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"Tenho a impressão  
de que a exclama-
ção 'a pátria corre 
perigo!' não seja 

tão terrível quanto 
'a cultura 

corre perigo!'".
Máximo Gorky

PÁG. 7

Duarte Jr. acompanha reunião 
sobre reassentamento de Bento 
Rodrigues e Paracatu de Baixo

A prática 
milenar 
do Tai Chi 
Chuan  se 
difunde 
cada vez 
mais em 
MARIANA

Na noite de quarta, 26, o pre-
feito Duarte Júnior participou de 
um grupo de trabalho, realizado 
pelo Ministério Público, para tratar 
de assuntos relacionados ao reas-
sentamento de Bento Rodrigues e 
Paracatu de Baixo, comunidades 
atingidas diretamente pelo rom-
pimento da barragem de Fundão. 
Temas como o licenciamento de Pa-
racatu, compra assistida para reas-
sentamento familiar, zoneamento e 
diretrizes foram abordados durante 
o encontro, que teve a presença de 
representantes das comunidades 
atingidas, da Prefeitura de Mariana, 
Fundação Renova, Samarco, Vale, 
Estado, BHP Bilinton, Ministério 
Público e Cáritas.

O prefeito ressaltou a forte atua-
ção do Ministério Público no mu-
nicípio e sua proximidade com o 
poder público.  "Percebemos que 
essa aproximação é extremamente 
importante para que, juntos, possa-
mos cobrar agilidade da Fundação 
Renova. Já se passaram mais de 2 
anos da maior tragédia ambiental do 
país e o processo de reassentamento 
ainda enfrenta muitas etapas a serem 
superadas”, afirma Duarte Júnior, 

pontuando ainda que cobranças se-
rão feitas com frequência, para que 
o reassentamento seja tratado como 
prioridade total pela Fundação Re-
nova. “Não podemos permitir que 
os atingidos pelo rompimento da 
Barragem de Fundão sofram mais 
do que já sofreram”, finalizou.

De acordo com os pontos acer-
tados na reunião, o licenciamento 
ambiental ficará a cargo do municí-
pio e o Estado auxiliará nos trâmites 
após realizar análise dos projetos. Já 
as possibilidades em relação ao reas-
sentamento das famílias atingidas se-
rão estudadas pelos moradores junto 
à Fundação Renova e à Cáritas, uma 
vez que há divergências entre eles. 
Os moradores poderão optar, tanto 
pelo reassentamento, como compra 
assistida e recebimento de indeni-
zações. Durante a reunião, repre-
sentantes da Renova apresentaram 
às comunidades as metodologias e 
diretrizes dos novos reassentamen-
tos. Os grupos de trabalho têm como 
finalidade dar andamento e delibera-
ções a todos os tipos de assistência 
aos moradores. Os próximos encon-
tros ficaram agendados para os dias 
09 e 23 de maio.

Jovens da Jocum Contagem 
realizam apresentações na 
Região dos Inconfidentes

Durante a divulgação dos trabalhos, os jovens visitaram a redação do jornal O LIBERAL
A igreja evangélica Batista Missionária de Amarantina (IBMA) do 

distrito em Ouro Preto, fundada em 10 de novembro de 2003, teve a hon-
ra de receber uma equipe de Missionários da JOCUM, Jovens com uma 
Missão – unidade Contagem. 

A equipe com 10 missionários, esteve na região acompanhada do Pre-
sidente da IBMA de Amarantina, Pastor Flávio Ferreira de Souza, entre 
os dias 26 de abril e 4 de maio, quando levaram alegria, amor, esperança 
e compaixão, através da dança, apresentações circenses e do teatro, em 
diversos lugares, como escolas, praças, unidades terapêuticas e igrejas 
evangélicas da região. Atualmente a organização conta com 1100 bases de 
treinamento dos obreiros, está presente em 180 países, já capacitou 18000 
Missionários e habilita mais de 30 mil alunos por ano em diversas áreas 
como educação, mídias, artes, família, religião, economia e governo.

Josilaine Costa

JOCUM - Jovens com uma Missão (JOCUM) é uma missão internacional e interdenominacional empenhada na mobilização de 
jovens de todas as nações para a obra missionária, tendo como objetivo conhecer a Deus e fazê-lo conhecido.
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Quem nunca viu uma centopeia? Se dependesse apenas do 
número de pés, o bichinho seria o campeão da mobilidade, pois 
segundo consta, ele teria cem pés ou mais que isso; daí o nome. 
Alguém já contou? No meio de tantos, se algum apresenta defeito 
ou se machuca, como identificá-lo?

O dono sabe onde, exatamente, se apresenta o problema. Mas, 
lucubrações em torno dessa particularidade não interessa muito, ao 
contrário de outra, da qual mais depende a mobilidade daquela “mi-
nhoquinha” avançada: é a sincronia de movimentos.

Aqueles pesinhos, por seu grande número, se não estivessem 
em sincronia, poriam o bichinho doidinho da silva, quando quisesse 
andar. Ele se reviraria como sua parenta, a minhoca, na areia quen-
te, mas não sairia do lugar! O pior, com ele, não acontece porque a 
natureza é sábia. Nela não há lugar para imprevistos!

Já imagino um, ou mais, entre leitores, a questionar o porquê 
desta abordagem: - onde este cara que chegar com isso? Não vou 
fazer suspense. O que existe e funciona na centopeia, parece não 
existir no governo tupiniquim. O governo não chega a ser centopeia 
(animalzinho mais conhecido do povo), mas pode ser comparado a 
um polvo gigante, cujos tentáculos, quase sempre, agem à revelia 
uns dos outros. Quem mais é prejudicado por essa anomalia ad-
ministrativa é o cidadão simples, sem muito conhecimento sobre a 
estrutura do poder governamental e que ainda guarda, dentro de si, 
aquele medo de contestar ou reclamar, que vem desde o período 
colonial. O cidadão com melhor formação e informação se defende 
como pode e segue em frente, mas o outro, quando não encontra 
ajuda fica perdido.

A semana passada foi a última da temporada de caça anual, 
empreendida pelo Leão da Receita. Por todo o país, havia gente 
ocupada a fazer declaração de rendimentos, alguns preocupados 
com a mordida, que podiam levar, outros voltados a alguma mutre-
ta, que pudesse lograr o Leão, porque em se tratando de Brasil, a 
turma do jeitinho não deixa por menos; podendo, dá o nó em tudo! 
Esquecem-se de que o Leão também se aprimora nas bocadas! 
No meio desse contingente, há um grupo, pequeno, é claro, que 
procura cumprir sua obrigação, ainda que mediante concurso de 
terceiros, mas é deixado à própria sorte pelos órgãos de governo 
aos quais está ligado. São pensionistas, gente simples, mais viúvas, 
que nenhuma informação recebem, com exceção da pensão (ainda 
bem) paga via bancária.

De repente, o baita polvo entendeu que todo mundo está ligado 
à internet e, assim sendo, a mais ninguém interessa receber comu-
nicação por escrito. A Receita cobra a declaração, mas seus órgãos 
parceiros de governo, em relação ao pequeno grupo, fazem de con-
ta que nada acontece. Quem tenta ajudar não encontra informação 
entre vivos, mas sendo “fuçador” de internet e não apenas inter-
nauta, como se convencionou, localiza o caminho para obtenção 
do comprovante de rendimentos, sonegado aos mais simples. Há 
que “escanear” documentos a serem remetidos via e-mail, acompa-
nhando formulário preenchido online, impresso, assinado pelo pen-
sionista e levado ao cartório para reconhecimento de firma. Todo 
esse procedimento é para a obtenção de um endereço eletrônico 
(e-mail) em nome do pensionista. Mediante esse endereço ele con-
seguirá obter o comprovante de rendimentos; é o que se promete 
na página, sem especificar o formato de arquivo do material a ser 
remetido.

Cumpridas todas as exigências, os arquivos são remetidos. 
Mais de uma semana depois, vem a informação de que não foi pos-
sível o atendimento à solicitação, porque não se conseguiu ler os 
documentos. O arquivo é rotineiro, que todos usam e se abre em 
qualquer dispositivo, mas os “zés manés” do governo não veem. 
Feito o teste na origem, tudo está perfeito, sem qualquer problema.

Este é o Brasil, que tenta avançar, mas é puxado para trás pela 
própria máquina do governo! O Ministério da Fazenda/Receita Fe-
deral faz a sua parte, o contribuinte se apressa no cumprimento do 
dever, mas não tem a colaboração do ministério ao qual está vincu-
lado. Ao invés do fornecimento espontâneo da informação ou, pelo 
menos, sua facilitação, cria-se um nó burocrático, que só serve para 
impedir que se cumpra o dever. Neste país grande, bobo e irrespon-
sável, segura-se a informação exigida e necessária ao contribuinte, 
sob pretensas segurança e privacidade, mas na outra extremidade 
escancaram-se as portas para a corrupção sistematizada, pela qual 
se esvaem recursos necessários ao bem-estar da população. Na-
da escapa à sanha dos corruptos e corruptores, desde a merenda 
escolar, indispensável ao aluno carente, até as grandes empresas, 
suporte do patrimônio público formado com sangue e suor de to-
dos os brasileiros. Tranca-se a portinha dos direitos do cidadão e se 
mantém escancarado o grande portão da roubalheira!

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
Gomes 
Batista

Que se vire, 
tô nem aí!

2

Site: www.jornaloliberal.net
Composição e Arte Final: 
Saliba & Rendeiro de Noronha Ltda.
CNPJ: 26.101.279/0001-93
Impressão: Sempre Editora Ltda., 
Av. Babi ta Camargos 1645, 
Cidade Industrial, 
Contagem/MG
Tiragem desta Edição:
11 mil exemplares
Periodicidade: semanal
Registro Sindical: 
Sindijori nº134
       
Os pontos de vista em artigos 
assinados e/ou publicitários não refletem 
necessariamente a opinião deste jornal, e 
são de inteira responsabilidade dos seus 
signatários. A reprodução total ou parcial 
é permitida, desde que citada a fonte.

Fundador: D. J. Rendeiro de Noronha
Diretora-Presidente e Editora Principal: 
Paula Karacy Saliba Silva (MTB 14553/MG)
Redator: Paulo Felipe Noronha
Reportagem: Michelle Borges Pereira 
(MTB 15091/MG) 
Contábil: Camêllo Contabilidade Ltda.
Publicitário: Roberto Lourenço
Colaboradores: Nylton Gomes Batista, 
Élson Cruz, Priscilla Porto, Valdete Braga, 
João de Carva lho, Rodolfo Koeppel, 
Neto Medeiros e Geraldo Gomes 
Circulação semanal e gratuita: 
Ouro Preto, Itabirito, Mariana 
e respectivos distritos
Redação e Administração: 
R. Tombadouro 502, Cachoeira do Campo 
(CEP 35410-000) Ouro Preto/MG
Tele/fax: (31) 3553-1699 e 3553-1752
e-mail: jornaloliberal@msn.com
oliberalinconfidentes@gmail.com

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

II Semana da Leitura de Ouro Preto se 
consolida como evento propagador 
de conhecimento e saber

De 23 a 27 de abril, a Secretaria 
Municipal de Educação de Ouro 
Preto, por meio do Departamento 
de Projetos da Casa do Professor, 
promoveu a II Semana da Leitura, 
evento criado com o objetivo de 
difundir a leitura como atividade 
produtiva de desenvolvimento do 
saber.

Um amplo e diversificado pro-
grama possibilitou o intercâmbio 
de informações e troca de experiên-
cias e vivências entre educadores, 
autores, especialistas e alunos. O 
desafio de estimular a leitura em 
tempos que livros, revistas e jornais 
competem em pé de desigualdade 
com jogos e redes sociais, foi um 
tema bastante abordado. E os re-
sultados do evento promovido pela 
Prefeitura de Ouro Preto superaram 
as expectativas, uma vez que, ao 
todo, a programação mobilizou um 
público de 770 pessoas.

Conclui-se que livros, artigos, 
revistas e jornais não são coisas do 
passado, e que as novas tecnologias 
não substituem, mas apenas com-
plementam o bom e velho hábito 
de ler, e são importantes também 
porque proporcionam a todos, em 
qualquer hora ou lugar, acesso a 
conteúdos valiosos.

