
Fundação Renova na 
Câmara de Ouro Preto

Ano XXXI - nº1289 - Circulação Semanal OURO PRETO - ITABIRITO - MARIANA e distritos

www.jornaloliberal.net

Sexta-feira, 11 de maio/2018

Fundado em Agosto de 1988 por D. J. Rendeiro de Noronha

"O coração das 
mães é um abis-

mo no fundo 
do qual se en-
contra sempre 

um perdão."
Honoré de Balzac

PÁG. 5

Servidores de Itabirito terão 
reajuste de 10% segundo vereador

Pronunciamento foi feito durante a reunião do dia sete de maio
Os servidores municipais de Itabirito receberam uma boa notícia durante a 

reunião de vereadores da segunda-feira (7). O vereador Arnaldo Pereira (PMD) 
anunciou um reajuste de 10% aos servidores que será concedido pela Prefeitura 
Municipal. A data que passa a vigorar o aumento não foi divulgada pelo edil.

A notícia foi divulgada em nome do prefeito de Itabirito, Alex Salvador 
(PSD) durante a palavra livre do vereador Arnaldo, que enfatizou que esse foi o 
valor máximo permitido após análise dos técnicos financeiros do executivo. “A 
prefeitura queria oferecer mais, se esforçou, mas foi o limite que o executivo 
conseguiu chegar”, reafirmou.

O vereador de oposição Ricardo Oliveira (PPS) afirmou que vê com satis-
fação o reajuste, mas que poderia ser melhor, já que “há mais de cinco anos os 
servidores não têm reajuste”. Outro assunto levantado sobre o aumento foi o 
vale alimentação, que é concedido a alguns servidores. O porta voz do prefeito 
revelou que essa readequação ainda é estudada pelo executivo para avaliar qual 
será o porcentual de aumento.

Para o líder do governo, Renê Butekus (PSDB) essa iniciativa comprova o 
comprometimento do prefeito com o funcionalismo público, visto que nenhu-
ma folha de pagamento teve atraso até o momento, assim como o 13º também 
sempre esteve em dia. “Isso demonstra responsabilidade com o funcionalismo 
público”, concluiu.

Os servidores
No dia 15 de maio, terça-feira, às 18h30, os servidores se reunirão na sede 

do sindicato dos servidores públicos municipais de Itabirito (Sindsemi) para 
reavaliar o reajuste anunciado pelo executivo. Com o pronunciamento do rea-
juste, as manifestações marcadas para a festa do servidor foram suspensas.

No último domingo (6) aconte-
ceu o II Rotary Day promo-

vido pelo Rotary de Ouro Preto, 
no estacionamento do Centro de 
Convenções da UFOP. Durante 
todo o dia foram realizados di-
versos serviços, como emissão 
de carteiras de identidade, rua 
de lazer, oficinas de artes para 
crianças, emissão de certificados 
de MEI, consultas de SPC/SERA-
SA, palestras variadas, além de 
orientações jurídicas em Direito 
do Trabalho prestadas pelas Dra. 
Silvania e as dúvidas em Direito 
Previdenciário esclarecidas pelo 
Advogado e Rotariano Gleiser 
Boroni. A grande novidade foi a 
Praça de Alimentação com tira 
gostos variados e cervejas arte-
sanais. O evento contou com a 
parceria de diversas entidades e 
instituições sediadas em Ouro 
Preto e contou com um público de 
mais de duas mil pessoas.

O projeto Semeando 
Cidadania, idealizado 

por Lilian França vem 
promovendo diversas ações 
em Ouro Preto e região. No 
domingo (6) foi promovida 
uma cavalgada beneficente 
na Chapada, no bar do 
Pezão, onde foram arreca-
dados donativos para o Lar 
São Vicente de Paulo. Ou-
tro evento foi festival cultu-
ra e culinária dos empreen-
dedores de Antônio Pereira. 
A programação contou com 
lazer e entretenimento para 
as famílias com times de 
futebol, shows, brincadeiras 
para as crianças e a partici-
pação do Coral IFMG.

Festival cultura e 
culinária dos em-
preendedores de 
Antônio Pereira 
contou com di-
versas atividades

Donativos arrecadados na cavalgada 
foram doados ao Asilo de Ouro Preto

Domingo é dia de Banda 
na Praça Gomes Freire 
em Mariana PÁG. 8

Itabirito recebe Prêmio 
Fecomércio de 
Sustentabilidade PÁG. 10
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Quem não gosta de dinheiro? Só mesmo louco, dos que 
rasgam notas de cem, para responder negativamente a essa 
pergunta; mesmo assim, também ele deve gostar, nem que seja 
para rasgar!

Dinheiro, essa coisa mágica, referenciada na linguagem sob 
os mais diversos e estranhos nomes tais como “algum, arame, 
bagaço, bagalhoça, bagarote, bago, baguines, bagulho, bala, 
barro, bazaruco, bilhestre, bilhestro, bolada bolsa, bomba, boró, 
borós, broça, brocha, bufunfa cabedal, cacau, calique, cantante, 
capim, capital, caraminguá, carcanhóis, caroço, cascalho, cédu-
la, changa, chapa, chavo, chelpa, cheta, china, chinfre, cobre, co-
bres, cominho, conques, contado, coscorrinho, coscos, cunfres, 
cunques, cuprém, dindin, erva, estilha, falépia, felpa, ferros, fun-
dos, gadé, gaita, gás, gimbo, grana, guines, guino, guita, jabacu-
lê, jibungo, jimbo, jimbongo, jimbra, joão-da-cruz, lã, legume, len-
çol, luz, maco, maquia, marcaureles, marco, massa, metal, milho, 
moeda, mosca, mufunfa, música, narta, níquel, nota, numerário, 
numo, óleo, ouro, pacotes, pápula, parnau, parné, parneque, par-
ni, parrolo, pasta, pataca, pataco, patacos, pecúnia, pecuniária, 
pelga, penique, pila, pilcha, pilim, pilimpilim, prata, quido, roço, 
sapécoas, tacho, taco, teca, tostão, trocado tubos, tuncum, tusta, 
tusto, tutu, unto, vento, verba, vintém, zergulho e zinco” compra 
quase tudo, até a consciência dos inescrupulosos. Dizem que 
dinheiro não compra saúde, mas com ele pode-se bem melhorar 
a qualidade de vida e, por extensão, a saúde.

Pode-se viver sem dinheiro? Até que pode, como eremita, 
isolado, longe do convívio social, provendo ele (ou ela) próprio 
sua subsistência. Entretanto, dentro da sociedade humana, isso 
é, praticamente, impossível; nem que seja por meio da mendi-
cância, o indivíduo tem que obter algum dinheiro para sobreviver. 
Ele não necessita de muito, mas o suficiente para as necessi-
dades básicas ou primárias: alimentação e abrigo, conseguidos 
pelo eremita. Indagarão: - e roupas? Roupa não é necessidade 
primária, porém secundária, cujo uso é convencionado pela so-
ciedade. Convencionou-se que ninguém pode viver peladão (ou 
peladona), no mundo civilizado e pronto!

Aí começa a via crucis do ser humano para sobreviver, por-
que a partir daí, decidiu-se que não basta cobrir o corpo, mas en-
volvê-lo de forma elegante, para se sobressair entre seus iguais. 
Surgiu então a moda, outra necessidade, não secundária, mas, 
terciária. A mesma situação se repete com relação às demais 
necessidades humanas; uma necessidade puxa outra. Vê-se, 
então, que o uso do dinheiro cresce em razão das necessidades 
criadas. Ao se contentar com pouco, em termos materiais, de 
pouco ou de nenhum dinheiro, ele precisará. Mas a vida dá ao 
indivíduo o direito de escolha, para mais ou para menos, pre-
valecendo a primeira opção por ser a busca do melhor a meta 
comum da espécie. Às necessidades básicas, ele acrescenta 
as secundárias e derivativas destas, quando busca educação/
conhecimento, saúde, conforto e entretenimento. O dinheiro é o 
meio pelo qual se atendem todas as necessidades selecionadas, 
e para obtê-lo, contribui-se para que terceiros também tenham 
suas necessidades atendidas. É por meio dessa permuta que, 
cada qual, procura alcançar sua meta.

Sob o ponto de vista moral, o dinheiro não representa o bem 
e nem o mal sendo neutra sua natureza, em contraponto ao que 
é dentro da economia; o mais perfeito bem econômico, que Deus 
permitiu ao Homem criar! Com ele pode-se comprar quase tudo! 
Cabe aqui uma explicação pela colocação de Deus, na assertiva. 
Infelizmente, por ignorância ou aprendizado de conceitos errô-
neos antigos, transmitidos de geração em geração, condena-se 
o dinheiro como coisa má, coisa maldita, obra do diabo. Curiosa-
mente, esse comportamento é observado, com mais frequência 
entre pessoas, justamente, as mais carentes de dinheiro. Depois 
do mau uso, esse é o maior erro humano com relação ao dinhei-
ro. Ao contrário, ele representa trabalho e, como tal, merece e de-
ve ser tratado com respeito. Quem maldiz o dinheiro não valoriza 
o próprio trabalho! Se mal adquirido ou mal usado por alguns, is-
so não anula sua qualidade primeira, que é sempre a valorização 
do trabalho. A má aquisição e má utilização devem ser debitadas 
ao agente humano que as pratica ou promove, mas nunca ao di-
nheiro em si. Seguindo o mesmo princípio, pobreza não é virtude 
e nem riqueza é crime ou pecado. O que se condena é o mau uso 
da condição de pobre ou de rico.

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
Gomes 
Batista

O meu, o seu, o 
deles e o nosso dindin
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para empresas

(31)3553-2660
 @darquinharestaurante

IPSEMG em Ouro Preto: continuamos na luta!
O vereador Chiquinho de 

Assis (PV) solicitou essa semana 
a implantação de uma Unidade 
do IPSEMG em Ouro Preto pa-
ra ajudar a resolver a situação 
dos usuários do convênio, que 
continuam sem atendimento na 
cidade.

