 
políticos mineiros que trabalham 
para recriar a noção do desen-

volvimento humano, tornando 
sua missão um bem comum de 
acesso à todos.

Por meio de avaliação de Es-
tudos Políticos, mediante pesqui-
sa de opinião pública realizada 
por amostragem telefônica em 
Minas Gerais entre 1º de janeiro 
e 28 de fevereiro deste ano, 81% 
da população de Itabirito avaliou 
de forma positiva a gestão de 
Alex Salvador.

Para o prefeito, o reconheci-
mento é resultado de um traba-
lho em conjunto. “Este é um tro-
féu para Itabirito, para todos os 

servidores municipais. Recebe-
mos esse prêmio em decorrência 
ao reconhecimento obtido pela 
gestão, que é fruto de muito tra-
balho e comprometimento. São 
muitas obras, como é o caso da 
Avenida José Farid Rahme que 
está saindo, Educação e Saúde 
que sempre são motivos de or-
gulho e muitas outras conquistas 
para Itabirito. Agradeço, princi-
palmente, a nossa equipe que faz 
com que Itabirito seja destaque 
na região dos Inconfidentes e no 
estado de Minas Gerais”. 

Prefeitura Itinerante chega ao Taquaral
Em Ouro Preto, é a Prefeitura que vai até você. Depois da Vila 

Operária, chegou a vez do bairro Taquaral receber o projeto Prefei-
tura Itinerante. As obras e os serviços de manutenção começaram 
na segunda-feira, dia 23 de abril, e continuam até que as demandas 
solicitadas pela comunidade sejam atendidas.

Os trabalhos envolvem limpeza de bueiros, capina das ruas, pin-
tura de meio-fio, manutenção de calçadas, operação tapa-buracos, 
substituição de lâmpadas queimadas, manutenção da rede elétri-
ca, instalação de quebra-molas e placas de sinalização de trânsito. 
Também será realizada a drenagem da área localizada atrás da sede 
da Pastora, a implantação de calçada na Avenida Duílio Passos, a 
restauração do Chafariz e a implantação da Academia ao Ar Livre.

A Prefeitura Itinerante irá atender todos os bairros da sede e 
também os 12 distritos com seus subdistritos e localidades.