E quem não foi, perdeu, pois 
muito conhecimento circulou nas 
atividades oferecidas durante a II 
semana da leitura de Ouro Preto, 
confiram:

- Oficina com alunos da Rede 
Municipal de Ensino, no Museu 
Casa dos Inconfidentes

- Causos do Brasêro, com o 
ator Marcelino Xibil, no Paço da 
Misericórdia

- Contação de Histórias com 
Rejane Leal Keller, na Biblioteca 
Pública Municipal

- Abertura da II Semana da 
Leitura, no Paço da Misericórdia

- Contação de Histórias com as 
professoras Maria da Consolação e 
Cristiane Aparecida

- Contação de Histórias com 
os professores Leonardo Sales, 
Cláudia Pereira e Renata Coelho, 
do Grupo “Quem quiser que conte 
outra”, na Casa do Professor

- Oficina de construção de ins-
trumentos musicais com reciclá-
veis, com os professores Leonardo 
Sales, Juliana Pereira

- Oficina e contação de his-
tórias sobre O Aleijadinho, coma 
professora Maristela Moreira e a 
pedagoga Jesuína Cristina da Silva

- Palestra “Como escrever e 
publicar seu próprio livro”, com 
o editor Paulo Lemos, da Editora 

Graphar
- Abertura da Semana de Leitu-

ra, com o Coral do Sisenando, do 
Oratório Dom Bosco. Presença do 
Prefeito Júlio Pimenta

- Palestra com a Superinten-
dente Municipal de Ensino, Janaína 
Penna

- Paço da Misericórdia na II Se-
mana da Leitura

- Palestra sobre Meditação, 
com Isabel Prado

- Oficina de Construção de 
instrumentos musicais com reci-
cláveis, com os professores Leo-
nardo Sales e Juliana Pereira

- Teatro de Sombras, com os 
professores José Jacinto da Costa, 
Maria Margarida Basílio e Jussara 
Ferreira

- Mesa de escritores de Ouro 
Preto, com Priscila Porto e Victor 
Stutz

- Sarau com o Grupo Lesma
- Palestra sobre Literatura Afro 

brasileira com o pedagogo Jeffer-
son Rocha

- Oficina de Dobradura e Ori-
gami com a professora Miliani 
Conceição Carvalho

- Oficina Varal de Poesia 
com a professora Rosângela Es-
tanislau.
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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

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet  
www.sideralfm.com.br

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

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

Vereadores Estudantes 
são empossados pelo 
Legislativo ouro-pretano

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

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

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

Não perca 
tempo, compre 

tudo em 
um só lugar.

R. 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!

OURO  PRETO

DICA SINAL VERDE
Condutor mantenha uma 

distância mínima de 
1,5 m do ciclista  
e respeite a vida

VENDO CASA 
nova, 3 quartos, 

2 salas, 2 cozinhas, 
3 banheiros e 

aquecimento solar. 
Tel: (31) 99762-3892.

Condomínio 
Paragem do Tripuí

Vinte e cinco estudantes 
tomaram posse no projeto 
Vereador Estudante 2018 
em cerimônia realizada 
nessa quinta-feira (26). O 
programa é promovido pelo 
Centro de Atendimento ao 
Cidadão (Cac), da Câmara 
Municipal de Ouro Preto, e 
tem como objetivo estimu-
lar a participação dos estu-
dantes do Ensino Funda-
mental na prática legislativa 
do município e no exercício 
da cidadania.

Durante o mandato, 
com duração de um ano, os 
jovens dos 8º e 9º anos das 
escolas municipais parti-
cipam de atividades de capacitação como seminários, visitas 
técnicas e palestras sobre o funcionamento do Poder Legisla-
tivo em Ouro Preto. Além disso, eles elaboram indicações,re-
presentações, requerimentos e até projetos de lei para serem 
apresentados aos vereadores titulares.

Participam do projeto neste ano: Adrian Menezes; Auro-
ra de Souza Silva; Barbara Jarone; Bianca Kaila Dias; Cyn-
tia Gabriele Aparecida; Gabriel de Oliveira Duarte; Gabriel 
Eduardo Gomes; Gabriel Ribeiro; Giovanna Luísa Ferreira; 
Guilherme Henrique da Silva; Jonnathan Henrique Martins; 
Katarine Ricaldoni Leandro; Laura Aparecida; Marcela Ma-
noela; Maria dos Anjos Rojas; Marlon Bruno Rodrigues Gon-
çalves; Mayara Rillary Teixeira;Pedro Henrique de Oliveira 
Carvalho; Pedro Muniz; Pedro Simão; Pierre Rodrigues; Rob-
son Miliano da Penha; Sabrine de Paula dos Santos; eThayssa 
Gabriele Aparecida.

O vereador estudante Gabriel Marques, de 16 anos, aluno 
da Escola Municipal Izaura Mendes, integrou a iniciativa em 
2017 e foi reeleito agoracomo vereador suplente. “Sentimos a 
obrigação de dar continuidade ao nosso trabalho. É muito bom 
estar de volta, pois não buscamos melhorias apenas para a nos-
sa escola, mas, também, para a cidade. Hoje, é muito impor-
tante a participação do jovem na política, visto que queremos 

os nossos direitos”, disse.
O presidente da Câmara, Wander Albuquerque (PDT), 

enfatizou a importância do programa do Legislativo, que visa 
a inclusão dos adolescentes na política. “É muito gratificante 
ter esses jovens participando da política, principalmente na 
nossa cidade que passa por dificuldades. Assim, quanto mais 
pessoas e jovens atuando nas suas escolas, bairros e distritos, 
dialogando em casa e com amigos sobre política, Ouro Preto 
só tem a ganhar. Os projetos que esses vereadores estudantes 
elaborarem podem, inclusive, virar projetos de lei. A Câmara 
dá total apoio ao programa”.

A vereadora Regina Braga (PSDB) parabenizou o Legis-
lativo pela realização de iniciativas voltadas para os jovens e 
ainda destacou a participação das mulheres na política. “Nesse 
mandato, temos apenas eu como vereadora, o que tenho muita 
honra. Já no vereador estudante temos sete meninas. Isso me 
deixa muito feliz, pois vemos um futuro com mais mulheres 
na política”.

Para o coordenador do projeto vereador estudante, Pedro 
Henrique Alves, “temos a intenção de politizar esses adoles-
centes, deixá-los cientes do real papel que eles têm na socie-
dade, sabendo o tanto que eles podem influenciar nas decisões 
tomadas na nossa cidade, além de conhecer e valorizar Ouro 
Preto e seus distritos”.

De acordo com o coordenador do CAC, Gabriel Neme, 
“as atividades serão realizadas até o mês de novembro des-
te ano, com uma programação recheada de visitas técnicas, 
passeios ecológicos e turísticos, conhecimento dos bairros e 
localidades, visando, ainda, à inclusão social”.

Além dos vereadores estudantes, participaram da ceri-
mônia os titulares: Chiquinho de Assis (PV), Regina Braga 
(PSDB), Wander Albuquerque (PDT) e Zé do Binga (PPS). 
Para mais informações, entre em contato com o CAC pelos 
telefones: (31) 3552-8527 ou 3552-8545.
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Projeto Mais Saúde realiza ação de 
prevenção e combate a hipertensão

COLUNA DO 
EVANGÉLICO

gegomes2@yahoo.com.br

Bem-aventurado 
aquele que crê

Geraldo 
Gomes

Muitos acontecimentos importantes houve na vida da igreja 
primitiva após a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. O 
Evangelho de João relata que logo após a ressurreição de Cristo 
os seus discípulos continuaram em Jerusalém e se reuniam se-
cretamente nas casas dos irmãos, com as portas fechadas, com 
receio de serem perseguidos pelos doutores da lei, da mesma 
maneira que perseguiram o Mestre. Em um destes encontros, es-
tando reunidos, Jesus surgiu dentre eles e disse: Paz seja convos-
co! E, dizendo isto mostrou-lhes nas mãos os sinais dos cravos, 
e, virando-se, mostrou o lado que fora traspassado pela lança do 
soldado quando estava Ele ainda na cruz. Diz a Bíblia que os dis-
cípulos muito se alegraram ao verem o Senhor. Tomé, porém, não 
estava com eles naquela oportunidade. Quando os seus amigos 
falaram com ele que haviam visto Jesus ele não acreditou. Na sua 
incredulidade disse: se eu não vir os sinais dos cravos em suas 
mãos e ali não colocar o meu dedo; se ainda não puser a minha 
mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Mas, Jesus que tudo 
vê, oito dias depois apareceu novamente aos discípulos reunidos 
no mesmo lugar, e, agora, Tomé com eles estava. Dirigindo-se 
logo a Tomé disse Jesus: põe aqui os teus dedos e vê as minhas 
mãos; estende também a tua mão e põe-na no meu lado. Não 
seja incrédulo Tomé, mas crente! Diz o texto que, atônito, disse 
Tomé: Senhor meu e Deus meu!..., Porém lhe respondeu Jesus: 
porque vistes crestes, bem-aventurados os que não viram e cre-
ram!... (Jo20:27).

Crer no Senhor Jesus Cristo é uma questão de decisão pes-
soal. Não há quem possa incutir fé no coração de alguém decidido 
a não crer. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno co-
nhecimento da verdade que é a Sua Palavra e, através dela obte-
nham a fé necessária para a salvação: a fé em Jesus Cristo, único 
Salvador. O maior problema de algumas pessoas é que, como 
Tomé, necessitam de algo palpável em que possam tocar para 
crer. Preferem crer no ídolo que podem ver e em que podem tocar 
com seus dedos, a crer no Deus invisível de que falam as Sagra-
das Escrituras. Ninguém jamais viu ao Deus Pai.  Alguns viram-nO 
na pessoa do Filho, quando Cristo veio ao mundo. Jesus disse: 
eu e o Pai somos um. A fé que agrada a Deus é aquela que não 
depende de coisas materiais. Jesus ao falar à mulher samaritana 
em Sicar disse: os verdadeiros adoradores adoram a Deus em 
espírito e em verdade, não necessitam ir a Jerusalém para adorar. 
Deus está em todo lugar pois Ele é Onipresente. Bem-aventurado 
aquele que crê em Jesus e em sua obra redentora para a salva-
ção do homem. O justo viverá pela fé, a fé incondicional no Deus 
invisível que torna bem-aventurado aquele que crê.

Tribuna Livre recebe representante da 
Associação dos Moradores do Alto da Cruz

O Legislativo ouro-pretano 
recebeu, durante a Tribuna Livre 
da 22ª reunião ordinária, realizada 
nessa quinta-feira (3), o presidente 
da Associação dos Moradores do 
Alto da Cruz (Amac), João San-
tana Pereira da Silva, que apresen-
tou aos vereadores e à população 
os trabalhos feitos pela entidade e 
algumas reivindicações.

“Nós temos uma série de rei-
vindicações, que remota há vários 
anos. Os calçamentos das ruas 
não estão bons; há vandalismo e 
precisamos de mais policiamento; 
falta infraestrutura, limpeza, faixa 
de pedestres, banheiros públicos 
e a iluminação também está ruim 
em alguns locais. Viemos, então, 
trazer esses pedidos para que os 
vereadores possam encaminhá-los 
ao Poder Executivo”, explicou 
João Santana.

O vereador Marquinho do 
Esporte (SD) destacou que, “co-
mo foi exposto pelo sr. João, o 
bairro precisa de melhorias. As-
sim, esperamos que o Executivo 
possa dar um posicionamento ou 
mesmo agendar uma reunião com 
a associação e os moradores do 
bairro para resolver as demandas 
do local”.

Para o presidente da Câmara, 
Wander Albuquerque (PDT), “já 
recebemos o sr. João algumas ve-
zes aqui na Casa, e ele fez pratica-
mente as mesmas reivindicações. 
Ele também apresentou questões 
relacionadas ao nosso patrimônio 
histórico e, infelizmente, Ouro 
Preto é uma cidade patrimônio 
mundial, mas não tem recurso 
específico para a preservação do 
mesmo. Diante dos pedidos fei-
tos pela Amac, acreditamos que, 
quando o projeto Prefeitura Itine-
rante chegar ao local, muitos pro-

blemas serão resolvidos”.
Na reunião, também foram 

aprovadas uma moção de aplau-
so, três indicações, cinco requeri-
mentos, quatro representações, um 
projeto de resolução e quatro pro-
jetos de lei ordinária em redação 
final. As reuniões ordinárias da 
Câmara de Vereadores acontecem 
às terças, às 16h, e às quintas, às 
9h. São abertas ao público e trans-
mitidas ao vivo pelo site e fanpage 
da Câmara no Facebook, além da 
TOP Cultura, site Voz Ativa e Rá-
dios Província, Real e Sideral.

O Projeto Mais Saúde realizou 
o "Dia da Prevenção e Combate 
a Hipertensão" nesta sexta (27) 
no ginásio do Centro Desportivo 
(CEDUFOP) no Campus Morro 
do Cruzeiro. O evento recebeu 
servidores da Universidade e pes-
soas da comunidade para medir a 
pressão, participar de oficinas e 
fazer atividades. Dona Aparecida 
Aniceto, moradora da região, co-
nheceu o evento pela primeira vez 
e já garantiu que participará no-
vamente. "Estou gostando muito 
porque, além de medir a pressão, 
também recebi dicas de alimenta-
ção, plantas medicinais e medica-
mentos, sobre onde guardar, como 
tomar", conta.

O Programa de Educação Tu-
torial do curso de Nutrição (PE-
T-Nutrição) foi um dos colabora-
dores e realizou uma oficina com 
amostras de quantidades de sódio 
existentes nos alimentos mais con-
sumidos pela população. A equipe 
também distribuiu dicas de tempe-
ros caseiros saudáveis que podem 
substituir os temperos comuns.