O vereador esclarece que 
vêm realizando essa solicitação 
de maneira recorrente: “Eu fiz 
esse pedido durante o governo 
Anastasia e sigo fazendo duran-
te o governo Pimentel, em nome 
de todos os servidores públicos 
do estado. O plano de saúde do 
servidor do estado é o IPSEMG. 
Sua seguridade na saúde. Falo 
isso porque nós temos dezenas 
de professores e servidores es-
colares que contribuíram a vida 
inteira para o IPSEMG e na hora 
que necessitam do serviço, pre-
cisam percorrer centenas de qui-
lômetros para realizar consultas 
de rotina ou procedimentos sim-
ples. A luta tem que ser contínua, 
merecemos sim, uma unidade 
que atenda nossa microrregião 
de Ouro Preto, Mariana e Itabi-
rito. Muitas pessoas realizam tra-
tamentos contínuos e precisam 
realizar consultas/procedimentos 
de forma periódica. Imaginem 
agora que uma idosa, assalaria-
da, com salário parcelado pe-
lo estado, precisando estar em 
Conselheiro Lafaiete ou em Belo 
Horizonte para poder usufruir de 
um direito que lhe foi desconta-
do durante anos. A dificuldade é 
imensa, muitas vezes, inclusive, 
é necessário entrar na justiça pa-
ra que as pessoas possam ter o 
direto que é delas. Fica o nosso 
pedido, sabemos que o momento 
está difícil para o governo esta-
dual, mas se está difícil pro go-
verno, imagina pra quem ganha 
um salário mínimo? Ouro Preto 
já teve unidade do IPSEMG, fi-
cava na frente do prédio que hoje 
funciona o INSS. Mais uma vez, 
a união da cidade, dos deputados 
com votos na região e do gover-
no Pimentel, é o que possibilitará 
soluções definitivas para a causa 
do IPSEMG na região. Esta ação 
contribuirá tanto para os usuários 
do convênio, quanto para o de-
senvolvimento da Micro Região 
pactuada na área da saúde”.

(31) 98489-7530
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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

I Fórum Municipal de Educação 
e Patrimônio acontece em Ouro

Pça. Mons. Castilho 
Barbosa, 7  

OURO PRETO  
(31)3551-1146

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

OURO PRETO:    3552-5357    3551-3843

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

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

geral, parabólicas, antenas coletivas.

Todos os 
pacotes em 
PROMOÇÃO. 

Consulte nossos 
preços!

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO 
DE OURO PRETO - MG , Antônio 
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova). 
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Ca-
margos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
TIAGO AUGUSTO DE LIMA 
MACEDO, brasileiro, solteiro, téc-
nico em informática, natural de Ouro 
Preto-MG, nascido a 16/10/90, fi-
lho de Ademir Cirilo Macedo e Ana 
Maria Lima Macedo e TAMARAH 
LUIZA ZANETTI, brasileira, sol-
teira, secretária, natural de Ouro Pre-
to-MG, nascida a 23/11/91, filha de 
Emerson Serrano Zanetti e Delisandra 
Luiza Evangelista Zanetti; Ambos re-
sidentes neste subdistrito;
ÉRICKSEN BRUNO FERREIRA, 
brasileiro, solteiro, garçon, natural de 
Mariana-MG, nascido a 11/05/86, fi-
lho de Vicente Bento Ferreira e Joana 
D’arc dos Reis Ferreira e ANGÉLI-
CA DE CÁSSIA VITAL DE BRI-
TO, brasileira, solteira, cortadora, 
natural de Ouro Preto-MG, nascida a 
28/09/89, filha de Nilson Mendes de 
Brito e Maria Aparecida Vital; Ambos 
residentes neste subdistrito;
 Apresentaram todos os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525 do 
CCB. Se alguém souber de algum 
impedimento oponha-o legalmente.  
 Ouro Preto, 9 de maio de 2018.

(a)Cássio Luiz de Lima 
Oficial Titular

PROCLAMAS  
DE CASAMENTO

No dia 18 de maio, sexta-
-feira próxima, acontece o lan-
çamento do I Fórum Munici-
pal de Educação e Patrimônio 
de Ouro Preto, evento que reu-
nirá profissionais da Educação 
e comunidade em geral em 
torno de temas relacionados à 
Educação e ao Patrimônio. Na 
ocasião, será lançado também 
o Programa Municipal de 
Educação e Patrimônio Ouro 
Preto, o meu lugar! 

O evento é organizado 
pela Prefeitura de Ouro Pre-
to, por meio das Secretarias 
Municipais da Educação, de 
Cultura e Patrimônio e de Tu-
rismo, Indústria e Comércio, 
em parceria com a Pró-reito-
ria de Extensão da Universi-
dade Federal de Ouro Preto.

A programação conta 
com representantes de várias 
instituições locais, distribuí-
dos em quatro mesas-redon-
das sobre ações de Educação 
e Patrimônio em Ouro Preto 
e uma sobre Educação Patri-
monial e Políticas de Igualda-
de Racial.

O evento será realizado 
no Auditório do Paço da Mi-
sericórdia, de 8 às 18 horas, 
e haverá certificados para os 
participantes.

Confira a programação:
7h30min – Credencia-

mento e café
8h – A Prefeitura Munici-

pal de Ouro Preto e o Progra-
ma Municipal de Educação 
e Patrimônio de Ouro Preto. 
Júlio Ernesto de Grammont 

Machado de Araújo (Prefeito 
de Ouro Preto) – assinatura 
da Lei de criação do Progra-
ma Municipal de Educação 
e Patrimônio Ouro Preto, o 
meu lugar!

8h30min – A coordena-
ção do Programa Municipal 
de Educação e Patrimônio 
de Ouro Preto; Rosa Ana 
Xavier (Secretária Municipal 
de Educação); Zaqueu Asto-
ni (Secretário Municipal de 
Cultura e Patrimônio); Felipe 
Vecchia Guerra (Secretário 
Municipal de Turismo, In-
dústria e Comércio); Marcos 
Knupp (Pró-Reitor de Exten-
são da UFOP); Mediação: 
Elis Regina Saraiva

8h55 – Apresentação dos 
parceiros do Programa

9h – Ouro Preto, o meu 
lugar! - Apresentação do 
Programa Municipal de Edu-
cação e Patrimônio; Cláudia 
Pereira, Secretaria Municipal 
de Educação; Helenice Oli-
veira, Secretaria Municipal 
de Cultura e Patrimônio; Fa-
biana Nonato, Secretaria Mu-
nicipal de Turismo, Indústria 
e Comércio; Luiz Prazeres, 
Universidade Federal de 
Ouro Preto; Apresentação da 
equipe do Programa

Apresentação das 
escolas-piloto

10h – Educação e Patri-
mônio em Ouro Preto(20min 
cada); Yára Mattos, Univer-
sidade Federal de Ouro Pre-
to; Janaína Andrade Ferreira 
e Penna, Superintendente 

Mário: 
99666-5997

Elias: 
98606-9297

Madeireira 
TAQUARAL

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

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

(31)3551-3744

Material de 
Construção

Municipal de Educação; 
Crovymara Batalha, Superin-
tendente Regional de Ensino 
de Ouro Preto; Mediação: 
Fabiana Nonato

 11h – Ações de Educa-
ção e Patrimônio em Ouro 
Preto(15 min cada) ; Nara 
Rúbia, projeto Museu-escola; 
Maria Elisa Ibrahim, projeto 
Álbum de Figurinhas; Tere-
zinha Lobo Leite, vários pro-
jetos; Ana Maria de Gram-
mont, projeto Guardiões 
do Patrimônio; Mediação: 
Cláudia Pereira

12h30min – Almoço
14h – Ações de Educa-

ção e Patrimônio em Ouro 
Preto (15 min cada); Deolin-
da Fortes, representante da 
Comunidade; Solange Pal-
lazi, projeto Ouro Preto Pa-
trimônio: conhecer para pre-
servar - Casa do Professor; 
João Paulo Martins, projetos 
de valorização do Patrimônio 
Imaterial - Secretaria Munici-
pal de Cultura e Patrimônio; 
Representante da Turin: Pro-
jeto Passear e Aprender; Me-
diação: Lavínia Viana

15h – Ações de Educa-
ção e Patrimônio em Ouro 
Preto; Simone Fernandes, 
Instituto de Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (15 
min); Sandra Fosque, Fun-
dação de Arte de Ouro Preto 
(15 min); Romilda Mesquita, 
Sistema Municipal de Mu-
seus (30 min); Mediação: 
Cristina Cairo

16h – Café
16h15min – Educa-

ção Patrimonial e Políticas 
de Promoção da Igualdade 
Racial. (20 min cada) - 
Adilson Pereira, Núcleo de 
Estudos Afro-brasileiros e 
Indígenas; Eduardo Evan-
gelista, Coletivos Du Veloso 
e Palma Preta; Márcia Vala-
dares, Conselho Municipal 
de Promoção da Igualdade/
Fórum da Igualdade Racial 
de Ouro Preto Racial. Me-
diação: Sidnéa Santos.

17h15min – Palestra de Encerramento 
(30 min) - Angelo Oswaldo de Araújo Santos 
- Secretário de Cultura do Estado de MG.



O LIBERAL Ed.1289 - SExta - fEira, 11 dE maio/2018

www.jornaloliberal.net
4OURO PRETO

Comissão de vereadores se reúne com 
Executivo para tratar impasse com a Village

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

valdetebraga@yahoo.com.br

Aniversário 
e dia das mães

AMENIDADESValdete 
Braga

Passar o dia das mães sem a presença física dela é muito 
difícil. Fazê-lo em total solidão, sem um ombro para poder en-
costar, é pior ainda. Somando a isto o fato de que o domingo 
das mães coincide com o seu aniversário neste Plano, torna o 
dia insustentável.

Nunca reclamei de viver só, exatamente porque estar sozi-
nho não significa viver na solidão. Sempre tem alguém com a 
gente, e os invisíveis muitas vezes fazem mais por nós do que 
alguns visíveis com quem convivemos todos os dias. Gosto do 
meu estilo meio torto de vida. Durante todo o ano, o único dia 
em que isto incomoda é o segundo domingo de maio.

A minha mãe nasceu em um dia 13 de maio, o que faz com 
que em alguns anos a data coincida com o dia das mães. Este 
é um destes anos. Quando ela estava entre nós, brincávamos 
que era bom para gastar menos, porque economizávamos um 
presente. Foi assim até ela não precisar mais de presentes...

Todo mundo diz (e eu faço parte deste “todo mundo”) que 
não devemos sofrer nem ficar chorando pelos nossos entes 
queridos que partem. Que eles recebem nossas energias e 
querem nos ver bem. Acredito nisto. Acredito e procuro viven-
ciar. Eu sei que a minha mãe não há de me querer triste, nem 
no dia das mães, nem dia nenhum. Por outro lado, sou hu-
mana, e só quem passa esta data sem a sua do lado pode 
entender esta dor. 