Outra oficina, ministrada pela 

doutoranda de Farmácia Juliana 
Cristina, falou sobre medicamen-
tos e plantas medicinais. "Visa-
mos alertar sobre o uso correto do 
medicamento, o local de armaze-
namento e também como alguns 
chás podem cortar o efeito do re-
médio". A programação também 
contou com oficina de aferição de 
pressão gratuita, feita pelos alunos 
de medicina, práticas integrativas, 
oficina de dança, alongamento, 

Tulia Dias 

Tulia Dias 

circuito e sorteio de brindes. 
Mais Saúde

O Projeto Mais Saúde, coorde-
nado pela servidora Rosana Gon-
çalves, é interdisciplinar e conta 
com a colaboração de alunos de 
todos os cursos da UFOP. O pro-
jeto promove outros eventos que 
seguem o calendário do Ministério 
da Saúde: em novembro o da Dia-
betes, dezembro do HIV e o mais 
conhecido, Fios de Solidariedade.

Prefeitura e sociedade 
unidas contra 
abandono, maus tratos 
e aumento populacional 
de animais de rua

A situação dos cães e gatos que circulam pelas ruas de Ouro Preto, 
além de dolorosa para os bichinhos, ainda gera graves problemas de saúde 
pública para o município. São muitos os animais abandonados por seus 
tutores, que, na maioria das vezes, desconhecem que podem responder por 
crimes de maus-tratos.

A Prefeitura de Ouro Preto está empenhada em implantar ações que 
possibilitem solucionar este triste cenário, e está licitando os serviços de 
recolhimento, guarda temporária, castração, microchipagem, imunização 
e eutanásias dos casos previstos em lei.

Em constante diálogo com as organizações de defesa dos animais, 
a Prefeitura quer ampliar ações educativas que estimulem a consciência 

ATENÇÃO!!!
Professores de 

Ouro Preto
Professores do município não 

deixem de participar da próxima As-
sembleia Sindical, que se realizará no 
dia 8 de maio, às 17h, no Sindisfop. A 
presença de todos é importante para o 
futuro da carreira  dos docentes muni-
cipais.

Professores da Rede Municipal 
de Ensino de Ouro Preto

da posse responsável, a importância da esterilização 
cirúrgica (castração) para a saúde e o controle repro-
dutivo de cães e gatos, a necessidade de vacinação e 
desverminação (dar remédio para vermes) de cães e 
gatos para a prevenção de doenças.

Esses temas também serão abordados na “Cam-
panha de Guarda Responsável”, que irá distribuir ma-
terial gráfico e realizar palestras pelo Programa Saúde 
na Escola (PSE) uma parceria com o Ministério da 
Saúde que visa a integração e articulação permanente 
da educação e da saúde, pela melhoria da qualidade 
de vida da população. O caráter criminoso do abuso e 
dos maus-tratos contra os animais, nos termos da le-
gislação vigente, também será alvo permanente desta 
e de outras ações de combate ao crescente número de 
cães e gatos abandonados nas ruas por seus donos. Pa-
ra o mês de junho, o setor de Zoonoses da Secretaria 
Municipal de Saúde, em parceria com as Organiza-
ções locais, já solicitou a presença do ‘Castramóvel’ 
da ONG AJUDA, que realiza por todo o Estado traba-
lhos educativos e de castração.
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Claudio Lungarotti

PANORAMA
valdetebraga@yahoo.com.br

O limite do poder

AMENIDADESValdete 
Braga

Quantas vezes uma pessoa pode nos machucar? Qual o 
limite para a mágoa? Quantas vezes precisamos relevar até 
nos cansarmos e mandarmos tudo para o espaço? Qual o limi-
te entre o perdão e o amor próprio? Até onde devemos permitir 
que o nosso “gostar” nos faça sofrer?

Não me refiro apenas a relacionamentos amorosos. Falo 
de qualquer tipo de relação. Amorosa, amizade, familiar, de 
trabalho... até quando, por mais que gostemos da pessoa, 
devemos nos sujeitar a desculpar sempre, entender sempre, 
relevar sempre? Até quando os problemas do outro merecem 
ser mais entendidos do que o nosso?

Ando tão triste com mudanças de pessoas que ontem eram 
um e hoje sãos outros! Esse maldito poder que pega uma pes-
soa boa, de boa índole, bom caráter, joga-a para cima e ela 
não percebe que da mesma forma que subiu vai fatalmente 
voltar a descer um dia. Pode demorar, mas sempre volta.

Ela não se torna uma pessoa má. Apenas se deslumbra. E 
o deslumbramento pode destruir toda uma vida, muitas vezes 
conquistada com dificuldades, esforço e, por que não dizer, 
merecimento? O deslumbramento do poder destrói famílias, 
amizades, e, não raro, a própria pessoa.

Não desejo isto para ninguém, quanto mais para uma pes-
soa amiga. Saia dessa, saia dessa enquanto é tempo! Ga-
nhando você está perdendo e não percebe. Só vai perceber 
quando for tarde demais. Ganha dinheiro, ganha fama, ganha 
poder. Ganha seguidores e perde amigos. Eu sou sempre a úl-
tima. Faço um esforço sobre humano para entender, em nome 
do que a pessoa foi antes do poder.

Luto até o limite das minhas forças, em reconhecimento às 
citadas dificuldades, esforço, e, principalmente, merecimento. 
Mas a praga do poder destrói até isso. Diante da vaidade do 
deslumbramento, até do próprio merecimento a pessoa esque-
ce. Ela se torna Deus, e Deus é Onipotente. Ele se merece 
por si só.

Que coisa triste! Dá vontade de chorar. Eu resisto, resisto, 
mesmo depois que todos se foram. Respeito muito meus ami-
gos. Mas quando a pessoa se coloca ao nível de Deus, não 
dá mais. Repito, sou a última. Mas diante de Deus a minha 
insignificância fica muito evidente. Acho que descobri o limite.

“Que a Central do SAMU 
retorne para Ouro Preto”

O vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou que sejam realizados 
esforços para que a central de regulação do SAMU, que hoje acontece na 
cidade de Belo Horizonte, retorne para Ouro Preto e possa atender com 
maior eficiência à microrregião que a cidade faz parte.

“Durante os 4 anos da gestão passada nós brigamos para que não fosse 
realizado o consórcio do SAMU do jeito que hoje está. Nós trouxemos a 
essa Casa dois presidentes que passaram pelo consórcio, houveram diver-
sas reuniões, criamos ampla discussão, realizamos audiências públicas e 
em todas essas ocasiões os responsáveis pelo consórcio afirmaram que era 
possível termos uma regulação da micro-região de Ouro Preto, Mariana e 
Itabirito, ou seja, quem atenderia o telefone não estaria em BH e sim em 
Ouro Preto. No entanto, foi mais uma luta perdida no governo passado, 
que logo após a aprovação da Lei, autorizou a mudança da regulação para 
Belo Horizonte.

Diante de tudo isso, a maior falha que observamos é a regulação longe 
daqui. A regulação é a ponte entre o cidadão que pede o atendimento e 
quem irá realizar o serviço, ou seja, é quem atende o telefone quando a 
pessoa liga solicitando o SAMU. E quem atende o telefone do cidadão 
ouro-pretano, marianense ou itabirense hoje é um atendente que está em 
Belo Horizonte e não conhece nada da nossa região. Por isso tantos atra-
sos e ineficiência. Se os reguladores desconhecem distritos como Acuruí e 
Padre Viegas, jamais conseguirão identificar localidades como o Fundão 
do Cintra e Brás Gomes, por exemplo.

O nosso pedido é para que o prefeito Júlio Pimenta e a Secretária de 
Saúde somem esforços no sentido de possibilitarem a regulação novamen-
te em Ouro Preto e garantirem assim um atendimento mais adequado à 
nossa região que é tão específica. Uma cidade que além de ser dos ouro-
-pretanos também é dos alunos e visitada por pessoas do mundo inteiro”.

A exposição Arqueologia da 
Destruição, na Galeria de 

Arte Nello Nuno, se aproxima de 
seus últimos dias. As artistas Cris-
tiani Papini, Inês Antonini, Lorena 
D’Arc e Regina Paula Mota, que 
partiram do desastre de Mariana, 
em 2015, para criar as obras, 
buscam questionar a exploração 
desregrada, além de levantar um 
debate sobre a “lama” e a corrup-
ção no Brasil. O trabalho segue 
aberto a visitação até o dia 6 de 
maio. A entrada é gratuita.

Tuquinha, avó dos gêmeos Camila e Pedrinho e mãe de Evandro, 
parabeniza seus netos e filho pela passagem de mais um ano de 
vida. Os netos aniversariam no dia 05 de maio e o filho no dia 4. 

“Felicidades para vocês, por estes dias tão especiais!”.

A Associação das Repúblicas 
Federais de Ouro Preto - RE-

FOP e a Associação de Repúblicas 
de Ouro Preto - ARROP, realizam a 
18ª edição do trote solidário, even-
to que tem o objetivo de arrecadar 
alimentos, produtos de limpeza e 
higiene, roupas, sapatos e brinque-
dos. As arrecadações serão doadas 
a instituições, como o Lar São Vi-
cente, APAE (Ouro Preto e Maria-
na) Lírios do Campo, NATA,  Igre-
ja do Santa Efigênia e Comunidade 
da Figueira. As arrecadações serão 
recolhidas no domingo (6) a partir 
das 08h nos seguintes bairros: Vila 
São José, Jardim Alvorada, Centro, 
Antônio Dias, Barra, Praia do Cir-
co, Vila Aparecida, Lajes, Bauxita 
e Rosário.

 Havaí é Bicampeão do Cachoeirão, decidindo o título nos pênaltis O capitão do Havaí, China, do-
no de um dos gols da partida 
que ficou em 2x2, levantou a 
Taça de campeão da equipeO Campeonato do Cachoeirão terminou no domingo (29) com a 

equipe do Havaí campeã. Com grande público e emoções a flor 
da pele, o jogo mais esperado, a final entre Havaí e Thilangos, teve 
duas expulsões, virada no placar e gols belíssimos. E pela segunda 
vez a decisão do Cachoeirão se deu nas penalidades, onde Havaí le-
vou a melhor vencendo por 4x2, sagrando-se bicampeão do Cachoei-
rão 2018. Já o Thilangos, pela segunda vez termina com o vice-cam-
peonato 2016/2018. A equipe Loss Amigos foi quem conquistou a 
terceira posição no campeonato. “Parabéns a todas as equipes que 
estiveram nesta edição da competição e que contribuíram imensa-
mente para a consolidação de um campeonato que ganha o gosto 
dos desportistas da região”, agradeceu Elias, um dos fundadores da 
competição, que junto com os outros organizadores agradeceram ao 
Cruzeiro do Sul por ceder suas dependências, acreditar e confiar nas 
equipes participantes. 

O Dpro/Casa do Professor de 
Ouro Preto, através do Nú-

cleo de Tecnologia Municipal 
torna pública a abertura das ins-
crições para os cursos e oficinas 
na área da Informática Educativa, 
com o objetivo de capacitar e in-
centivar os profissionais da educa-
ção no uso das novas Tecnologias 
da Informação e Comunicação. As 
inscrições podem ser realizadas 
até o dia 11 de maio pelo e-mail: 
smedepro@gmail.com, ou dire-
tamente na Casa do Professor, na 
Rua Padre Rolim, 344 - Centro, de 
segunda à sexta-feira, no horário 
de 08 às 17h. Os cursos e oficinas 
terão início na segunda semana de 
maio de acordo com os cronogra-
mas específicos. 

Marcelo Cândido

Marcelo Cândido

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

Claudio Lungarotti
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Festa de Santa Cruz Câmara aprova projeto para 
adesão de Ouro Preto ao 
consórcio de saúde Icismep

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

3553-1642      98785-9075

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas

*Self Service 
sem balança

*Servimos 
MARMITEX 

com entrega 
em domícilio e 
para empresas

A primeira reunião extraordi-
nária do Legislativo deste ano foi 
realizada nessa sexta-feira (27), 
quando foi votado e aprovado o 
projeto de lei nº 83/2018, de au-
toria do prefeito Júlio Pimenta 
(MDB) que autoriza o município 
a participar do Consórcio Públi-
co de Cooperação Intermunicipal 
do Médio Paraopeba (Icismep). 
Atualmente, 35 municípios já ade-
riram ao Icismep, cujo foco é a 
saúde pública, junto ao Executivo, 
de acordo com a necessidade de 
cada local.

Para o vereador Chiquinho de 
Assis (PV), o consórcio será be-
néfico para a saúde no município. 
“Depois de muito estudo e muita 
pesquisa, temos que cumprir com 
a nossa responsabilidade. A saúde 
foi encontrada pelo atual governo 
em uma situação de caos total, 
muita dívida e muitos problemas. 
Temos que agir, e a secretária de 
Saúde e o prefeito apontaram um 
caminho, o qual é consorciar para 
que possamos comprar serviços 
para a saúde da melhor forma e 
com um custo mais baixo”.

O vereador Zé do Binga (PPS) 
foi contrário à adesão do muni-
cípio ao Icismep e justificou que 
“defendo o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e aposto nele, prova 
disso é que vários países querem 

copiá-lo. Essa é a minha decisão, 
não me arrependo, mas torço pa-
ra que o consócio dê certo”. Já a 
vereadora Regina Braga (PSDB), 
que também votou contra o proje-
to, apresentou algumas emendas 
ao documento que foram rejeita-
das pela Comissão dos vereado-
res. “Propus emendas ao projeto 
no sentido de que fosse preservada 
a atenção básica e primária, mas, 
infelizmente, derrubaram minhas 
emendas e votaram o projeto”, 
disse.

Para análise do projeto, a Ca-
sa realizou diversas reuniões com 
o Executivo e os representantes 
do Icismep, como explica o pre-
sidente da Câmara, Wander Al-

buquerque (PDT): “O projeto foi 
amplamente discutido, passou pe-
las comissões da Câmara; a secre-
tária de Saúde esteve presente em 
três reuniões e também realizamos 
audiência pública. Temos cidades 
vizinhas que já participam do con-
sórcio, como Itabirito que é tida 
como modelo de saúde na nossa 
região. Entendemos que, neste 
momento, o melhor para Ouro 
Preto é aderir ao consórcio justa-
mente por questões financeiras. 
Agora, cabe a nós, como Câmara, 
fiscalizar”.

O projeto obteve oito votos fa-
voráveis e cinco contrários e agora 
irá para o Executivo Municipal pa-
ra ser sancionado.

Mário: 
99666-5997

Elias: 
98606-9297

O mês de maio é marcado pelo dia de Santa Cruz. Em Ouro 
Preto, a data é comemorada com a famosa Festa do Amendoim, rea-
lizada na Largo Marília de Dirceu.  Entre os dias 03 e 06 de maio, 
acontecem oficinas, reza do Ofício, barraquinhas, retretas e levan-
tamento de mastro.

A Festa de Santa Cruz é celebrada desde o ano de 1735 e sim-
boliza a devoção da comunidade à Santa Cruz. A Santa Cruz é re-
presentada com papeis coloridos e flores que enfeitam as pontes e 
cruzeiros da cidade. A comunidade também decora as portas de suas 
casas com as cruzes adereçadas.

O Dia de Santa Cruz é uma tradição portuguesa - consagrado no 
dia 03 de maio - dia em que Santa Helena apresentou a Dioclesiano 
a cruz em que Jesus Cristo foi crucificado. Santa Helena, mãe de 
Constantino, havia mandado descobrir o paradeiro da cruz.

A festa é realizada pela Comissão da Festa de Santa Cruz e a 
Associação dos Moradores do Antônio Dias com o apoio da rede 
Empresários de Ouro Preto, da Fundação de Arte de Ouro Preto – 
FAOP e da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.

Confira a programação:
Quinta-feira – 3 de maio de 2018

8h – Oficina Ornamentação de Cruzes para os alunos da Escola 
Estadual Marília de Dirceu. Local – FAOP Núcleo de Arte - Praça 
Antônio Dias, 80. 13h – Oficina Ornamentação de Cruzes para os 
alunos da Escola Estadual Marília de Dirceu. Local – FAOP Núcleo 
de Arte - Praça Antônio Dias, 80. 19h – Reza do Ofício aos pés de 
Santa Cruz coordenada pela Família Sacramento. Local – Ponte de 
Marília

Sexta-feira – 4 de maio de 2018
18h – Abertura das Barraquinhas; Local – Largo Marília de Dir-

ceu. 19h – Homenagens à Santa Cruz – Reza e procissão da bandei-
ra de Santa Cruz, cortejo com a “Guarda de Moçambique de Nossa 
Senhora do Rosário e Santa Efigênia do Alto da Cruz” e a banda 
“Sociedade Musical Nosso Senhor Bom Jesus das Flores”.  Local 
– Casa dos Mordomos Ademar de Lana Borges e Silnéia Martins 
de Lana. Rua Jair Afonso Inácio, n° 86 – Alto das Dores, com des-
tino ao Largo Marília de Dirceu onde a bandeira será erguida. 20h 
– Reza do Ofício aos pés de Santa Cruz. Local – Ponte de Marília. 
20h30 – Levantamento da bandeira de Santa Cruz. 21h – Retreta 
“Sociedade Musical Nosso Senhor Bom Jesus das Flores”. 21h30 
– “Causos de Brasêro” com Marcelino Xibil. 22h – Som mecânico.

Sábado – 5 de maio de 2018
17h – Abertura das Barraquinhas. 17h – Som mecânico. 20h às 

22h – Show “Forró de Bolso”. Leilão de Prendas - entre os interva-
los dos eventos musicais.

Domingo – 6 de maio de 2018
15h – Abertura das Barraquinhas.19h – Som mecânico. 20h às 

22h – Show com Celso Alves. Leilão de Prendas - entre os interva-
los dos eventos musicais.

Terça-feira – 3 de maio de 2016
O dia 3 de maio é consagrado ao culto da Santa Cruz e haverá 

às 19 horas a Missa no Espaço Celebrativo e reza do Ofício aos pés 
de Santa Cruz. 

Importante: Durante o horário dos festejos, o trânsito será in-
terrompido no Largo Marília de Dirceu e Ponte do Antônio Dias.

Alimentação saudável é tema de 
projeto para alunos do fundamental 
de Cachoeira do Campo

A Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agro-
pecuária, estabeleceu uma parceria com a UFOP para a realização de um 
projeto de educação alimentar em Cachoeira do Campo.

Durante os meses de março e abril, mais de 90 alunos do ensino fun-
damental da Escola Nossa Senhora Auxiliadora participaram de ações 
teóricas e práticas do projeto o projeto "Alimentação Saudável", sob a 
orientação da nutricionista Thamires Matsuda, graduada em Nutrição pela 
Universidade Federal de Ouro Preto.

O projeto contou com o apoio de produtores rurais locais e culminou 
no plantio de hortas no ambiente escolar.

Homem é encontrado 
morto em Antônio Pereira

O corpo de um homem de 24 anos foi encontrado na tarde do domingo 
(29) por duas mulheres, que acionaram a Polícia Militar. A vítima estava 
em um terreno conhecido como garimpo do Topázio, em Antônio Pereira, 
distrito de Ouro Preto. No local, os policiais se depararam com o corpo 
caído em um matagal e encoberto por um pano. A perícia foi acionada, 
sendo constatado que a vítima apresentava marcas de estrangulamento e 
tinha duas perfurações, provavelmente provocadas por disparos de arma 
de fogo. Segundo testemunhas, a motivação do homicídio pode ter sido 
a ligação da vítima com dois suspeitos, envolvidos em outros crimes que 
estão sendo investigados pela polícia. Informações sobre o crime podem 
ser repassadas para a Polícia Militar de forma anônima, por meio dos tele-
fones 190 ou 181 (disque-denúncia).

Motivação do crime pode ter sido o 
envolvimento da vítima em crimes na região
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Dia Mundial do Tai Chi Chuan 
é comemorado em Mariana

Débora Madeira

Em comemoração ao Dia Mundial do Tai Chi Chuan, a Se-
cretaria de Educação e Desporto e a Associação HamTai de 
Mariana reuniram na manhã de domingo, 29, admiradores da 
prática milenar chinesa para uma agradável manhã de ativi-
dades e apresentações. A modalidade é uma arte marcial de 
estilo suave, que e favorece o relaxamento muscular. O Tai Chi 
Chuan desenvolve a consciência e equilíbrio dos participantes 
e combate o estresse, agindo sobre o corpo e a mente.

A coordenadora de museus, Ana Cláudia, participa do pro-
jeto voluntário realizado pela Associação HamTai que acon-
tece na Praça Gomes Freire aos domingos e trouxe a família 
para comemorar a data. “O Tai Chi é uma arte que traz paz 
para os praticantes e fazer esse evento em praça pública é 
muito importante para as pessoas conhecerem e praticarem 
também”, reforça Ana. O aposentado Geraldo Gomes também 
prestigiou o evento e ressaltou os benefícios da prática para 
sua saúde. “Comecei a praticar o Tai Chi Chuan quatro anos 
atrás no Recria Vida e foram muitos benefícios, minha pressão 
melhorou e a disposição também! Espero que mais pessoas 
participem”, afirma Geraldo.

O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, comemorou a boa 
aceitação por parte do público. “Realizar esse evento no cen-
tro da cidade é mais que promoção da modalidade, é um estí-
mulo à mudança positiva de vida”, disse Duarte. Para o mestre 
de Tai Chi Chuan e instrutor de Kung Fu, Ricardo Silva Teixei-
ra, a celebração foi muito especial, pois reuniu amigos, alunos 
e marianenses. “A minha vida mudou muito depois que come-
cei a aprender a modalidade. Antigamente, eu tinha problemas 
com bebidas alcoólicas e o Tai Chi me ajudou a sair. Hoje eu 
não bebo mais. Ele me trouxe autoestima e auto-conhecimen-
to”, frisou o mestre.

O Tai Chi Chuan é praticado pelo mundo todo e é inclusi-
ve aplicado na medicina oriental, no tratamento de algumas 
doenças, como a artrite, e no equilíbrio da pressão arterial. 
Além disso, não há limitação de faixa etária, sendo recomen-
dado também às pessoas na terceira idade. Pratique o Tai Chi 
Chuan gratuitamente em Mariana, todo domingo, a partir das 
9h, na Praça Gomes Freire!

Mariana Vem Dançar agita 
noite na Praça Gomes Freire

No último domingo, 29, a Pra-
ça Gomes Freire foi embalada com 
muita dança e diversão. Em come-
moração ao Dia Internacional da 
Dança e com intuito valorizar os 
grupos de Mariana e oferecer a eles 
a oportunidade de mostrarem o seu 
trabalho, a Secretaria de Cultura, 
Turismo e Patrimônio promoveu o 
“Mariana Vem Dançar - Mostra de 
Dança”. Na mostra, vários grupos 
locais se apresentaram e levaram 
muito gingado e animação a todos 
que prestigiaram o evento.

O evento reuniu grupos co-
mo KDMT, que trouxe ao palco a 
dança de rua e hip hop, e o Entre 
no Ritmo, que fez os espectadores 
delirarem com sua sincronia nas 
coreografias. Já os grupo de dança 
do CRIA e o Pegada, animaram a 
plateia com clássicos do axé. Para 
a bailarina Thifanny Souza o even-
to é uma ótima oportunidade para 
que os talentos dos dançarinos ma-
rianenses sejam conhecidos. “A ci-
dade tem muitas pessoas talentosas 
como as meninas que dançam na 
igreja, as crianças que estão fazen-
do aula no CRIA, esse evento é um 
incentivo a continuar dançando”, 

disse. Além disso, o grupo Pega-
da e o grupo de dança do CRIA 
apresentaram clássicos do axé, que 
animaram ainda mais a plateia. O 
prefeito de Mariana, Duarte Júnior, 
ressaltou a valorização da dança 
pela administração pública. “A ex-
periência da dança leva à alegria e à 
qualidade de vida e, por isso, mere-
ce ser valorizada”, afirmou.

Magda Ferreira veio de Santo 
Antônio para conferir as apresen-
tações e, ao final, ficou impressio-

nada com a qualidade dos grupos 
de dança. “É a primeira vez que 
eu venho e eu adorei! É um evento 
para juventude vir para praça e se 
divertir! Adorei a apresentação do 
KDMT com a dança de rua”, con-
ta Magda. O Mariana vem dançar 
trouxe ao domingo da Praça Go-
mes Freire um clima de descon-
tração e alegria para pais e filhos 
que ali viram a transformação que 
a dança traz para vida de quem pra-
tica e prestigia.

População de Cláudio Manuel 
comemora Dia do Lugar

Em uma das construções de Cláu-
dio Manuel há uma placa com o se-
guinte dizer: "Tarefa do dia: ser feliz". 
Essa missão foi cumprida ao longo do 
fim de semana em que ocorreu Dia do 
Lugar na comunidade, entre 28 e 29 
de abril. Promovida pela Prefeitura de 
Mariana, por meio da Secretaria de 
Cultura, Turismo e Patrimônio, a ação 
contou com grande público. Centenas 
de pessoas encheram a praça do distri-
to para festejar as intervenções cultu-
rais e a feira de artesanato.

O prefeito Duarte Júnior esteve 
presente no evento e comemorou a 
iniciativa. "É uma alegria muito gran-
de ver tanta gente unida, valorizando a 
cultura local. Queremos expandir esse 
projeto e já temos em mente novas 
intervenções, como em Águas Claras 
e Bandeirantes, por exemplo. A popu-
lação pode contar conosco", afirmou o 
chefe do executivo.

O Dia do Lugar é uma ação que 
visa valorizar a diversidade das ma-
nifestações artísticas e culturais das 
comunidades de Mariana. Como é o 

Aurélio de Freitas

caso do artesanato de Cleonice Eulá-
dia. Artesã há vinte anos, a moradora 
pôde colocar à venda alguns dos mate-
riais que preparou especialmente para 
a data. "Agradeço muito pelo Dia do 
Lugar. O resultado está sendo excelen-
te e espero que aconteça mais vezes", 
torce Cleonice. 