Por isto escrevo esta crônica. Nesta homenagem à minha 
mãe gostaria de passar uma mensagem a todos que já não 
têm a sua neste Plano. Não cobrem muito de si. Existem pes-
soas mais evoluídas espiritualmente, que conseguem viven-
ciar estes momentos sem dor. Todos chegaremos lá um dia, 
mas se ainda não for o seu, permita-se o sofrimento. O meu, 
eu sei que ainda não é. Somos humanos e onde elas estiverem 
vão entender e nos permitir, só neste dia. No meu caso, sofro 
duplamente, pois são duas datas em um dia só.

Fala-se muito também, e eu também concordo, que datas 
não são tão importantes, pois todos os dias são dia das mães. 
Grande verdade. Mas o segundo domingo de maio foi esco-
lhido para simbolizar a sua importância. Amor não tem data. 
Saudade também não. Mas acho válida a simbologia. Quem 
tem a benção de poder comemorar este dia com a sua, abrace 
e beije muito a sua mãe, e quem, como eu, já não pode ex-
ternar-se fisicamente, procure cultivar uma saudade boa, de 
lembranças de tempos bons. Tenho certeza de que houve mo-
mentos de estresse, um ou outro desentendimento de vez em 
quando. Sempre tem. É normal e faz parte da vida. Mas tenho 
igualmente certeza de que os bons momentos foram infinita-
mente mais. 

Todos os dias das mães sem ela são difíceis, mas junto 
com o aniversário aumenta demais a solidão. Desculpe aí de 
cima, mãe, mas não tem como não sofrer. Hoje não.

Buscando soluções para os 
trabalhadores da Village, que rei-
vindicam três meses de atraso no 
vale-alimentação, uma comissão 
especial de vereadores ouro-preta-
nos – Alysson Gugu (PPS), Mar-
quinho do Esporte (SD), Regina 
Braga (PSDB) e Vantuir Silva 
(SD) – reuniu-se, na tarde dessa 
quinta-feira (3), com o secretário 
municipal de Fazenda, Huaman 
Xavier Pinto Coelho, para solicitar 
o pagamento da dívida do Execu-
tivo com a empresa.

A situação foi apresentada aos 
edis durante a reunião ordinária 
do dia 19 de abril pelo gerente da 
Village, Carlos Roberto de Oli-
veira. De acordo com ele, há uma 
dívida da Prefeitura com a Village 
do governo passado referente ao 
ano de 2016, quando faltou o re-
passe de três meses, totalizando 
R$2,223 milhões, “que, somado 
com o período de 2017/18, totali-
zam R$5,650 milhões, o que fica 
inviável arcarmos com os nossos 
compromissos, e os trabalhadores 
são os mais prejudicados”, expli-
cou Carlos Roberto.

Na reunião com a Secretaria 
de Fazenda, ficou acordado com 
os vereadores presentes que o 
Executivo efetuará até o dia 15 de 
maio o pagamento aos trabalha-
dores da Village. Huaman Xavier 
explica a situação: “O que aconte-
ceu foi que, no final do ano pas-
sado com o pagamento do 13º dos 
servidores da Prefeitura, ficamos 
com um grande atraso com a Vil-
lage, o que resultou nessa situação. 
Fizemos um pagamento no mês 
passado, no qual a empresa pagou 

o salário, o vale-transporte e o va-
le-alimentação e, até o dia 15 (de 
maio), estamos programados para 
fazer um pagamento grande prio-
rizando a empresa e ficarmos em 
dia com a Village. Os proprietários 
da mesma já nos asseguraram que 
colocarão todas as obrigações em 
dia, e esperamos que, com isso, 
mantendo os pagamentos regu-
lares mensais, não teremos mais 
prejuízos para nenhum trabalha-
dor”, disse.

Para o vereador Vantuir Silva 
(SD), “chegamos ao entendimento 
que até o dia 15 de maio a dívida 
será sanada e assim esperamos. 
Tomara que o Executivo cumpra 
o proposto, porque os maiores pre-
judicados são os funcionários, eles 
têm seus compromissos e preci-
sam desse dinheiro”.

O vereador Alysson Gugu 
(PPS) ficou satisfeito com o posi-
cionamento do Executivo e ressal-
tou que continuará acompanhando 
a situação dos servidores. “Tive-

mos uma reunião muito produtiva 
e positiva, o secretário nos falou 
que até o dia 15 será pago o valor 
de R$1,5 milhão à empresa Villa-
ge. A Câmara continuará acom-
panhando, e o secretário afirmou 
que, assim que o dinheiro for de-
positado ou às vésperas do depósi-
to, ele antecipará a notícia à comis-
são de vereadores. Esperamos que 
o pagamento esteja garantido”, 
destacou.

A comissão especial nomeada 
pelo presidente da Câmara, Wan-
der Albuquerque (PDT), para re-
presentar os demais vereadores e 
acompanhar o caso dos trabalha-
dores da empresa Village é com-
posta por Alysson Gugu (PPS), 
Luciano Barbosa (MDB), Marqui-
nho do Esporte (SD), Regina Bra-
ga (PSDB), Vander Leitoa (PV) e 
Vantuir Silva (SD). Os parlamen-
tares garantiram que continuarão 
acompanhando a situação até que 
o pagamento dos funcionários seja 
efetuado.

Campanha de adoção de 
cães nesta sexta-feira

O Departamento de Zoonoses da Prefeitura de Ouro Preto está promovendo a campanha “Me leva para 
casa”, ação que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da adoção de animais e da 
guarda responsável. Nesta sexta-feira, hoje (11) até as 15h, na Praça da Estação, acontece a feira de adoção, 
que terá alguns dos cães atualmente abrigados no canil, os quais se perderam de seus tutores ou foram vítimas 
do abandono. Hoje existe uma alto número de animais abandonados na cidade. O canil municipal resgata 
esses animais, mas são poucos os que conseguem um novo lar responsável.

PANORAMA

No último dia 09 de 
maio Flaviano Xavier 

Rodrigues, morador de 
Cachoeira do Campo, 
comemorou mais um 

aniversário. Os amigos 
o parabenizam pela 

passagem de seu aniver-
sário, desejando muitas 

conquistas e vitórias. 
Parabéns!

Sob a regência do maestro 
Márcio Bretas, a Sociedade 

Musical União Social, a Nossa 
Banda, promoverá no próximo 

domingo (13) sua tradicional 
apresentação em homenagem 
às mães. O evento ocorrerá lo-
go após a celebração da missa 

das 08h, no adro da Matriz de 
Nossa Senhora de Nazaré, em 

Cachoeira do Campo e contará 
com distribuição de rosas e 

sorteios de variados brindes. 
Participe

Nesta sexta-feira (11) o Núcleo Muni-
cipal da União Brasileira de Mulhe-

res (UBM) de Ouro Preto completa seu 
primeiro aniversário. Para comemorar, 
neste dia, a UBM irá promover uma noite 
de caldos e música ao vivo às 19h30 no 
Restaurante Adega, na Rua Teixeira do 
Amaral, subida para a Igreja São José. A 
contribuição mínima para o evento custa 
R$ 20,00, que será para ajudar financeira-
mente a entidade. As bebidas são a parte. 
Informações e ingressos através dos tele-
fones (31) 99128-7999 (Débora) e (31) 
984129570 (Danielle).
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DICA SINAL VERDE
Nas rodovias mantenha os faróis baixos acesos 

mesmo durante o dia
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MOBILIADORA CACHOEIRA
Última chance de comprar o presente da sua mãe

Com o  melhor preços e condições 
de pagamento você só encontra 

na Mobiliadora Cachoeira, 
comprando você estoura  balão e 
ganha  brinde. Venha conferir!!!  

Um Feliz Dia das Mães!

R. Afonso Maximiano, 120  - Cachoeira do Campo  - (31)3553.1607

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

Renova e Samarco participam de 
reunião da Câmara de Ouro Preto

Na pauta, estava a inclusão do município das ações da 
fundação e na oferta das vagas de emprego

Tendo em vista que o desempre-
go é um problema crítico no municí-
pio, tem sido recorrente nas reuniões 
dos vereadores ouro-pretanos o ques-
tionamento sobre a oferta de vagas 
pela Fundação Renova exclusiva-
mente para pessoas da vizinha Ma-
riana, não contemplando ou dando 
oportunidade para moradores de Ou-
ro Preto. Pensando nisso, a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, 
Emprego e Renda da Câmara Muni-
cipal solicitou a presença da Funda-
ção Renova e das empresas Samarco, 
Vale e BHP Billiton para prestarem 
esclarecimentos ao Legislativo e à 
população ouro-pretana. Nesse sen-
tido, representantes da Renova e da 
Samarco participaram da Tribuna Li-
vre durante a reunião ordinária dessa 
quinta-feira (10).

Desde o ano passado, os edis 
têm se empenhado para a inclusão de 
Ouro Preto no Termo de Transação 
de Ajustamento de Conduta (TTAC) 
que trata dos projetos e ações quanto 
ao rompimento da Barragem de Fun-
dão, em novembro de 2015, e que é 
seguido pela Fundação Renova para 
as suas atividades, incluindo 40 mu-
nicípios de Minas Gerais e do Espí-
rito Santo. O TTAC foi assinado em 
março de 2016 entre Samarco Mine-
ração, com o apoio de suas acionistas, 
Vale e BHP Billiton, e governo fede-
ral, governos estaduais de Minas Ge-
rais e Espírito Santo e outros órgãos 
governamentais. Atualmente, Ouro 
Preto não recebe recursos, projetos e 
atividades da fundação por não estar 
entre os beneficiados pela entidade.

O presidente da Casa, vereador 
Wander Albuquerque (PDT), afir-
mou que “a Câmara e a Prefeitura 
têm sido grandes parceiras para a 
volta da Samarco, uma vez que sa-
bemos da importância dessa empresa 
na nossa região. A Fundação Renova 
parece justificar possíveis cobranças 
da Samarco, Vale e BHP, e nós não 
aceitamos mais isso, porque enten-
demos que, conforme os números 
mostrados pela Procuradoria do mu-
nicípio, Ouro Preto é a cidade mais 
afetada financeiramente pelo rompi-

mento. Logo, o município tem que 
participar desse contexto de obras. 
Vamos continuar prezando pelo bom 
diálogo, mas, caso a situação não seja 
revertida, vamos ter ações concretas 
para que Ouro Preto não seja preju-
dicado”.