No domingo, dia 29, a jovem Lu-
ciene Cordeiro, de 14 anos, entregou 
ao prefeito um poema escrito especial-

mente para a data. "...lugar tranquilo e 
calmo, ao acordar um lindo canto dos 
pássaros, ao dormir, tranquilidade..." 
- é um dos trechos do texto, que res-
salta as belezas do distrito marianense. 
Maria Aparecida Alves, dona de casa, 
foi à Claudio Manuel visitar parentes 
e foi surpreendida pelas comemora-
ções. "Fiquei encantada e, claro, não 
deixei de curtir os shows e comer os 
deliciosos pratos que foram servidos", 
garante. Assim como Maria Apareci-
da, quem compareceu ao evento pode 
conferir apresentações musicais, fei-
ra de artesanato e produtos caseiro e 
eventos esportivos.
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Mais de 20 mil doses de vacina 
contra raiva para animais de médio 
e grande porte são distribuídas

Servidores e população participam de Campanha 
de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

A partir desta quarta-feira, 2 de 
maio, os produtores rurais podem 
retirar as vacinas que imunizam 
seus animais contra a raiva. As 
mais de 20 mil doses são direcio-
nadas a animais de médio e grande 
porte, com mais de quatro meses 
de idade. A vacinação é um im-
portante método preventivo para a 
doença, que causa a morte de 50 
mil animais por ano. Os animais 
infectados com a doença apresen-
tam sintomas como hipersensibili-
dade aos fatos externos, mudanças 
de hábitos, mugido roço, presença 
de espuma na saliva e paralisia 
dos membros. Em cerca de 21 dia 
após a vacinação intramuscular o 
animal já estará protegido.

De acordo com o secretário 
interino de desenvolvimento ru-
ral, Wander Moreira, essa é mais 
uma atitude do poder público para 
atender os agricultores. “Todas as 
atitudes que pudermos tomar para 
melhorar a vida dos nossos produ-
tores, podem ter certeza que fare-
mos. Essas 20 mil doses vão aju-

dar na imunização e, consequente-
mente, na melhoria da produção”, 
afirmou Wander.

Para retirar as vacinas na Secre-
taria de Desenvolvimento Rural, os 
produtores devem levar uma guia, 
retirada no Sindicato dos Produto-
res Rurais de Mariana, e uma caixa 
térmica para manter a temperatura 

Raissa Alvarenga

da vacina. O Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais fica na Praça da 
Estação, nº 45, Centro. Logo após 
a retirada da guia, o produtor pode 
seguir até a Secretaria de Desenvol-
vimento Rural, localizada no Cen-
tro de Convenções - Praça JK, sem 
nº. Para informações adicionais, o 
telefone da Secretaria é 3558-4173.

A Campanha de Prevenção e 
Combate à Hipertensão Arterial, 
promovida pela Prefeitura de Ma-
riana, através da Secretaria de Saú-
de foi um sucesso. Ao todo 115 
pessoas, entre servidores e popu-
lação em geral, foram atendidas. 
Uma delas foi o aposentado Bene-
dito Alves, que comemorou a ação 
e a boa saúde. "É uma iniciativa 
muito interessante. Oportunidade 
de passar por aqui, assim como 
eu fiz, e aproveitar para conferir 
a pressão. A minha, por exemplo, 
deu 12x8. Pressão de menino", co-
memorou Benedito.

Os participantes receberam 
orientações sobre as formas de 
prevenção e tratamento da doença, 
além da pressão arterial aferida. 
Os pacientes que apresentaram 
hipertensão arterial foram orien-
tados a procurar uma unidade de 
saúde. "A ação mostra a preocu-
pação da Secretaria com a saúde 
dos marianenses. Muitas vezes, 
não temos essa preocupação de ir 
até a unidade para conferir a pres-
são e, oportunidades como essa, 
pode até salvar a vida de alguém", 
parabeniza o analista de sistemas, 

Felipe Cunha

Luciano Torres.
O prefeito de Mariana, Duarte 

Júnior, reforçou o compromisso 
da administração pública com a 
qualidade de vida dos cidadãos. 
“Nossa preocupação é em ofere-
cer condições para que todos te-
nham acesso à saúde de qualidade. 
A prevenção é sempre a melhor 
saída e com pressão arterial não se 
pode brincar”, reforça.

Conheça a hipertensão - A 

hipertensão arterial é uma doença 
silenciosa e ocorre quando a pres-
são arterial está igual ou maior que 
14x9. A pressão se eleva por vários 
motivos, principalmente pela con-
tração dos vasos sanguíneos. Em 
muitos casos a hipertensão arterial 
tem cura, com tratamento médico 
e adoção de hábitos saudáveis, co-
mo, por exemplo, alimentação de 
boa qualidade e prática de exercí-
cios físicos.

1ª edição do Noites Circenses de 
Mariana lota Praça Gomes Freire

Débora Madeira

Na noite do último sábado, 28, a Praça Gomes Freire se tor-
nou um grande picadeiro. Os balões pintaram o céu e, ao som do 
Quarteto Volante, crianças e adultos se acomodavam para um lindo 
espetáculo da primeira Noites Circenses de Mariana. Na estreia, o 
Circovolante trouxe toda alegria e mágica que só o mundo circense 
oferece e com maquiagens coloridas, muita música animada e brin-
cadeiras, levando adultos e crianças às gargalhadas.

O ainda novato e talentoso palhaço Vinagre se apresentou na 
noite e chamou a plateia para participar. Thiago Vaz de 33 anos, 
morador de Ouro Preto, veio com toda família assistir ao espetá-
culo e acabou entrando na brincadeira. Subiu ao palco, a pedidos 
do Palhaço Vinagre, e juntos divertiram a todos que prestigiaram 
o espetáculo. Para Thiago, o evento superou as expectativas e é 
mais uma prova da preocupação do poder público com o incentivo 
à cultura. “Mariana sempre tem eventos que envolvem a família e a 
comunidade. Acho muito bacana este envolvimento com a cultura 
que a Prefeitura se preocupa em proporcionar aos moradores. Já 
moramos em Mariana por vários anos e não conseguimos perder a 
conexão com esta cidade”, ressalta.

E além de muita palhaçada, os números de mágica também fi-
zeram parte da programação. A apresentação mágico Silas deixou 
a plateia com a pulga atrás da orelha e fascinada com seus truques 
mágicos. Para encerrar as apresentações, Erika Curtiss embalou a 
noite de sábado com um show de samba. Além disso, a comunida-
de de Padre Viegas montou uma feirinha com artesanato e as co-
midas tradicionais do distrito: o cuscuz doce, salgado e vegetariano 
e a galinhada. Em meio à praça, a exposição “Coisas de Palhaços” 
atraiu admiradores e curiosos do mundo circense, com fotografias, 
figurinos e objetos do acervo do Circovolante. Marianenses e visi-
tantes puderam conhecer mais sobre o mundo do circo.

A Noite Circense foi uma iniciativa memorável não só para 
quem assistia, mas também para quem comandou o palco. Xisto 
Siman, que coordena o Circovolante há mais de 18 anos, destacou 
a alegria em planejar, ver e se apresentar neste evento. “Acredito 
que a cidade abraçou de forma muito carinhosa essa ação, pois 
sempre respondem aos convites que o Circovolante faz à cidade e 
participam! E nós ficamos felizes porque é o resultado de um longo 
trabalho, o sucesso de hoje é graças uma equipe que se compro-
mete e trabalha para tornar tudo isso real”, frisa Xisto. A Noite cir-
cense é um projeto idealizado pelo Circovolante em parceria com a 
Renova e apoio da Prefeitura de Mariana e a Secretaria de Cultura, 
Turismo e Patrimônio. Ao longo deste ano, acontecerão outras edi-
ções deste evento que veio para trazer alegria, cultura e diversão 
para as noites da cidade.

Débora Madeira

Saae Mariana esclarece sobre falta d’água em Padre Viegas
Na última semana do mês 

de abril, o SAAE Mariana foi 
alertado sobre a falta de água 
no distrito de Padre Viegas. A 
autarquia alega que a primeira 
ligação informando a situação 
foi na tarde do dia 13 de abril, 
sendo a única ligação do dia. No 
dia seguinte, o Saae já estava no 
distrito para resolver o problema.

“Formam conferidas as ma-
nobras nos registros da localida-
de, a chegada de água no reser-
vatório principal da comunida-
de, o ralo da captação e o todo o 
sistema de distribuição de água. 

Além disso, disponibilizamos, 
de imediato, caminhões pipa 
para atender a comunidade”, as-
segurou o Saae em nota.

Ainda segundo a autarquia, 
nas vistorias foi constatado 
que havia entrado ar dentro da 
tubulação, reduzindo a vazão 
da água que chega até o reser-
vatório e, como consequência, 
até a casa das pessoas. Assim a 
equipe teve que percorrer diver-
sos quilômetros da rede de dis-
tribuição para retirada desse ar 
e fazer com que a água chegas-
se em volume suficiente para o 

abastecimento de Padre Viegas. 
Toda ação foi realizada durante 
o fim de semana.

Sobre o convite para partici-
par de uma reunião no distrito, 
feita pela Associação Comuni-
tária de Padre Viegas (Acom-
pav) na tarde do mingo, dia 
15, o Saae relata que devido a 
convocação de última hora, em 
um final de semana, não houve 
condições de comparecer na re-
união, “mas que o SAAE estava 
ciente da situação e fazendo o 
total esforço para a resolução do 
problema”.

O Saae ressaltou que, Padre 
Viegas vive uma realidade com 
reservatórios subdimensionados 
ou a falta de reservatórios em 
alguns locais. Famílias com ca-
pacidade de reservação inferior 
a 500 litros, por exemplo, sendo 
que 500 litros é o mínimo exigi-
do por lei.

A autarquia divulgou ações 
que visam melhorar o abas-
tecimento no distrito, como a 
retomaria da obra da Estação 
de Tratamento de Água (ETA) 
que estava paralisada pelo Mi-
nistério Público de Minas Ge-

rais e a reativação da captação 
que era utilizada anteriormente. 
“Entendemos que é direito da 
comunidade reivindicar o abas-
tecimento regular, assim como 
é responsabilidade do SAAE 
fornecer água em quantidade 
e qualidade para a população. 
Mas queremos demonstrar com 
esse pequeno relatório que em 
nenhum momento o SAAE es-
teve alheio às questões que afli-
gem a comunidade”, afirmou a 
nota pontuando ainda que este 
foi um problema pontual, que 
não atingiu todo o distrito.
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Bairros da Cidade Alta de Mariana 
ganham associação cultural

Aurélio de Freitas

Uma ação que partiu da neces-
sidade de valorizar aspectos cul-
turais dos bairros da Cidade Alta 
de Mariana. Foi assim que surgiu 
a Associação Cultural Esperança, 
fundada no dia 1° de maio, dia 
do trabalhador. A iniciativa reúne 
moradores dos bairros Cabanas, 
Cartuxa, Vale Verde, Santa Clara 
e Santa Rita de Cássia, e visa a 
criação e defesa dos bens culturais 
das comunidades. Para o prefeito 
de Mariana, Duarte Júnior, essa 
uma data que será lembrada pela 
relevância e valorização da cultura 
local. "É importante a criação des-
sa associação que irá ressaltar uma 
importantíssima região de nossa 
cidade, de um povo batalhador e 
que merece crescer e conquistar 
cada vez mais", afirmou o chefe 
do executivo.

O desembargador e professor 
Caetano Lopes esteve presente na 
assembleia e auxiliou na elabo-
ração do estatuto da Associação 
Cultural Esperança. O marianense 
recebeu o título de fundador de 
honra. "É um prazer muito grande 
e um título que recebo com muito 
orgulho e gratidão. Tenho certeza 
que a associação mudará a vida de 
muitas pessoas", garantiu o home-
nageado.

Valdir de Souza Jesus, mo-
rador da localidade, será o presi-
dente da associação no primeiro 
mandato, que vai até o dia 31 de 
janeiro de 2021, e comemorou a 
iniciativa. "A semente está lança-
da e, agora, precisamos trabalhar a 
terra. Nós somos a linha de fren-
te, mas a associação é um bem e 
trabalho de todos os moradores", 
ressaltou Valdir. A criação da en-
tidade foi desenvolvida a partir da 
fundação da Banda Nossa Senho-
ra Aparecida, a décima segunda 

de Mariana. A partir daí viu-se a 
necessidade de uma organização 
cultural maior, por demanda da 
própria população. A prefeitura 
ofereceu todo o apoio e a Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida cedeu 
suas instalações para as aulas e 
cursos que serão ministrados. "A 
associação servirá, sem dúvidas, 
para a socialização das pessoas, 
principalmente os jovens, adoles-
centes e idosos", afirmou o secre-

tário de Cultura, Turismo e Patri-
mônio, Efraim Rocha.

Até o momento cento e ses-
senta pessoas já estão inscritas 
para participar das aulas de música 
e para pleitear uma vaga na ban-
da. Os regentes serão os músicos 
Wesley Procópio e Fernando Cos-
ta. Informações sobre a associação 
podem ser obtidas na secretaria da 
paróquia Nossa Senhora Apareci-
da, no bairro Cabanas.