O procurador-geral adjunto do 
município, André Lana, apresentou 
dados sobre o impacto financeiro da 
paralisação da produção da Samarco 
para Ouro Preto, mostrando que a 
cidade também foi diretamente afe-
tada com o ocorrido. Segundo ele, 
o município já tem autorização do 
Comitê Interfederativo (CIF), que é 
o órgão responsável pelas determi-
nações da Renova, e “desde 23 de 
agosto de 2017. Ouro Preto já de-
veria ser incluído nas ações voltadas 
para geração de emprego e renda da 
população atingida”. Para o procura-
dor, trata-se de um preciosíssimo ju-
rídico o fundamento da Renova para 
não incluir Ouro Preto. “Nós temos 
debatido com eles para mostrar que 
estão equivocados na interpretação 
e que nada impede que o pessoal de 
Antônio Pereira e mesmo da sede 
participe dos processos seletivos de 
trabalho para atuar junto à Fundação 
Renova”, acrescentou Lana.

Em sua fala na Tribuna Livre, 
Bruno Marques, analista de relações 
institucionais da Renova, explicou 
que “a Fundação Renova é fruto de 
um acordo entre os órgãos ambien-
tais, governos dos estados e os mu-
nicípios impactados com a barragem 
de Fundão e temos como compro-

misso a recuperação e a compensa-
ção dos impactos. Existe um pleito 
legítimo de Ouro Preto em relação 
aos impactos econômicos gerados, 
visto que é um município vizinho, e 
já existe um ambiente construído pa-
ra que Ouro Preto seja considerado”. 
De acordo com ele, a fundação cum-
pre o TTAC e nesse termo todas as 
ações da Renova precisam ser apro-
vadas pelo órgão presidente, que é o 
CIF. “Dessa forma, cumprimos esse 
acordo do qual Ouro Preto não está 
incluído, mas já existem discussões 
para que o município passe a ser con-
templado, mas ainda não há data para 
quando isso possa ser homologado”.

O vereador Vander Leitoa (PV) 
destacou o impacto das atividades da 
mineradora e de reconstrução das lo-
calidades afetadas com o desastre pa-
ra o distrito ouro-pretano de Antônio 
Pereira, sendo que seus moradores, 
um local tão próximo de Mariana, 
não são beneficiados com as ações da 
Renova. “Nossa comissão continua-
rá cobrando por que essas vagas de 
emprego que estão disponibilizadas 
apenas para pessoas com endereço 
de Mariana. Tem que ser igual para 
todos os trabalhadores, por isso, esta-
mos cobrando da Renova e para que 
Ouro Preto também seja incluído no 
TTAC”, apontou.

A Samarco também participou 
da reunião por meio do analista de 
relações institucionais, Guilherme 
Louzada. “Em nome da Samarco, 
agradeço a oportunidade que a Câ-
mara nos deu para pavimentar esse 
diálogo em direção ao entendimento 
que consiga atender à demanda da 
população ouro-pretana e do poder 
público municipal para a inclusão 
do município no TTAC da Renova. 
A Samarco sempre acompanhará es-
sas discussões, visto que história da 
empresa está relacionada à história 
de Ouro Preto e Mariana”, salientou 
Louzada.

Juliano Ferreira (MDB), presi-
dente da comissão especial, defendeu 
que “há um clamor social muito gran-
de devido a uma certa intransigência 
da Fundação Renova em não acolher 
nos postos de trabalho os trabalha-
dores de Ouro Preto e as empresas 
com CNPJ do município e também 
pela demora da introdução da cidade 
no TTAC. Buscaremos os meios e 
os órgãos necessários para que pos-
samos ajudar ao Executivo e Ouro 
Preto possa ser incluído e para que 
o cidadão ouro-pretano possa fazer 
parte das beneficies que a Samarco e 
a Fundação Renova têm por obriga-
ção em oferecer ao município”.

Nesse sentido, os parlamentares 
ouro-pretanos continuarão acompa-
nhando a situação e lutando para que 
Ouro Preto seja incluído como bene-
ficiário das ações e dos projetos da 
Fundação Renova.

Bruno 
Marques 
da Fun-
dação 
Renova 
durante 
a Tribuna 
LivreOuro Preto e região agora 

contam com uma nova e 
deliciosa opção de lanches, a 
Lanchonete e Pastelaria Pon-
to da Garapa. Caldo de Cana 

geladinho, pastéis fritos de 
vários sabores, salgadinhos 
variados, e o saboroso ‘San-
dubão’, em três opções: lin-
guiça, pernil e bovino. Tudo 
feito na hora. Confira essas 

e outras delícias no Ponto da 
Garapa, que fica na rua José 

de Araújo Dias, número 1, em 
frente ao ponto principal do 

bairro São Cristóvão.

O filme, Arábia, de Affonso Uchoa, João Dumans, se passa em Ouro 
Preto e conta a história do jovem André (Murilo Caliari) que encon-

tra por acaso o diário de um operário metalúrgico, que sofreu um acidente 
e por suas memórias embarca numa jornada pelas condições de vida de 
trabalhadores marginalizados. O filme foi vencedor do Festival de Brasília 
e o jornalista ouro-pretano, cinéfilo, William Adeodato, destaca um dife-
rencial do longa metragem. “Ver um filme feito em Ouro Preto que não 
mostra o conjunto barroco foi uma boa surpresa. Ao fugir do tradicional, a 
direção nos possibilitou mergulhar no universo de milhões de pessoas que 
não sabem o que é Ouro Preto, mesmo que morem na cidade. Para elas, é 
apenas um local de moradia e trabalho como outro qualquer”.

Júlia Mitraud, presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto | FAOP 
foi indicada pelo governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, 
para integrar o Conselho Curador da UFOP. Júlia será suplente do 
secretário de Estado de Cultura, Angelo Oswaldo, que será o titular 
durante o mandato de quatro anos. Eles serão representantes do Go-
verno do Estado de Minas Gerais. O Conselho Curador da UFOP con-
ta com sete membros titulares e número equivalente de suplentes.

O Trem da Vale que liga as cidades de Ouro Preto e Mariana preparou 
uma promoção especial em comemoração ao Dia das Mães. Durante 

todo o fim de semana (sexta, sábado e domingo) as mães acompanhadas 
dos filhos poderão viajar de graça no carro convencional e as passagens 
serão vendidas com 50% de desconto, tanto para o vagão convencional 
como para o panorâmico. As passagens com 50% podem ser adquiridas 
no site da Vale www.vale.com/tremdavale e nas estações ferroviárias de 
Ouro Preto e Mariana. As passagens gratuitas para as mães devem ser 
retiradas somente nas estações ferroviárias de Ouro Preto e Mariana, me-
diante a apresentação de documento de identificação das mães e dos filhos 
que comprove o vínculo. Mais informações pelo 0800 285 4001.
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do canteiro de obras em 
Bento Rodrigues é definido

A Fundação Renova informa que, no dia 27 de abril, a Superin-
tendência de Projetos Prioritários da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente de Minas Gerais (SEMAD) liberou a instalação do canteiro 
de obras na área conhecida como Lavoura, terreno escolhido pela 
comunidade de Bento Rodrigues para a construção do novo distrito.

Os próximos passos serão a mobilização da empresa que irá 
executar as obras, bem como a obtenção, junto à Prefeitura de Ma-
riana, do Alvará para implantação do canteiro. O prazo para a mobili-
zação da empresa é de cerca de 30 dias. A implantação do canteiro 
tem o objetivo de antecipar a construção dos escritórios e estruturas 
de apoio das empresas que irão executar as obras.

O projeto urbanístico da vila foi aprovado no dia 8 de fevereiro de 
2018. O próximo passo é concluir a obtenção dos documentos neces-
sários para a formalização do pedido de licença ambiental. Também 
serão trabalhadas questões específicas para cada família. Após as 
definições da comunidade e a obtenção das licenças ambientais, a 
implantação do projeto urbanístico será feita pela Fundação Renova.

Grupo de Trabalho
Com intuito de fortalecer e unificar os processos de reassenta-

mentos das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo 
foi criado, em 11 de abril, o Grupo de Trabalho Interdisciplinar de 
Reparação do Direito à Moradia.

Fazem parte desse grupo membros das comissões dos atingidos 
e sua assessoria técnica, Fundação Renova, representantes dos po-
deres públicos municipal e estadual, e Ministério Público. Os encon-
tros são quinzenais e a pauta trata exclusivamente de temas ligados 
ao processo de reassentamento. A próxima reunião acontece no dia 
9 de maio.

Sobre a Fundação Renova
A Fundação é uma entidade de direito privado, sem fins lucrati-

vos, constituída com o exclusivo propósito de gerir e executar, com 
autonomia técnica, administrativa e financeira, os programas e ações 
de reparação e compensação socioeconômica e socioambiental pa-
ra recuperar, remediar e reparar os impactos gerados a partir do rom-
pimento da Barragem de Fundão, com transparência, legitimidade e 
senso de urgência.

A Fundação foi estabelecida por meio de um Termo de Transa-
ção e Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado entre Samarco, 
suas acionistas Vale e BHP, os governos federal e dos estados de 
Minas Gerais e do Espírito Santo, além de uma série de autarquias, 
fundações e institutos (como Ibama, Instituto Chico Mendes, Agência 
Nacional de Águas, Instituto Estadual de Florestas, Funai, Secreta-
rias de Meio Ambiente, dentre outros), em março de 2016.

2ª edição do Festival Mariana Viva vem aí
Valorizar a cultura local, bem 

como artistas e o patrimônio pú-
blico da cidade. Esses são uns dos 
objetivos que leva a Secretaria de 
Cultura, Turismo e Patrimônio a 
realizar a 2ª edição do Festival Ma-
riana Viva, neste ano, em parceria 
com o Festival da Vida, entre os 
dias 18 e 27 de maio, em Mariana.

Para essa segunda edição a Se-
cretaria de Cultura, Turismo e Pa-
trimônio realizará, além de shows, 
feiras gastronômica e artesanal, pa-
lestras e cursos,  um trabalho edu-
cativo, em parceria com a Secreta-
ria de Educação e Desporto, com os 
alunos das escolas municipais para 
falar sobre a preservação do patri-
mônio público e o tema da Campa-
nha da Fraternidade, “fraternidade 
e superação da violência”.

“Queremos, além de promover 
um evento cultural para os maria-
nenses, falar sobre o nosso patrimô-
nio para as crianças e adolescentes, 
para que eles entendam a necessi-
dade de preservá-lo”, ressalta o se-
cretário de cultura, Efraim Rocha.

Atração – A Praça Minas Ge-
rais, mais uma vez, será palco para 
as grandes atrações da 2ª edição do 
Festival Mariana Viva. Além de 
shows com artistas locais, a banda 
Anjos de Resgate é uma das atra-
ções confirmadas para o dia 19 de 
maio. No dia 25 é a vez da Orques-
tra Ouro Preto realizar um show te-
mático com músicas de filmes.

Os shows, bem como toda a 
programação, serão gratuitos. Con-
fira a programação e participe:

Dia 18 de maio (sexta-feira):
20h – Noites que não Voltam 

Mais (seresta pelas ruas do centro 
histórico seguindo o trajeto de Pra-
ça Minas Gerais; Rua Direita; Pra-
ça Cláudio Manoel; Rua Santana; 
Praça Torquato Lopes Camelo)

Dia 19 de maio (sábado)
12h – Feira de Sabores e Arte-

sanatos na Praça Minas Gerais.
12h30 - Almoço na Praça em 

Monsenhor Horta.
14h – Chegada dos Congados 

no Terminal Turístico.

15h – Cortejo dos Congados e 
apresentações individuais na Praça 
Minas Gerais.

18h – Cortejo da Bandeira até a 
Igreja da Confraria.

21h - Show com Gilmar Verís-
simo na Praça Minas Gerais.

22h30 – Show com a banda 
“Anjos de Resgate” na Praça Mi-
nas Gerais.

Dia 20 de maio (domingo):
8h – Cortejo do Imperador 

saindo da Praça Cláudio Manoel 
para a Igreja da Confraria.

11h– Banda na Praça com a 
Sociedade Musical São Sebastião 
de Cláudio Manoel e Corporação 
Musical Sagrado Coração de Jesus 
de Padre Viegas na Praça Gomes 
Freire.

12h30 - Almoço na Praça Mi-
nas Gerais com música ao vivo.

21h – Show “De tudo um Pou-
co”, os mais variados gêneros da 
Música Popular Brasileira nos sons 
dos instrumentos e vozes do corpo 
do Conservatório Estadual de Mú-
sica de Visconde do Rio Branco na 
Praça Minas Gerais.

21 a 26 de maio:
- Ações Educativas com o te-

ma: “A preservação do Patrimônio 
Público” nas Escolas Municipais.

- Concurso de Desenhos com o 
tema da Campanha da Fraternidade.

- Intervenções teatrais explo-
rando o tema da Campanha da Fra-
ternidade com Cia de Teatro Clau-

dio Castanheira e a preservação do 
Patrimônio Público em várias esco-
las do município de Mariana.

Dia 22 de maio (terça-feira):
- Curso Profissionalizante em 

Santa Rita (Vigilância Sanitária, 
Manipulação de Alimentos).

Dia 24 de maio (quinta-feira)
19h - Palestra sobre o Empode-

ramento Feminino com Maria Flá-
via e convidados no SESI.

Dia 25 de maio (sexta-feira)
21h - Show temático (músicas 

para cinema) com a Orquestra Ou-
ro Preto na Praça Minas Gerais.

Dia 26 de maio (sábado)  
Praça Minas Gerais

8h – Brincando na Praça – Co-
memorando o Dia Internacional 
de Brincar (manhã de lazer para as 
crianças com o mágico Silas, Clube 
Osquindô e concurso de desenhos).

19h30 - Feira de Gastronomia 
e Artesanato com a Associação Sa-
bor e Arte

20h – Show com Grupo Os-
quindô, na Praça Minas Gerais .

22h– Show com Érika Curtis e 
Giselle Couto e Banda.

Dia 27 de maio (domingo)
7h – Caminhada da Juventude 

(concentração Praça Minas Gerais).
18h – Show com o grupo Os-

quindô no adro da Igreja Nossa Se-
nhora Aparecida, bairro Cabanas.

20h30 – Cantares à Maria 
(apresentação de Corais) no San-
tuário do Carmo.

Mariana será cenário para gravações 
da próxima novela das 6, da Globo

O belo cenário arquitetônico 
de Mariana mais uma vez será 
alvo das câmeras. Isso porque a 
próxima novela das 18h da Re-
de Globo, “Espelho da Vida”, de 
Elizabeth Jhin, terá boa parte das 
cenas, quase 80%, gravadas em 
Mariana.

De acordo com produção da 
novela a cidade se mostrou a que 
melhor representa a novela e foi 
escolhida para ser locação de al-
guns cenários de gravação, especi-
ficamente a Praça Gomes Freire e 
seus prédios adjacentes, o Colégio 
Providência e o Centro Pastoral 
Monsenhor Vicente Diláscio, am-
bos situados na rua Dom Silvério, 
bem como o cartório de Notas na 
Rua Direita.

O secretário de Cultura, Turis-
mo e Patrimônio, Efraim Rocha, 
ressalta que as gravações serão 
favoráveis para o momento que ci-
dade enfrenta. “Algumas pessoas 
ainda acreditam que Mariana foi 
devastada pela lama e sumiu do 
mapa, o que não aconteceu. Temos 
certeza que a novela criará uma 

mídia positiva para a cidade, pois 
mostrará as belezas arquitetônicas 
da cidade, evidenciando o quanto 
ela está intacta e apta a receber tu-
ristas”, afirma.

Espelho da Vida tem roteiro de 
Elizabeth Jhin e será dirigida por 
Pedro Vasconcelos e terá como ba-
se Mariana, ficticiamente denomi-
nada de Rosa Branca, alternando 

entre época atual (2018) e 1930. 
Provavelmente, entrará no ar em 
setembro.

(31) 98489-7530
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Mariana recebe maratona 
internacional de MTB

A Primaz de Minas será casa 
de uma grande etapa da Maratona 
Internacional Chaoyang Estrada 
Real de Mountain Bike. O evento 
faz parte do grupo de provas vin-
culadas ao UCI Marathon Series, 
da União Ciclística Internacional 
(UCI) e já se consolidou como 
uma prova de alto rendimento no 
cenário esportivo mundial.

A prova chega a Mariana no 
dia 17 de junho e, segundo a or-
ganização, são esperados em torno 
de 1400 atletas. A maratona possui 
apenas 30 corridas chanceladas ao 
redor do planeta e a etapa maria-
nense será a primeira da América 
do Sul com transmissão ao vivo 
na TV e na Web. As filmagens 
são fruto de uma parceria firmada 
entre a Avelar Sports (responsável 
pela organização) e o SBT/TV Al-

terosa, além da estrutura que conta 
com três helicópteros para filma-
gens e suporte.

O evento conta também com 
a Expo Estrada Real, uma feira de 
negócios voltada aos lojistas de 
todo estado e que pretende apro-
ximar e gerar transações entre as 
marcas do mercado e lojistas de 
MTB do Brasil. A Maratona pas-
sou pela cidade de Ouro Branco, 
no dia 21 de abril, e segue para 
Itabirito, em 2 de setembro.

As inscrições já estão abertas  
e vão até o dia 10 de junho. Os 
atletas inscritos poderão desfrutar 
de belas e desafiadoras paisagens 
ao longo dos percursos reduzido 
(40 e 50 KM) e completo (70 a 80 
KM). Para mais informações e pa-
ra inscrever-se, acesse www.inter-
nacionalestradareal.com.br

Mainart receberá o II Campeonato 
Mineiro de Drift Trike

Mainart, distrito de Mariana, fi-
cará repleto de velocidade e adrena-
lina nos dias 19 e 20 de Maio. Isso 
porque a II Etapa do Campeonato 
Mineiro de Drift Trike, organiza-
do pela Minas Drift Trike (MTD), 
Equipe Zangados Trike e Associa-
ção Comunitária de Mainart, com 
apoio da Secretaria de Educação e 
Desporto, promete agitar o distrito 
em sua segunda edição.

De acordo com a organização, 
são esperados em torno de 50 pilo-
tos vindos de diversos lugares do 
país. O evento tem como objetivo a 
valorização do Drift Trike, que tem 
apresentado um crescimento cons-
tante de adeptos. A modalidade es-
portiva foi criada na Nova Zelândia 
e é uma mescla entre carrinho de 
rolimã, triciclo infantil  e bicicleta.

A competição premiará os três 
primeiros colocados de cada cate-
goria, sendo: - Slide (manobras ra-
dicais); - Speed Pro (alta velocida-
de e atletas com 18 anos ou mais); 
- Speed Sport (alta velocidade e 
atletas com menos de 18 ou mais 
de 35 anos). 

O evento contará com estrutura 
para receber o público, praça de ali-
mentação e é aberto a toda comuni-
dade. Para mais informações, entre 
em contato:  (31) 9 8483-1911.

Programação:
19 de Maio (sábado)

14h00 – Treino Classificatório
20 de Maio (domingo)

08h30 – Largada Slide
11h00 – Largada Speed Sport
13h00 – Largada Speed Pro

IV Torneio 
de Truco

Para os amantes do bom e ve-
lho carteado, vem aí o IV Torneio 
de Truco “Mariana Viva”. As ins-
crições já estão abertas e as equipes 
interessadas podem ter entre 04 e 
06 competidores. As fichas de ins-
crição devem ser retiradas na Are-
na Mariana, localizada na rua São 
Vicente de Paulo, s/n°, Bairro Vila 
Aparecida,  até o dia 14, mesmo dia 
em que acontece o Congresso Téc-
nico do evento, também na Arena.

O Torneio acontece no dia 21 
de maio, na Arena Mariana e os 
horários serão definidos e divulga-
dos após a realização do Congresso 
Técnico. O evento é inteiramente 
gratuito. Para mais informações, 
ligue 3557-2128.
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FEAMMA elege novo presidente e 
Executivo demonstra apoio às associações

Dia D de vacinação contra a gripe terá 
programação especial em Mariana

Raissa Alvarenga

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Cerca de 50 dirigentes de as-
sociações de bairros e distritos 
estiveram reunidos no Centro de 
Convenções, no último sábado, 5, 
para votar no processo eleitoral que 
definiu os responsáveis pela segun-
da gestão da Federação das Asso-
ciações de Moradores de Mariana 
(FEAMMA).

Presente no evento, o vice-pre-
feito, Newton Godoy, demonstrou o 
apoio do Executivo nas demandas e 
necessidades das associações. “Ho-
je estamos num momento crucial, 
que é o de decidir as diretrizes que 
vão nortear as associações que irão 
amparar os marianenses em suas ne-
cessidades. A Prefeitura de Mariana 
dará todo o suporte necessário, para 
que isso aconteça da melhor forma 
possível”, afirmou o vice.