Aurélio de Freitas

PANORAMA

Canil Municipal recebe obras de melhoria
O melhor amigo do homem me-

rece toda atenção e cuidado. Por isso, 
os cerca de cinquenta cães que, hoje, 
recebem tratamento no Canil Mu-
nicipal, estão sendo cada vez mais 
bem cuidados. Tudo graças às obras 
de manutenção e melhoria das insta-
lações da unidade, administrada pela 
Prefeitura de Mariana, através da Se-
cretaria de Saúde.

Recentemente, foram construí-
das cerca de vinte baias para a separa-
ção de animais. Por lá, cada indivíduo 
é separado por um grupo, usando cri-
térios de temperamento, sexo e porte. 
Uma sala de cirurgia também está 
em fase de finalização para prestar 
primeiros socorros aos animais que 
chegam à unidade, vítimas de maus 
tratos e abandono, e também para 
castração, uma ação que além de con-
trolar a superpopulação de rua, evita 
diversas doenças.

Além disso, para evitar o contato 
excessivo dos cães com a terra e a pro-
liferação de doenças, o pátio do canil 
recebeu uma cobertura de cimento. 
O próximo passo no cronograma é a 
troca das telas de proteção e conten-
ção das baias. O secretário de saúde, 
Danilo Brito aponta a relevância das 
obras. “Buscamos proporcionar o 
melhor ambiente para esses animais 
que já sofreram muito. Trabalhamos 
desde a captação, resgatando das ruas 
e de casas com maus tratos, até a re-
colocação em novos lares”, reforça o 
secretário.

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Através de recursos da emenda parlamentar do deputado estadual Thia-
go Cota, o município de Ouro Preto recebeu, na quinta-feira (26/4) 

cinco novas academias ao livre. A entrega dos equipamentos foi realizada 
em Belo Horizonte. As novas academias foram solicitadas pelo prefeito 
de Ouro Preto, Júlio Pimenta, e pelos vereadores Vantuir, Vander Leitoa, 
Mercinho, Juliano Ferreira e Luciano Barbosa. Segundo Thiago Cota, as 
academias ao ar livre serão uma ferramenta importante para aqueles mo-
radores que buscam a realização de atividade física de forma gratuita e de 
qualidade. No conjunto de equipamentos de ginástica estão simuladores 
de caminhada, esqui e cavalgada, além de bancos para exercícios para as 
pernas e braços. Em breve, serão divulgados pela Prefeitura de Ouro Preto 
os distritos e bairros que serão contemplados com os novos equipamentos.

Empresas contratadas pela Fundação Renova foram acusadas de discri-
minação de gênero no momento de contratação. A denúncia foi feita 

por candidatadas a uma vaga durante a reunião de vereadores na quinta-
-feira, dia 26. A técnica em segurança do trabalho, Sandra Marques, ale-
gou ter sido impedida de concorrer a uma vaga de emprego ofertada pelo 
Sine Mariana, que exigia que o candidato fosse do sexo masculino. “Eles 
não me deixaram, nem ao menos, apresentar o meu currículo, mostrar mi-
nhas qualidades, experiências profissionais, minha área de atuação” re-
velou a técnica.  Gustavo Ribeiro, representante do Sine Mariana, alegou 
não haver essa exigência na contratação de mão de obra. Já a gerente de 
território da Renova, Lígia Maria Pereira, afirmou desconhecer a acusação 
e garantiu que a Fundação irá fiscalizar e tomar as medidas cabíveis.

O Projeto de Lei 15/2017, que regulariza o serviço de táxi lotação em 
Mariana, foi adiado de votação novamente. O PL, de autoria do verea-
dor Ronaldo Bento (PSB) tem divido a opinião no plenário. De acor-
do com o vereador Geraldo Sales (PDT) que pediu vistas do PL, é 

preciso modificar alguns pontos de sua matéria. Bambu sugeriu uma 
reunião conjunta das Comissões antes que o PL volte para votação.

Na noite a quinta-feira (27) o SAAE Mariana teve a casa de bombas do 
bairro Gogô furtada mais uma vez. Dessa vez, foram levados cabos 

de energia elétrica da bomba que injeta água no sistema de distribuição do 
bairro e que também atende a parte alta do bairro Rosário. É a quarta vez 
que acontece esse tipo de situação nesse mesmo local. Além da perda de 
um patrimônio público, o SAAE se preocupa com a atitude de quem pratica 
o ato, pois coloca em risco a vida por se tratar de local onde passa grande 
quantidade de energia elétrica. A autarquia pede à população que entre em 
contato com a Polícia Militar, Guarda Municipal ou com o SAAE, através 
do 115, sempre que observar alguma atitude suspeita desse tipo no local.

Com objetivo de conscientizar a população da importância de preserva-
ção e segurança do Parque Arqueológico do Gogô, a Câmara de Maria-

na promove na quarta-feira (9) uma audiência pública às 18h30 no Plenário 
da Casa. O local tem sido alvo de furtos, com retirada de peças das ruínas e 
também de degradação da vegetação, já que a região tem se tornado trilha 
para motociclistas e ciclistas. Além disso, há casos de invasões em áreas 
tombadas e garimpos irregulares. Mais informações: (31) 3557-6202.
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Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160  
(próximo ao Banco Santander)  - ITABIRITO

Matrículas Abertas
(31)3561.7814

PREFEITURA  
MUNICIPAL  

DE  ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- EDITAL. Pregão Presencial 055/2018 
- PL 101/2018 - Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de fer-
ramentas a fim de atender a demanda de 
manutenção, auxilio o serviço dos serviços 
da SEMOS. Tipo: Menor Preço por Item. 
A abertura será dia 17/05/2018 às 13:00 hs. 
Pregão Presencial nº057/2018 - PL 
103/2018 - RP 030/2018 – Registro de 
Preços para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica especializada em pres-
tação de serviços de locação, montagem e 
desmontagem de sonorização, iluminação, 
painel de led, palco e tablado, para atender 
a demanda de eventos artísticos culturais 
e outros, na sede e distritos, promovidos 
ou apoiados pela Prefeitura Municipal 
de Itabirito através da SEMCULT. Tipo: 
Menor Preço por Item. A abertura será dia 
17/05/2018 às 13:00 hs.
Pregão Presencial nº 058/2018 - PL 
105/2018 - RP 031/2018 – Registro de 
preços para eventual e futura contratação 
de pessoa jurídica especializada na presta-
ção de serviços de emissão, reserva, mar-
cação, remarcação, endosso, reembolso, 
cancelamento e fornecimento de passa-
gens aéreas domésticas, em território na-
cional, e hospedagem com translado aero-
porto/hotel e hotel/aeroporto, para atender 
a SEMAD. Tipo: Menor Preço. A abertura 
será dia18/05/2018 às 13:00 hs.  
O edital poderá ser retirado pelo site http://
itabirito.mg.gov.br, no Deptº de Licitações 
e Contratos, ou solicitado pelo e-mail  lici-
tacao@pmi.mg.gov.br. A reunião de aber-
tura do processo acontecerá na sala de re-
uniões da PMI, localizada na Av. Queiroz 
Júnior, nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.: 
(31) 3561-4050/3561-4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito torna 
pública e torna sem efeito, numeração 
do Pregão Presencial 049/2018 - PL 
088/2018 – RP 028/2018. 
Município de Itabirito/MG – A pregoei-
ra torna público o resultado dos processos 
abaixo discriminados:
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Resultado – Pregão Presencial 
048/2018 - PL 087/2018 – Contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento 
de calcário agrícola dolomítico, em 
atendimento à Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Vencedor: Bemil Beneficiamento de 
Minério Ltda. CNPJ: 23.064.231/0001-
64. Valor Total: R$ 12.816,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 050/2018 
– PL 089/2018 – Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de 
chaveiro incluindo abertura, troca e insta-
lação e fornecimento de fechaduras, troca 
de segredo, confecção de chaves incluin-
do de veículos automotores, confecção 
de carimbos, fornecimento de cadeados 
para atender a Secretaria Municipal de 
Administração. Vencedor: Caike Barcelos 
Rodrigues Souza 09490001678. CNPJ: 
28.300.577/0001-38. Lote 02. Valor To-
tal: R$50.166,00. Vencedor: Ita Chaves 
Serviços e Comércio Ltda. ME. CNPJ: 
07.215.209/0001-11. Lotes 01, 03 e 04. 
Valor Total: R$26.570,40.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 052/2018 
– PL 091/2018 – Contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de ferramentas 
diversas e equipamentos, para o Viveiro 
Municipal e hortas das Escolas Municipais 
e comunitárias para atender a Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento. Vencedor: Comercial Souza 
Reis Ltda. ME. CNPJ: 26.190.595/0001-
89. Itens 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 e 25. 
Valor Total: R$3.488,55. A pregoeira de-
clarou os itens 04, 08, 11, 20 e 22 desertos. 
O Secretário Municipal de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento ratificou a decisão 
da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado - Tomada de Preços 002/2018 
- PL 072/2018 – A CPL declara habilitadas 

as licitantes CMC – Construtora Martins 
Costa Ltda., Consill Construtora Irmãos 
Lara Ltda., Construtora Ambiental Ltda., 
Construtora JM Gomes Ltda., Construtora 
Luta-EPP, Construtora Mestra Empreen-
dimentos e Consultoria Ltda., Inovar 
Construções e Comércio Ltda., Prumo 
Edificações Eireli e Torres Construções e 
Empreendimentos Ltda. e declara inabi-
litadas as licitantes Impacto Construtora, 
Empreendimentos e Serviços Eireli e 
Tecnocon Serviços Indústria e Comercio 
Eireli. A íntegra da decisão poderá ser so-
licitada no Departamento de Licitações e 
Contratos. 
O Município de Itabirito torna público:
Extrato de Contrato 250/2018 - PP 
025/2018 - PL 047/2018 - RP 016/2018. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de fardamento para 
os integrantes do corpo de bombeiros em 
atendimento a Secretaria Municipal de 
Segurança e Trânsito. Contratada.Alta 
Patente Indústria E Comércio Eireli-EPP 
- CNPJ: 01.184.725/0001-40. Valor: R$ 
98.736,04. Vigência: 30/06/2018
Extratos dos Contratos 251/2018 e 
252/2018 - PP 005/2018 - PL 005/2018 
– RP 002/2018. Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica especializada em forne-
cimento de EPI’s em atendimento à Pre-
feitura Municipal de Itabirito. Contrato 
251/2018 - Contratada: Almeida & Da-
masceno Comércio Ltda – ME – CNPJ: 
23.248.766/0001-95. Valor: R$ 23.307,50. 
Contrato 252/2018 - Contratada: Distri-
buidora Irmãos Santana Ltda – CNPJ: 
65.186.835/0001-23. Valor: R$ 6.375,75. 
Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 257/2018 PP 
031/2018 - PL 057/2018 - RP 018/2018. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídi-
ca para fornecimento de equipamentos, 
eletrodomésticos e eletroeletrônicos e 
prestação de serviços de instalação, para 
as unidades administrativas e laborató-
rios das escolas municipais. Contratada: 
Bioma Científica Eireli EPP – CNPJ:  
07.993.655/0001-57. Valor: R$ 46.650,00. 
Vigência: 31/12/2018
Extrato de Contrato 261/2018 – PP 
050/2017 – PL 077/2017 – RP 032/2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de ferramentas e equi-
pamentos para atendimento do departa-
mento de limpeza urbana, da SEMURB. 
Contratada: Transcol Material de Cons-
trução Indústria e Comércio Ltda – CNPJ: 
16.711.459/0001-33. Valor: R$ 10.360,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Extrato de contrato 264/2018 - PP 
052/2018 – PL 091/2018 - Objeto: Contra-
tação de pessoa jurídica para fornecimento 
de ferramentas diversas e equipamentos, 
para o Viveiro Municipal e hortas das 
Escolas Municipais e comunitárias. Con-
tratada: Comercial Souza Reis Ltda – ME 
– CNPJ: 26.190.595/0001-89. Valor: R$ 
3.488,55. Vigência: 31/12/2018.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 053/2018 – PP 038/2018 
– PL 066/2018 – RP 022/2018. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para forne-
cimento de equipamentos, eletrodomésti-
cos e eletroeletrônicos para atender as uni-
dades da Prefeitura Municipal de Itabirito. 
Detentor da Ata: MPA Empreendimentos 
Eireli – ME – CNPJ: 24.478.341/0001-
35. Item 8 – Valor Unitário: R$10.526,00.  