Com uma votação e eleição 
tranquila, a única chapa inscrita, 
através do presidente eleito, Júnior 
Eduardo Nonato, pontuou que o 
trabalho terá foco em ajudar na 
organização das associações, iden-
tificar problemas e buscar soluções 
possíveis. “Vamos conhecer a reali-

dade de cada uma e observar cada 
caso. Vamos trabalhar pela cons-
tante capacitação dos seus gestores, 
para obterem maior capacidade de 
mobilização e envolvimento dos 
moradores dos bairros e distritos 
em suas demandas e trabalhos. 
Acreditamos que, assim, podemos 
melhorar a atuação das associações 
de moradores e estaremos cum-
prindo um os princípios da criação 

da Federação”, disse o presidente.
Ainda de acordo com o Júnior 

Eduardo Nonato, trabalhos serão 
voltados para fortalecer e ampliar 
as possibilidades de atuação da 
FEAMMA no município, pautan-
do sempre pelo bom diálogo, na 
defesa dos interesses da coletivi-
dade e também, de forma proposi-
tiva, buscar melhorias para a cida-
de e os marianenses.

O próximo sábado, 12, será um 
dia especialmente dedicado à vaci-
nação contra a gripe, em Mariana. 
Promovido pela Prefeitura Munici-
pal, através da Secretaria de Saúde, 
o Dia D de Vacinação contra a gri-
pe terá sete unidades de saúde fun-
cionando em horário especial para 
atender a população.

A meta deste ano é que mais de 
15 mil pessoas sejam imunizadas. 
Para alcançar este objetivo, no sá-
bado, as doses estarão disponíveis 
na Central de Vacinação e nas UBSs 
do Cabanas, Rosário, Santo Antônio 
e Passagem, das 8h às 16h. Já nas 
UBSs de Monsenhor Horta e Fur-
quim, o horários serão das 8h às 15h.

São considerados grupos prio-
ritários para receber a vacina aque-
les mais vulneráveis, tais como: 
crianças de seis meses a menores 
de cinco anos, gestantes, doentes 
crônicos, pessoas com mais de 60 
anos, mães no pós-parto (até 45 
dias), portadores de condições es-
peciais, professores, profissionais 
da saúde, população indígena e ci-
dadãos privados de liberdade.

A vacina influenza ofereci-

Tradição e música: Banda na Praça encanta moradores e visitantes
Consolidado nas manhãs de 

domingo na Praça Gomes Freire, 
o Banda na Praça valoriza as va-
riadas corporações de música de 
nossa cidade. Neste último domin-
go (6), as bandas São Sebastião, 
de Passagem de Mariana e Nossa 
Senhora da Conceição, de Fur-
quim, nos reservaram uma manhã 
especial. Estrada da Vida e Sandra 
Rosa Madalena foram algumas das 
músicas embaladas pela Banda São 
Sebastião. Já a Nossa Senhora da 
Conceição emanou o grande Fag-
ner, tocando Deslizes, É amor e a 
Grande Família.

“Resolvemos vir à cidade hoje, 
como sempre fazemos quando esta-
mos por perto e não tem como não 
se encantar. É bonito de ver que esse 
tipo de tradição não ficou para trás 
em Mariana. Gostaria que em nos-

da pelo SUS é recomendada pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Por ser trivalente, protege 
contra os tipos de vírus Influen-
za A (H1N1)pdm09, A (H3N2) e 
Influenza B, que são os de maior 
importância epidemiológica, de 
acordo com a própria OMS. A Se-
cretaria de Saúde lembra que a va-
cina é gratuita. Os interessados em 
se vacinar devem levar a carteira de 
vacinação e um documento origi-
nal com foto. 

Confira os endereços:
Central de Vacinação – Rua 

Santa Cruz, nº 127 – Barro Preto; 
UBS Cabanas – Rua Diamantina, 
s/nº; UBS Rosário – Rua Pinho, 
nº 301; UBS Santo Antônio – Rua 
Projetada, s/nº; UBS Passagem – 
Rua Capitão Inácio, nº 100 ;UBS 
Monsenhor Horta – Rua Abel Pas-
coal da Silva, nº 60; UBS Furquim 
– Rua Bom Jesus, s/nº.

Para informações, ligue: (31) 
3558-2062.

sa cidade tivessem eventos como 
esse”, disse o pontenovense Paulo 
Roberto Teixeira, que estava com 
toda família no Jardim.

Novidade – Para valorizar ain-
da mais as bandas de música de 

Mariana a Secretaria de Cultura está 
captando o áudio das apresentações 
para que eles sejam veiculados na 
Radio Cidade, rádio online da Pre-
feitura de Mariana, as sextas-feiras e 
sábados, às 12h. Basta acessar ma-

riana.mg.gov.br e conferir. 
Sobre – O projeto Banda na 

Praça foi criado pela Secretaria de 
Cultura Turismo e Patrimônio da 
Prefeitura de Mariana. Através dele 
duas bandas marianenses são convi-
dadas, em domingos alternados, pa-

ra apresentarem seis peças musicais, 
repertório montados por elas. As 
bandas chegam em desfile indivi-
dual na Praça Gomes Freire e, após 
a apresentação, saem juntas, tocan-
do o mesmo dobrado, pelo Centro 
Histórico até a Rua Direita.

Audiência Pública 
esclarece dúvidas sobre 
a renovação de alvará a 
empresários de Mariana

Objetivando esclarecer dúvidas dos empresários locais acerca da ob-
tenção dos alvarás de localização e funcionamento, a Prefeitura Muni-
cipal de Mariana, em parceria com a Associação Comercial e Industrial 
(Aciam) e com o Corpo de Bombeiros de Ouro Preto e Sebrae promo-
veu uma Audiência Pública, na noite da quarta-feira (9) na sede da banda 
União XV de Novembro.

Durante o encontro, o executivo apresentou os procedimentos adota-
dos pela administração para o cumprimento de Lei Estadual que institui 
a obrigatoriedade do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (AVCB) foco da reunião. Toda edificação destinada ao uso 
coletivo deve ser regularizada junto ao Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais. “A partir do próximo ano, juntamente com a taxa de alvará, 
sem exceção, deverá ser apresentado um dos três documentos exigidos 
pelo corpo de bombeiros: a dispensa, ou o certificado provisório, ou o 
AVCB, dependendo da classificação de risco”, explicou Mayra Soraggi 
Marafelli, Auditora Fiscal de Tributos de Mariana.

Já Edernon Marcos Pereira, secretário de Desenvolvimento Rural, 
citou situações irregulares na cidade, pelo município, mas ressalta que o 
Executivo já viabiliza a regularização. “O Centro de Convenções é um 
prédio que ainda não está terminado, falta concluir o Teatro Azul. Nós de-
veríamos ter que fazer obras para essa conclusão e regularizar a situação de 
alvará. Isso deve ficar em torno de R$4 milhões”, pontua. “É uma situação 
complexa, mas que o município está enfrentando de frente”, reconhece o 
secretário. Além do Centro de Convenções, Edernon citou irregularidades 
em 32 escolas municipais e alguns prédios antigos. Mas, com referência a 
Arena Mariana tudo já está regularizado, pontua Edernon.

O tenente Fortes explicou sobre como os empresários podem adquirir  
a regularização digital por meio do site da Jucemg e os procedimentos 
necessários a serem realizados. Mais explicações consultar o site do Corpo 
de Bombeiros, www.bombeiros.mg.gov.br.
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PREFEITURA  
MUNICIPAL  

DE  ITABIRITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA-
BIRITO/MG - EDITAL. Concorrência 
Pública nº 004/2018 – RP 032/2018 - PL 
106/2018 – Registro de preço para futura 
e eventual contratação de pessoa jurídica 
para desenvolvimento de Projetos Com-
plementares, bem como a compatibili-
dade dos mesmos, atendendo a SEMOS, 
com detalhamento em escalas adequadas 
para eventual execução das obras. Tipo: 
Menor Preço Global. A abertura será dia 
14/06/2018 às 13:00 hs. 
Concorrência Pública 005/2018 – PL 
110/2018 – RP 034/2018 – Registro de 
preços para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento e ins-
talação de alambrados, inclusive pintura de 
tubos, nas quadras esportivas municipais 
e escolares no município de Itabirito/MG. 
Tipo: Menor Preço Global. A abertura será 
dia 14/06/2018 às 13:00 hs. 
Pregão Presencial nº 059/2018 – PL 
107/2018 – RP 033/2018 - EDITAL. 
Registro de preço para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para forne-
cimento de pneus novos e câmaras de ar 
novas certificados pelo INMETRO, para 
uso de veículos leves, semi-pesados e pesa-
dos da frota Municipal. Tipo: Menor Preço 
por Item. A abertura será dia 24/05/2018 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  licitacao@pmi.mg.gov.br. A reu-
nião de abertura do processo acontecerá 
na sala de reuniões da PMI, localizada na 
Av. Queiroz Júnior, nº 635, Praia, Itabirito/
MG. Tel.: (31) 3561-4050/3561-4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito 
– Nova Sessão – Pregão Presencial 
148/2017 - PL 257/2017– A pregoeira 
comunica data e hora para sessão de con-
tinuidade do referido pregão, a qual se dará 
no dia 14/05/2018 às 15 horas.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Nova Sessão – Pregão Presencial 
034/2018 – PL 062/2018 - A pregoeira co-
munica data para nova sessão referente ao 
Pregão Presencial nº 034/2018, para fase de 
lances e demais atos inerentes ao processo. 
A nova sessão acontecerá no dia 16/05/2018 
às 13 horas, na Prefeitura Municipal de Ita-
birito, situada à Avenida Queiroz Junior, nº 
635, Centro, Itabirito/MG.
Município de Itabirito/MG – A pregoei-
ra torna público o resultado dos processos 
abaixo discriminados:
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 044/2018 
- PL 081/2018 – Contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento e instalação 
de cancela eletrônica, câmera e sistema 
de comunicação, com disponibilização 
de todos os materiais para a execução do 
serviço, incluindo mão de obra, em aten-
dimento a Secretaria Municipal de Admi-
nistração. Não compareceram interessados 
para o processo em epígrafe, sendo assim 
a Pregoeira declara o mesmo deserto. O 
Secretário Municipal ratificou a decisão 
da pregoeira.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato de Contrato 247/2018 – PP 
033/2018 - PL 060/2018. Objeto: Con-
tratação de pessoa jurídica para aquisição 
de instrumental cirúrgico, instrumental 
para fins de diagnóstico, eletrodomésti-
cos e móveis para as Unidades Básicas 
de Saúde, atendendo as necessidades da 
SEMSA. - Contratada: K.C.R.S. Comér-
cio de Equipamentos Eireli- EPP – CNPJ: 
21.971.041/0001-03. Valor: R$4.200,00.  
Vigência: 31/12/2018.
Extrato de contrato nº 255/2018 - PP 
073/2017 – PL 131/2017 - RP 044/2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de gêneros alimentí-
cios em atendimento à SEMED. Con-
tratada: Amazônia Indústria e Comércio 
Ltda – CNPJ: 66.476.052/0001-47. Valor: 
R$43.200,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 256/2018 PP 
031/2018 - PL 057/2018 - RP 018/2018. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de equipamentos, ele-
trodomésticos e eletroeletrônicos e pres-
tação de serviços de instalação, para as 
unidades administrativas e laboratórios 
das escolas municipais. Contratada: Adi-
lene Anastácia Francisco –ME. CNPJ: 
22.619.793/0001-64. Valor: R$17.044,00. 
Vigência: 31/12/2018
Extrato de contrato nº 260/2018 - PP 
044/2017 - PL 081/2018. Objeto: Contra-
tação de pessoa jurídica para aquisição de 
um veículo tipo van para a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 
conforme convênio firmado entre o Minis-
tério de Desenvolvimento Social e o Mu-
nicípio mediante convênio 841889/2016, 
em atendimento à SEMAS. Contratada S 
&W Máquinas e Equipamentos Ltda. – 
EPP – CNPJ: 15.360.569/0001-35. Valor: 
R$144.500,00. Vigência: 05 meses.
Extrato de Contrato 262/2018 – PP 
041/2018 – PL 074/2018 – RP 025/2018. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de motocicleta equi-
pada com sinalizador e capacetes para os R
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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.

integrantes da guarda municipal em aten-
dimento a SETRAN.  Contratada: Carmo 
Motos Ltda – CNPJ: 03.815.963/0001-31. 
Valor: R$36.683,60. Vigência: 30/09/2018.
Extrato de Contrato 263/2018 – PP 
037/2018 – PL 048/2018 – RP 021/2018. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de alimentação indivi-
dual para atender os atletas das Seleções 
Municipais em competições oficiais fora 
do município de Itabirito, além dos pro-
gramas Jogos Escolares de Minas Gerais e 
dos Jogos de Minas Gerais, representando 
o Município de Itabirito – MG. Contra-
tada: Breno Geraldo Alves Bontempo- 
ME - CNPJ 10.851.317/0001-95. Valor: 
R$29.955,00. Vigência: 31/12/2018.
Extratos de Contratos 265/2018 e 
266/2018 – PP 050/2018 – PL 089/2018. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços de chaveiro 
incluindo abertura, troca e instalação e for-
necimento de fechaduras, troca de segredo, 
confecção de chaves incluindo de veícu-
los automotores, confecção de carimbos, 
fornecimento de cadeados para atender a 
Secretaria Municipal de Administração. 
Contrato 265/2018. Contratada: Ita Chaves 
Serviços e Comércio Ltda – ME - CNPJ: 
07.215.209/0001-11. Valor: R$ 26.570,40. 
Contrato 266/2018. Contratada: Cai-
ke Barcelos Rodrigues Souza - CNPJ: 
28.300.577/0001-38.  Valor: R$ 50.166,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Extratos de Contratos 268/2018 e 
269/2018 – Chamada Publica 001/2018 
– Prc 050/2018. Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura fami-
liar e do empreendedor familiar rural ou 
de suas organizações para alimentação 
escolar. Contratada: APAFI – Associação 
dos Produtores da Agricultura Familiar 
de Itabirito.  CNPJ: 14.965.741/0001-11. 
Valor: R$ 194.272,00. Contratos 268/2018  
Contrato 269/2018 - APRUSI - Associa-
ção os Pequenos Produtores Rurais da 
Comunidade de Santo Inácio CNPJ:0 
3.804.015/0001-09.  Valor: R$ 7.886,15. 
Vigência: 31/12/2018
Extrato de Aditivo 041/2018 - 2º Termo 
Aditivo ao Contrato nº. 273/2016 - Cre-
denciamento 005/2016 - PL 068/2016 
- Credenciamento para realização de Exa-
mes de Eletroencefalograma em sono e 
vigília para atender aos pacientes do SUS 
Municipal de Itabirito. Contratada: Clínica 
Médica Ariane Sociedade Simples Ltda 
– CNPJ: 21.144.456/0001-03. Valor teto: 
R$15.000,00. Vigência: 12 meses.
Extrato de Aditivo 045/2018 - 13º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 612/2014 - PP 
205/2014 - PL 312/2014.  Objeto: Con-
tratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviços de manutenção corretiva e 
preventiva em equipamentos médicos 
hospitalares com fornecimento de peças. 
Contratada: Minas Médica do Brasil Ltda. 
CNPJ: 03.947.887/0001-18. Valor: R$ 
21.980,33. Vigência: 01 mês.
Extrato de Aditivo 046/2018 - 14° Termo 
Aditivo ao Contrato n. 127/2014 – PP 
071/2014 PL 104/2014. Contratação de 
pessoa jurídica para prestação de servi-
ços de manutenção corretiva e preventiva 
em equipamentos médico-hospitalares, 
com fornecimento de peças. Contratada: 
Minas Médica do Brasil Ltda. CNPJ: 
03.947.887/0001-18.  Valor: R$12.276,20. 
Vigência: 01 mês.
Extrato de Aditivo 050/2018 - 2º Termo 
Aditivo ao Contrato nº. 280/2016. Cre-
denciamento 006/2016 – Prc. 069/2016. 
Objeto: Credenciamento para realiza-
ção de Exames Laboratoriais Especiais 
para atender aos pacientes do SUS 
Municipal de Itabirito. Contratada: La-
boratório Souza Assunção Ltda – ME, 
CNPJ: 25.705.757/0001-01.  Valor Teto: 
R$80.000,00. Vigência: 12 meses.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato das Atas 051/2018, 052/2018, 
054/2018 e 055/2018 PP 038/2018 – PL 
066/2018 – RP 022/2018. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual contrata-
ção de pessoa jurídica para fornecimento 
de equipamentos, eletrodomésticos e ele-
troeletrônicos para atender as unidades da 
Prefeitura Municipal de Itabirito. Detentor 
da Ata 051/2018 - Adilene Anastácia Fran-
cisco – ME. CNPJ: 22.619.793/0001-64. 
Item 4. Valor Unitário: R$ 2.569,00. 
Detentor da Ata 052/2018 - Dário Hum-
berto de Melo Castro – ME. CNPJ: 
71.181.184/0001-81. Item 7. Valor Unitá-
rio: R$1.550,00. Item 9 - Valor Unitário: 
R$416,00.  Detentor da Ata 054/2018: 
Santafé Distribuidora Ltda. CNPJ: 
14.780.286/0001-80. Item 3 - Valor Unitá-
rio: R$ 1.114,00. Item 5 - Valor Unitário: 
R$ 1.443,00.  Detentor da Ata 055/2018 

- Space Informática & Móveis Para Escri-
tório Ltda - CNPJ: 14.190.355/0001-03. 
Item 6 – Valor Unitário: R$420,00; Item 
11 – Valor Unitário: R$1.002,00. Item 
12 – Valor Unitário: R$1.124,00; Item 13 
– Valor Unitário: R$1.130,00. Homolo-
gação/ 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.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 047/2018 – PP 043/2018 
– PL 078/2018 – RP 026/2018. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para forne-
cimento de ferramentas para atendimento 
do Departamento de Limpeza Urbana, da 
SEMURB. Detentor da Ata: LI Comércio 
de Materiais Hidraulicos E Pneumaticos 
Ltda – ME. CNPJ: 27.602.509/0001-60. 
Item 5 - Valor Unitário: R$187,00; Item 
31 - Valor Unitário: R$21,42. Homolo-
gação/ Ratificação: 13/04/2018. A íntegra 
da ata encontra-se disponível no Deptº de 
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
ERRATA: Extrato de Termo Aditivo nº 
004/2017 – 1º Termo Aditivo ao Termo 
de Fomento nº 003/2017 - Dispensa nº 
003/2017. Partes: Município de Itabirito e a 
Associação das Obras Sociais da Paróquia 
São Sebastião de Itabirito - AOSPASSI. 
Objeto: Do Valor: Fica acrescido ao termo, 
o valor de R$ 168.000,00 (Cento e sessen-
ta e oito mil reais). Da Classificação Orça-
mentária: 002.014.001 - 08.244.0894.2893 
- 3.3.50.41.00.00 Ficha 532. Da Vigência: 
Fica prorrogada a vigência do termo de Fo-
mento até 31 de dezembro de 2018. Data 
de assinatura: 31/12/2018. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
028/2018 – Inexigibilidade nº 020/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Corpo-
ração Musical União Itabiritense. Objeto: 
repasse de subvenção anual para a Corpo-
ração Musical União Itabiritense. Data de 
assinatura: 09/04/2018. Vigência: Da data 
de assinatura a 31/12/2018. Dotação Orça-
mentária: 02.008.001 – 13.391.1301 2.505 
- 3.3.50.43.00.00. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
029/2018 – Inexigibilidade nº 021/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Academia 
Libre Cantare. Objeto: repasse de subven-
ção anual para a Academia Libre Cantare. 
Data de assinatura: 02/05/2018. Vigência: 
Da data de assinatura a 31/12/2018. Do-
tação Orçamentária:02.008.001 – 13.392. 
1301 2.502 - 3.3.50.43.00.00. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
030/2018 – Chamamento Público nº 
001/2018. Partes: Município de Itabirito 
e a Associação Itabiritense de Artistas e 
Artesãos. Objeto: Seleção de organizações 
da sociedade civil sem fins econômicos, 
sediadas no município de Itabirito, para 
elaboração e execução do projeto de de-
coração do 27º Julifest 2018. Data de as-
sinatura: 09/05/2018. Vigência: Da data 
de assinatura a 09/11/2018. Dotação Orça-
mentária: 02.008.001 – 13.392.1301 2.504 
- 3.3.50.41.00.00. 
Extrato de Termo Aditivo Nº 001/2018 
– 1º Termo Aditivo ao Termo de Con-
vênio nº 001/2018. Partes: Município de 
Itabirito e a Sociedade Beneficente São 
Camilo. Da fundamentação: Fica alterado 
o plano de aplicação do recurso. Do Valor: 
Nos termos do art. 65, I, b da Lei 8.666/93 
fica o valor do convênio suprimido em R$ 
1.407,00 (Mil quatrocentos e sete reais), o 
que equivale a aproximadamente 0,5076% 
do valor total anteriormente firmado. Data 
de assinatura: 27/04/2018.
Extrato da Decisão do Processo Adminis-
trativo Punitivo nº 21/2017. Apuração de 
suposto(s) descumprimento(s) de cláusu-
la(s) do edital convocatório do Processo Li-
citatório nº 030/2017, Pregão Presencial 
nº 026/2017, Registro de Preço 013/2017 e 
da Ata de Registro de Preço nº 021/2017. 
Aplicação da penalidade de suspensão do 
direito de participação em licitação e con-
tratação com a Administração Pública, pelo 
prazo de 02 (dois) anos, em face da empresa 
Alfalagos Ltda., com fulcro nos arts; 78, 
XII, e 87, III ambos da lei 8.666/93 e arts. 
6º, XI, e, 14, III, “d”, do Decreto Munici-
pal 10.641/2015. Recurso Administrativo 
julgado parcialmente procedente. Redução 
da penalidade de suspensão do direito de 
participação em licitação e contratação com 
a Administração Pública para 01 (um) ano. 
Decisão Transitada em Julgado. Data da 
Decisão: 13.04.2018.