Homologação/ Ratificação: 24/04/2018. 
A íntegra da ata encontra-se disponível no 
Deptº de Licitações e Contratos ou pelo 
site http://itabirito.mg.gov.br.
Edital de Citação Prazo 10 Dias, expedi-
do nos autos do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 05/2018, instaurado pela 
Portaria nº 8151, de 15 de março de 2018. 
A Comissão Processante Disciplinar, FAZ 
SABER ao Sr. Filipe Maxwell de Araújo 
Domingos, Matrícula nº 42.422, Pintor, 
Lotado na Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços, acerca do processo administra-
tivo disciplinar nº 05/2018, instaurado pela 
Portaria nº 8151, de 15 de março de 2018, 
para apurar a prática de eventual ilícito 
disciplinar. Encontrando-se o servidor em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada 
sua citação por edital, para que ele, no pra-
zo de 10 (dez) dias, que começará a fluir 
após o prazo de 10 (dez) dias, querendo, 
apresente defesa escrita, podendo fazer-se 
representar por advogado, sob pena de pre-
sumirem-se aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pelo denunciante. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e pu-
blicado na forma da lei.
Edital de Citação Prazo 10 Dias, expe-
dido nos autos do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 03/2018, instaurado pela 
Portaria nº 8150, de 15 de março de 2018. 
A Comissão Processante Disciplinar, FAZ 
SABER à Sra. Francinéia Jeronimo As-
sunção, Matrícula nº 44.338, Gari, Lotado 
na Secretaria Municipal de Urbanismo, 
acerca do processo administrativo discipli-
nar nº 03/2018, instaurado pela Portaria nº 
8150, de 15 de março de 2018, para apurar 
a prática de eventual ilícito disciplinar. En-
contrando-se a servidora em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada sua citação por 
edital, para que ela, no prazo de 10 (dez) 
dias, que começará a fluir após o prazo de 
10 (dez) dias, querendo, apresente defesa 
escrita, podendo fazer-se representar por 
advogado, sob pena de presumirem-se 
aceitos como verdadeiros os fatos articu-
lados pelo denunciante. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei.
Atenção responsável pelo convênio 
133/2014, firmado com o Município de 
Itabirito, a prestar contas do convênio ci-
tado, conforme notificação n° 001/2017 
devidamente entregue para entidade me-
diante protocolo.
Atenção responsável pelo convênio 
141/2013, firmado com o Município de 
Itabirito, a prestar contas do convênio ci-
tado, conforme notificação n° 007/2017 
devidamente entregue para o mesmo me-
diante protocolo.
Atenção responsável pelo convênio 
151/2013, firmado com o Município de 
Itabirito, a prestar contas do convênio ci-
tado, conforme notificação n°006/2017 
devidamente entregue para a Associação 
mediante protocolo.
Atenção responsável pelo convênio 
140/2014, firmado com o Município de 
Itabirito, a prestar contas do convênio ci-
tado, conforme notificação n°005/2017 
devidamente entregue para o mesmo me-
diante protocolo.
Atenção responsável pelo convênio 
147/2014, firmado com o Município de 
Itabirito, a prestar contas do convênio ci-
tado, conforme notificação n°004/2017 
devidamente entregue para o mesmo me-
diante protocolo.
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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)

Estamos com um 
novo formulário 

para DECLARA-
ÇÃO DE POSSE DE 
IMÓVEL RURAL, o 
mesmo se encontra 
disponível na sede do 
Sindicato Rural, situa-
do à Rua Dr. Eurico 
Rodrigues,486, Praia- 
Itabirito MG. Para 
maiores informações 
(31) 3561-1708.

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

Ser Mãe é o melhor presente! Parabéns a todas as Mães!

Extrato de Dispensa de Licitação de 
Prestação de Serviço de Telefonia Fixa 21
Referência: Processo Licitatório nº 
064/2018, Dispensa de Licitação nº 
021/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93, 
com suas posteriores alterações. Contra-
tante: Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico do Município de Itabirito - MG. 
Contratada: Empresa Brasileira de Te-
lecomunicações S/A Embratel Objeto: 
Prestação de serviços de fornecimento 
de serviço telefônico 021 Valor Mensal: 
R$500,00 (Quinhentos reais). Valor Total: 
R$4.000,00 (Quatro mil reais). Forma de 
pagamento: mensalmente. Vigência: 08 
(oito) meses até 31/12/2018. Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções do contrato original. Data da Dispen-
sa: 13/04/2018. Eng. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contratos de Prestação de 
Serviço Mecânico com Fornecimento 
de Peças. Referência: Processo Licita-
tório nº051/2018, na modalidade Pregão 
Presencial nº022/2018, S.R.P. 005/2018 
Contratante: Serviço Autônomo de Sanea-
mento Básico de Itabirito-MG. Empresa 
Contratada: LI Comércio de Materiais 
Hidráulicos e Pneumaticos LTDA - ME. 
Objeto: Registro de Preços para futura 
e eventual contratação de empresa es-
pecializada para a prestação de serviços 
mecânicos de assistência técnica, socorro 
(atendimento no local onde o veículo so-
freu 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, con-
forme especificações do anexo I, do edital, 
Valor Parcial: R$10.177,87 (Dez mil centp 
e setenta e sete reais e oitenta e sete cen-
tavos). Forma de pagamento: conforme 
edital. Vigência: Até 02/04/2019. Dota-
ção Orçamentária: Dotação Orçamentária 
Operações e Manut. em Abastecimento 
de Água nas Sedes Urbanas 17 512 1701 
4.001 33.90.39.00 17 512 1701 4.001 
33.90.30.00 e Operação e Manuteções em 

Esgotamento Sanit. nas Sedes Urbanas 17 
512 1702 4.002 33.90.39.00 17 512 1702 
4.002 33.90.30.00. Data da assinatura do 
contrato: 26/04/2018. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 9º Termo Aditivo do Contra-
to de Prestação de Serviço de telefonia 
móvel. Referência: Pregão Presencial nº 
011/2015, nos termos da Lei nº 8.666/93, 
com suas posteriores alterações. Contra-
tante: Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico do Município de Itabirito - MG. 
Contratada: CLARO S/A. Objeto: pres-
tadora de serviços de Telefonia Móvel 
Pessoal – STMP, através de “Plano Em-
presarial com estimativa de minutos”, com 
disponibilização de aparelhos celulares 
digitais fornecidos pelo regime de como-
dato, Pós Pago e fornecimento de linhas 
para uso preferencialmente no Município 
de Itabirito – MG, bem como em todo o 
Brasil. Valor Total: R$9.048,27 (nove mil 
quarenta e oito reais e vinte e sete centa-
vos), Sendo para 02 (dois) meses. Forma 
de pagamento: conforme fatura, após a 
emissão da mesma. Vigência: fica aditado 
ate 31/07/2018.  Dotação Orçamentária: 
17. 122. 1701  4.003   3390.39.00 Per-
manecem inalteradas as demais cláusulas 
e condições do contrato original. Data da 
assinatura do Termo Aditivo: 26/04/2018. 
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor 
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 035/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Proces-
so Licitatório n° 065/2018, na Modalida-
de de Pregão Presencial nº035/2018, Ob-
jeto: contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de locação de 
veículos do tipo caminhonete pick up 4x4, 
a serem utilizados nos serviços de manu-
tenção do SAAE no município de Itabirito/
MG e Distritos, conforme especificações 
do anexo I, do edital, no dia 22/05/2018 às 
09h00min, na sala de reuniões do SAAE, 
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, 
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000  – 
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: com-
pras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 036/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Proces-
so Licitatório n° 066/2018, na Modalida-

de de Pregão Presencial nº036/2018, Ob-
jeto: contratação de empresa especializada 
em perfuração de poço tubular profundo 
com perfuratriz roto-pneumática, com for-
necimento de materiais para abastecer a lo-
calidade de Macedo distrito do município 
de Itabirito/MG, Conforme especificações 
do Anexo I, do edital, no dia 24/05/2018 às 
09h00min, na sala de reuniões do SAAE, 
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, 
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000  – 
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: com-
pras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 037/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Proces-
so Licitatório n°067/2018, na Modalidade 
de Pregão Presencial nº037/2018, Obje-
to: contratação de empresa especializada 
para a realização de análises dos efluentes 
bruto e tratado e do corpo receptor (mon-
tante/jusante) da Estação de Tratamento de 
Esgoto no Marzagão e coleta e realização 
de análises do efluente tratado e do corpo 
receptor (montante/jusante) para moni-
toramento da qualidade dos efluentes do 
emissário do SAAE de Itabirito, na URBE 
DU040, BR040 KM578, com a preserva-
ção e transporte das amostras, conforme 
especificações do anexo I, do edital, no 
dia 28/05/2018 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
AVISO DE ERRATA: O SAAE – Ser-
viço Autônomo de Saneamento Básico no 
Município de Itabirito através de seu Pre-
goeiro, comunica aos interessados que fica 
alterada a redação do Pregão Presencial 
nº025/2018, Processo nº054/2018: Objeto 
contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de avaliação de ges-
tão patrimonial dos bens imóveis e de natu-
reza industrial, bem como a regularização 
fundiária (incluindo processos judiciais e 
procedimentos extrajudiciais) e cartorária 
dos bens imóveis e outros serviços corre-
latos e necessários à plena organização do 
patrimônio do SAAE, Em atendimentos 
as normas legais e demais especificações 
constantes no anexo I do edital. Outras in-
formações pelo telefone 31 3562-4111 ou 
pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br ; 
ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br
AVISO DE ERRATA: O SAAE – Ser-
viço Autônomo de Saneamento Básico 
no Município de Itabirito através de seu 
Pregoeiro, comunica aos interessados que 
fica alterada a redação do Pregão Presen-
cial nº026/2018, Processo nº055/2018: 
Objeto contratação de pessoa física ou 
jurídica para prestar consultoria técnica 
jurídica com a finalidade de assessorar a 
transformação do SAAE de autarquia em 
empresa pública de direito privado, com a 
devida regularização societária e tributária, 
inclusive com a realização de procedimen-
tos judiciais e extrajudiciais perante todas 
as autoridades públicas, em atendimento 
as normas legais e demais especificações 
constantes no anexo I do edital. Outras in-
formações pelo telefone 31 3562-4111 ou 
pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br ; 
ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br. 

PANORAMA
Até o dia 30 de junho Ouro Preto irá sediar a Expo-

sição SESI Durval Pereira – Impressões Brasilei-
ras/100 anos, a mais significativa já montada sobre a vida 
e a obra desse artista, que é considerado um dos maiores 
pintores impressionistas e paisagistas do país. São cerca 
de 220 telas reunindo a experiência artística paulista e sua 
importância para a arte brasileira. O evento, gratuito, é 
uma realização do Instituto Origami e tem o patrocínio do 
SESI. A exposição pode ser visitada em diversas galerias 
da cidade. Confira em expodurvalpereira.com
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Itabiritenses recebem 
assistência jurídica gratuita

cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Serenata ao luar: é a grande homenagem às 
mães que está sendo preparada pela Escola 
Estadual Professor Tibúrcio. Diretores, profes-
soras e alunos estão empenhados em oferecer 

momentos especiais através da música a toda comunidade daquela 
instituição de ensino. Uma iniciativa que com sua presença será co-
roada de êxito.
Clínicas: as nossas principais clínicas estão paradas no tempo, e ape-
sar de bons serviços prestados por meio da classe médica e profissio-
nais da área de saúde como enfermeiros e atendentes, eles esquecem 
que os pacientes encontram dificuldades por falta de estacionamento, 
rampas, elevadores, etc. Os idosos, principalmente, são os que mais 
sofrem com a estrutura aboleta e fora dos padrões atuais. É preciso 
repensar.
Por onde anda? Leonardo Chaves Mesquita, filho da educadora 
Iris e do saudoso Edmundo Mesquita. Leonardo, sempre atuante em 
nossa sociedade, trabalhou como laborista na extinta Mina da Serra 
Geral. Sempre cultivando grandes amizades e promovendo nossa 
Itabirito através do esporte, Leonardo Mesquita é gente de expressão 
na cidade encanto.
Nosso rio: o Rio Itabirito (nome aprovado através de projeto de lei 
do vereador Gilberto Alves Ferreira Bastos) mesmo com ações re-
centes, ainda apresenta mau cheiro do esgoto, afinal boa parte dos 
dejetos da cidade ainda são dispensados em nosso Rio Itabirito. A 
questão carece, certamente, de um amplo debate e vontade política 
para alcançarmos os níveis toleráveis de poluição.
27º Edição do Julifest: Itabirito já respira ares do Julifest, que acon-
tece no próximo mês de julho. Na programação oficial teremos atra-
ções como: Michel Teló, Matheus e Kauan, Sidney Magal, Diogo 
Nogueira e Bel Marques. A decoração será inspirada nas danças te-
máticas folcloristas do Brasil e os shows contam com bandas, corais, 
grupos de ritmo e blocos carnavalescos, com a participação, é claro, 
da produção musical de nossa Itabirito.
Aniversário: quem completou mais um aniversário no último dia 
28 foi Maria da Penha Cruz Cotta, que recebeu o carinho dos filhos 
Leônidas, Marco Aurélio e Vanessa, além dos netos sobrinhos e fa-
miliares. Ela residente em Nova Lima e veio festejar com amigos e 
familiares do Bairro de Lourdes.
Agenda: sexta, sábado e domingo você é a peça chave dos embalos 
do terceiro Praia Fest. Dentre outros, a abertura conta com Academia 
Musical Orquestra Show, sábado de SakaSamba e Pirulito da Vila. 
Domingo com almoço e apresentação do show de Nerso da Capetin-
ga e para encerrar a banda Marcão de BH, num show inesquecível. 
Participe!
Nossos poetas: José Pires, autor de inúmeras poemas. Editou 3 li-
vros de poesia. Emoções em 1977, Nuances em 2000, e Reencontros 
em 2005. Organizou também duas coletâneas: Riscos e versos em 
2006 e Três de Nós em 2007. No teatro escreveu a peça Esther, Fé e 
Luz da semente aos frutos. E depois Radiofonia, baseado na Rádio 
Cultura de Itabirito. Participou do curso de Narradores de Histórias, 
realizado pela Biblioteca Pública em 2005. Sempre escrevendo con-
tos e causos ele é um expoente da nossa literatura.
Para refletir: A comunicação é o caminho do sucesso, de sa-
bedoria e de vida. (Do livro Ivan meu Filho, Meu Mestre de 
José Pires.)

Walter Camponato

Profissionais de Itabirito recebem treinamento

Entre os dias 24 e 27 de abril, o 
mutirão de atendimento da Defen-
soria Pública da União (DPU) de 
Minas Gerais esteve em Itabirito 
para atender a população. A equi-
pe, formada por três defensores 
públicos federais e três servidores, 
prestou orientações sobre temas 
como auxílio-doença, aposentado-
ria por invalidez, benefícios assis-
tenciais, entre outros.

Iniciado no ano passado, o 
projeto funciona de forma piloto 
em Minas Gerais e no Espírito 
Santo. “O mutirão itinerante é im-
portante para levar atendimento ao 

interior. Mas é fundamental que as 
pessoas saibam que Itabirito está 
inserida na seção judiciária de Be-
lo Horizonte e, portanto, a popula-
ção pode ser atendida pelo DPU 
na capital durante todo o ano”, ex-
plicou a coordenadora do evento e 
defensora pública, Sabrina Nunes 
Vieira.

Para a moradora do bairro 
Capanema Inês de Souza Lima, o 
mutirão foi uma oportunidade para 
tirar dúvidas sobre a aposentado-
ria. “É muito bom ter este atendi-
mento de ótima qualidade e ainda 
gratuito na nossa cidade. Fiquei 

feliz de poder participar”, disse.

Atendimento DPU

Os atendimentos iniciais na 
sede da DPU acontecem de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 12h. O 
agendamento deve ser feito das 8h 
às 16h pelo telefone 3069-6300 
ou pelo e-mail atendimento.mg@
dpu.def.br. É necessário informar 
nome completo e CPF da pessoa 
que deseja atendimento. A sede 
funciona na rua Pouso Alegre, 15, 
bairro Serra (esquina com a aveni-
da do Contorno). 

Mais conhecimento na área 
de segurança do trabalho

Nos dias 26 e 27 de abril, pro-
fissionais da área de saúde e segu-
rança do trabalhador que atuam 
na Prefeitura e em empresas de 
Itabirito participaram de uma ca-
pacitação sobre avanços da análise 
de acidentes e prevenção de falhas 
no trabalho. O curso foi promo-
vido pela Secretaria de Saúde e 
ministrado pelo pesquisador da 
Fundacentro – principal fundação 
na área de Saúde e Segurança - e 
doutor em saúde pública, Eugênio 
Hatem Diniz.

O curso teve como objetivo 
contribuir com a capacitação dos 
profissionais sobre as concepções 
contemporâneas de análise de 
acidentes e falhas e estimular a 
reflexão sobre abordagens atuais 
de gestão de segurança e confia-
bilidade humana. Durante os dois 
dias foram trabalhados temas co-
mo risco, gestão de segurança, 
abordagem cognitiva na análise 
de acidentes e modelo de análise e 
prevenção de acidentes.

“Procuramos trazer uma visão 

de saúde e segurança que vai além 
das normas estabelecidas para aju-
dar a melhorar o desempenho dos 
profissionais. Apesar de importan-
te, este é um assunto pouco difun-
dido”, explicou o Eugênio Hatem.

Para quem participou, o re-
sultado foi positivo. “É muito im-
portante termos este conteúdo que 
concilia a área técnica, administra-
tiva e operacional. São aprendiza-
dos que levamos para nosso dia a 
dia de trabalho”, disse a técnica de 
segurança do Saae, Sheila Góis.

Novidade em Itabirito: 
sinal digital da Record TV

O sinal digital da Record TV está em funcionamento em Itabiri-
to desde a última sexta-feira, dia 27 de abril, no canal 2.1.

Para assistir à programação da emissora, as residências com te-
levisor digital ou com conversor integrado devem sintonizar o canal 
por meio da sintonia automática.

No caso dos televisores analógicos, é necessário adquirir um 
conversor externo para captar o sinal digital da Record TV.

O sinal analógico da emissora permanece em funcionamento, 
dando à população a possibilidade de migrar para o digital com 
tranquilidade.
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MOBILIADORA CACHOEIRA
Semana das mães é aqui na 

Grandes promoções em toda a loja. 
A sua mãe merece o melhor presente e o 
melhor desconto. Na compra de qualquer 

mercadoria você estoura balão e ganha um 
brinde. Desejamos um Feliz Dia das Mães!

R. Afonso Maximiano, 120  - Cachoeira do Campo  - (31)3553.1607
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Trancar a porta depois de arrombada a casa não é a so-
lução, que ficou lá atrás como prevenção, porque a inércia, 
o desmazelo, o descaso, a preguiça ou tudo junto falou mais 
alto no momento da decisão. No trato com a coisa pública, 
tomada de providências, quando o irreversível já se fez, é 
o fato mais corriqueiro neste país. Nota-se, ultimamente, 
na administração municipal, uma preocupação com o que 
seriam registros físicos da memória local, ou seja, o patri-
mônio histórico cachoeirense. Mas que patrimônio? Quanta 
incoerência no campo de visão da administração municipal! 
Depois que tudo se foi, empurrado pela ignorância do lado 
privado e incúria da administração pública, imposições so-
bre o contribuinte pela conservação de pontas de muros 
de pedras, antigos, chega a ser ridículo. Recomposição do 
destruído pelo tempo de abandono deveria ser obrigação de 
quem pecou pela omissão. Cuidar do pouco que ainda resta 
de pé, sim, mediante parceria, compreensão e menos im-
posição. Ao falar de muro de pedra-seca, registre-se a ação 
de um usurpador (não o proprietário) de um imóvel no cen-
tro. Do muro com extensão calculada em cinquenta metros, 
ele vendeu praticamente a metade das pedras, deixando do 
original somente uma “casca” reforçada por concreto. Da ad-
ministração municipal ninguém tossiu ou mugiu! Outro que 
se estendia por quilômetros, atravessando território de dois 
ou três distritos, foram enriquecer propriedades além destas 
paragens. Dos gabinetes, no distrito-sede, alguém falou al-
guma coisa? Nomes de logradouros (incluindo-se bairros) 
tradicionais e reveladores da história, foram trocados, sem 
mais nem menos, deixando seus moradores órfãos da me-
mória comunitária. Avança-se sobre a área pública, “legiti-
ma-se” a usurpada e nela se constrói, sem que alguém com 
poder esboce reação, embora tenha recebido denúncia po-
pular. Do patrimônio imaterial pouco resta e esse pouco po-
de desaparecer, se reação não houver e providências con-
tinuarem no limbo. A municipalidade adquiriu o último dos 
vários e antigos sobradões, dizendo ser para restauração e 
destinação à área cultural. Nada se fez, além de escoramen-
to do imóvel claudicante e muito blábláblá em torno do as-
sunto, como é próprio dos políticos. Maltratado pelo tempo, 
pela incúria e omissão municipais, o imóvel parece se sentir 
humilhado diante da igreja-matriz, mais bem cuidada, em-
bora não à altura do seu merecimento, para onde, outrora, 
de suas janelas, olhos e ouvidos apontavam, no intuito de 
um pouco captar do que ali se realizava. De grande solar 
dos tempos áureos, pelas mãos da municipalidade o sobra-
do chega ao século das criptomoedas, sob a triste figura do 
“é difícil balança-mas-não-cai”. Depois de tudo isso, ainda 
vêm falar de murinhos? Ora, ora, caras-pálidas! Vão catar 
coquinho, vão!...

O BERRO DO 
BODE ZÉ

Sobra incoerência na 
administração municipal

Fundação Renova lança fundo 
de R$ 55 milhões para atrair 
grandes empresas para Mariana

Principal objetivo é diversificar a economia local, 
gerar emprego e arrecadação de impostos

Com o objetivo de atrair em-
presas para Mariana, a Fundação 
Renova lançou nesta quarta-feira 
(2) um fundo com um aporte de 
R$ 55 milhões. Uma das metas é 
diminuir a dependência da ativi-
dade minerária e atrair empresas 
dos mais diversos segmentos da 
economia para a cidade.

A assinatura do “Diversifica 
Mariana”, aconteceu durante uma 
solenidade na Câmara de Mariana. 
A iniciativa visa restaurar a econo-
mia local, abalada após o rompi-
mento da barragem de Fundão. 
O presidente da Renova, Roberto 
Waac, explicou que o contrato 
atende uma das demandas do Ter-
mo de Transação e Ajustamento 
de Conduta (TTAC). “Esse fundo 
foi criado com o objetivo de pro-
porcionar às empresas uma taxa de 
juros que é imbatível no mercado. 
Isso faz com que empresas tenham 
mais atratividade para vir para 
Mariana do que outros locais”, 
reafirmou Waac.

O repasse financeiro da Fun-
dação Renova terá como gestor 
do processo o Banco de Desen-
volvimento Econômico de Minas 
Gerais (BDMG). A Agência de 
Promoção de Investimento e Co-
mércio Exterior (Indi) será respon-
sável pela captação das empresas e 
articulação junto ao poder público 
para realização de investimentos 
complementares necessários à im-
plantação do projeto. O Presidente 
do BDMG, Marco Crocco, ressal-
tou que a contrapartida das em-
presas, em conseguir juros mais 
baixos que o mercado, é contratar 
mão de obra local. “O potencial 
é muito grande. A gente acredita 
que com esse recurso que a Reno-
va está portando a gente consiga 
alavancar até R$ 500 milhões de 
investimento, trazendo desenvol-
vimento com a preocupação de 
que as empresas contratem mão 
de obra na região e principalmen-
te, negociem com empresas da 
região”.

O Prefeito Duarte Júnior co-
memorou a iniciativa. “Posso afir-

mar com toda certeza, tirando a 
prioridade de reassentar os atingi-
dos, esse é o nosso programa mais 
importante. É algo que a nossa ci-
dade necessita. Esse programa vai 
trazer empresas sólidas, vai gerar 
emprego. O povo de Mariana ago-
ra terá a oportunidade de novos 
horizontes. Agora é buscar essas 
empresas”, festejou Duarte.

Desde o rompimento da bar-
ragem, Mariana chegou a atingir 
uma taxa de quase 24% da popu-
lação desempregada. A Fundação 
Renova tem sido muito criticada 
na região por não valorizar empre-
sas da região e mão de obra. O as-
sunto, inclusive, tem sido tema de 
debate entre os parlamentares do 
Legislativo. O vereador Dayvison 

Ribeiro esteve presente na assina-
tura do contrato e destacou que a 
iniciativa pode ser um grande atra-
tivo para grandes empresas, mas 
ainda é preciso valorizar os em-
preendedores locais. “Esse projeto 
é muito bom, se colocado em prá-
tica. Faltou informações de como 
será daqui para frente. Eu acredito 
que esses valores não são atrativos 
para empresas de grande porte, 
com investimentos de até R$ 200 
millhões. Empresas de grande por-
te gastam muito mais que isso só 
com a folha de pagamento. E para 
agora, para os empresários de Ma-
riana que estão fechando as por-
tas, entrando em falência. O que 
a Renova vai fazer?”, questionou 
o edil.

Santa Casa de Ouro Preto passa 
a cobrar estacionamento

Desde o dia 1º de maio, a Santa Casa da Misericór-
dia de Ouro Preto está cobrando taxa de estacionamen-
to na área externa do Hospital. A instituição alugou o 
espaço para a empresa Selpark, que será a responsável 
pela gestão do estacionamento. De acordo com a Santa 
Casa, a medida visa maior segurança dos funcionários, 
terceirizados e pacientes, assim como a organização 
do espaço e seguridade dos veículos dos funcionários 
e clientes.

A cobrança divide opiniões. “Concordo plenamen-
te. Tem muita gente abusada que deixa o carro no es-
tacionamento para fazer outras coisa, como ir trabalhar 
nas mineradoras, por exemplo. Infelizmente muita gen-
te não tem consciência”, relata Antônio Ferreira. Já ou-
tros reprovam, com receio da demora no atendimento. 
“O problema não é cobrar, é saber se os atendimentos 
não vão demorar. Pois tem dia que ficamos mais de três 
horas esperando atendimento. Imagina o valor que ire-
mos pagar?”, pontua Maria Geralda Santos.

Confira a tabela de preços cobrados no estacionamento 
• Carro: R$ 6,00 por hora carro;• Moto: R$ 4,00 por 

hora moto; • 12h para carro e moto: R$ 15,00; • 24h para 
para carro e moto: R$ 25,00; • Valor mensal para carra e/
ou moto: R$ 180,00; • Valor mensal para moto: R$ 80,00; 
• Biclicleta: Gratuito. Informações pelo e-mail: comunica-
ção@santacasa ouropreto.com.br