Errata de Publicação Referente ao Pre-
gão Presencial – nº 037/2018 onde ele e 
S.R.P. 007/2018 
Encontra-se aberto na sede do Serviço Au-
tônomo de Saneamento Básico de Itabirito 
à Rua Rio Branco, nº 99 em Itabirito - MG, 
o Processo Licitatório n° 067/2018, na 
Modalidade de Pregão Presencial nº. 
037/2018, S.R.P. nº007/2018 - Objeto: 
contratação de empresa especializada para 
a realização de análises dos efluentes bruto 
e tratado e do corpo receptor (montante/
jusante) da Estação de Tratamento de Es-
goto 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 reu-
niões do  SAAE, situado à Rua Rio Branco, 
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP: 
35.450-000  – Site www.saaeita.mg.gov.br. 
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Aviso de Julgamento da Proposta e Habili-
tação – O SAAE de Itabirito torna público 
que realizou abertura da Proposta e Habili-
tação do Processo Licitatório nº. 052/2018, 
na modalidade de Pregão Presencial Nº. 
024/2018 - Objeto: contratação de empresa 
especializada no fornecimento de reagen-
tes e equipamentos a serem utilizados nos 
processos de análises da UTA - Unidade 
de Tratamento de Água do Município de 
Itabirito-MG, para atender de forma eficaz 
a demanda do sistema, conforme especifi-
cações do anexo I, Empresa Vencedora e 
Habilitada, HEXIS CIENTÍFICA LTDA 
perfazendo este pregão um valor total de: 
R$121.989,00 (Cento e vinte e um mil no-
vecentos e oitenta e nove reais), Itabirito / 
MG, 08/05/2018 – Engº. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

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

Matrículas Abertas
(31)3561.7814R. DR. GuilheRme, 37 - CentRo - (31) 3563.1039 - itABiRito  

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

Com Itabirito no 1º lugar, Golden Biker 
agita trilhas do Campestre

O domingo, dia 6 de maio, foi de muita adrenalina sobre 
duas rodas na 2ª etapa do Golden Biker Itabirito XCP. Cerca de 
260 atletas, de Itabirito e cidades como Belo Horizonte, Ouro 
Preto, Mariana e Contagem, participaram da competição em um 
percurso de 40 quilômetros, no Pesque e Pague Campestre.

Os ciclistas somaram pontos nos rankings do Golden Biker 
e da Federação Mineira de Ciclismo - FMC. No masculino, a 1ª 
colocação geral ficou com o itabiritense Danilo Henrique Silva, 
em 1h37min40seg. No feminino, foi a também prata da casa 
Marcela Braga Matos quem subiu no lugar mais alto do pódio, 
com 2h07min54seg.

"Mais uma vez, tivemos uma competição de altíssimo nível, 
reafirmando o papel de protagonista de Itabirito no ciclismo. No 
Campestre, os atletas tiveram a chance de competir em meio a 
um belíssimo cenário natural. Dessa maneira, o esporte vira um 
atalho para aquecer o turismo e gerar receitas na cidade", destaca 
o secretário de Esportes e Lazer, Alessandro Massaini.

Cenário exaltado pelos ciclistas. "Corri a 1ª etapa e achei o 
Golden Biker extremamente organizado, com cuidado com o 
atleta. Tudo o que está no regulamento foi cumprido, os pontos 
de hidratação, os horários. Nessa 2ª etapa, o percurso foi muito 
bom, variado, atravessamos cerca de 500 metros no escuro em 
um túnel desativado, uma sensação diferente. Fico feliz em ver 
Itabirito investindo no esporte", comemorou Juliana Vilaça, da 
equipe Mountain Bike BH Tripp Team, 1ª colocada na categoria 
Master B feminina e 3ª geral.
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E EU
João de 
Carvalho

Mãe, presente 
de Deus

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

DUAS GRANDES civilizações marcam, historicamente, o 
berço da família brasileira: A grega e a romana. A grega faz-nos 
lembrar da mãe de todos os deuses denominada Rhea ou Cibele. 
Daí a importância desta supermãe. Com filhos ilustres, poderosos, 
fortes e atentos aos seus deveres de proteção. Embora seja uma 
concepção de sentido mitológico, entretanto, é positiva como cren-
ça popular. Trata-se de uma visão daquela época, mas a família 
grega vivia em função desse conhecimento primitivo.

O segundo berço familiar, denominado romano, é mais pró-
ximo de nós porque a língua latina  com toda a sua pujança e 
extensão - conseguida pelo domínio de muitos povos, através do 
império romano - sofreu  a influência do cristianismo e sua doutri-
na, tendo os deuses romanos perdido a credibilidade popular, com 
o passar dos tempos.

A presença de Jesus, com seus ensinamentos divinos, mexeu 
na crença judaica, e por força de expansão, em todo o mundo. O 
pensamento cristão dividiu a história em antes e depois de Cristo, 
tendo como referência seu nascimento, paixão, morte e ressur-
reição. Sua mãe, Maria, passou a ocupar, com todo o mérito e 
distinção, o núcleo da valorização da mulher, não como deusa, 
mas como Mãe de Deus. A família de Nazaré, com seus santos 
membros, santificou e deu valorização a todas as famílias a partir 
de então. E, dentro da família, o destaque atualíssimo da mulher 
mãe. Ela não é só centro familiar, mas verdadeiro presente de 
Deus. Seu amor aos filhos nasce no berço e vai além da morte, 
numa doação constante, atenciosa, verdadeira e sempre positi-
va. Por suas qualidades insuperáveis é que lhes dedicamos estas 
mensagens, recolhidas nas redes sociais, de reconhecimento e 
gratidão:
- Deus escolheu a melhor pessoa do mundo para ser minha mãe.
- Mãe, princípio de tudo e sinônimo de amor.
- A vida não vem com manual, mas vem com mãe.
- Deus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, 
então criou as mães.
- Mãe, todo dia é seu dia. Eu amo te amar.
- Viver se torna fácil quando você está perto.
- Mãe, te amo de janeiro a janeiro.
- Mãe minha melhor inspiração.
- Mãe, um exemplo especial de amor.
- Mãe, você é a melhor mãe do mundo.
- Falar das mães é falar de Deus, pois no coração delas está o
  verdadeiro amor.
- O teu amor incondicional é o que te torna única para nós.
- Mãe dos primeiros passos e das primeiras palavras.

EM SUMA, seu dia foi uma iniciativa de Ana Jarvis, em 1907, 
nos EUA, mas no Brasil ganhou um lugar privilegiado através do 
decreto 21.365 do então presidente Getúlio Vargas, em 1932, fi-
xando o segundo domingo de maio como data oficial, a pedido do 
Movimento Feminista da época. Esta homenagem justa, também 
comercialmente, só é superada pelo evento Natal, cujo persona-
gem principal é seu Filho divino, e nosso irmão! Eis, a nossa ho-
menagem filial a todas as Mães. 

A MAIS COMPLETA LINHA DE 
MATERIAL ESPORTIVO DA REGIÃO

Camisaria
BARRETO

Roupas - Calçados - 
Cama e Mesa

R. Dr. Guilherme, 172 - ITABIRITO - 3561.1881

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

(31) 3561-0508 
3561-3584

98979-4354

Caps Adulto de Itabirito comemora 
11 anos de serviços prestados

Unidade realiza cerca de 850 atendimentos por mês
Responsável pelo atendimento 

médico e psicossocial de pessoas 
com sofrimento mental e com ne-
cessidades decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas, o Centro 
de Atenção Psicossocial (Caps) de 
Itabirito comemorou 11 anos de 
prestação de serviços de excelên-
cia no último dia 7 de maio. Para 
festejar, a equipe preparou uma 
grande confraternização com os 
usuários, familiares e representan-
tes da rede de saúde e intersetorial 
na terça-feira, 8.

Durante a tarde, os usuários do 
serviço fizeram exposição dos tra-
balhos desenvolvidos durante as 
oficinas terapêuticas e apresenta-
ções culturais preparadas especial-
mente para o dia. “O Caps presta 
um serviço aberto, comunitário e 
próximo da família, facilitando a 
inserção social e o estabelecimen-
to de laços entre os usuários e a 
comunidade. Desta forma, temos 
resultados melhores, proporcio-
nando liberdade e autonomia pa-
ra eles”, explicou a coordenadora 
técnica de Saúde Mental do Caps 
Adulto, Milena Luís. 

Caps Adulto
Atualmente, o Caps Adulto 

de Itabirito atende cerca de 850 

usuários por mês. A equipe é com-
posta por psicólogos, psiquiatras, 
assistente social, enfermeiro, tera-
peutas ocupacionais, técnicos de 
enfermagem, auxiliar de farmácia, 
monitora, artesã, técnicos admi-
nistrativos, auxiliar de serviços 
gerais e vigias. Além do atendi-
mento multidisciplinar, a unidade 
é responsável pela distribuição da 
medicação aos usuários.

O centro funciona de segunda 
a sexta-feira, das 08h às 18h. Os 
pacientes em quadros mais agudos 
permanecem no local das 08h às 
16h para acompanhamento mais 
intensificado. Durante o dia, eles 

participam de oficinas terapêuticas 
de artesanato, artes, esportes, horta 
e roda de conversa. 

Luta antimanicomial
Também em maio, no dia 18, é 

comemorado o dia da luta antima-
nicomial. Este ano, a programação 
da microrregião, composta por Ita-
birito, Ouro Preto e Mariana, será 
realizada em Ouro Preto e Maria-
na entre os dias 16 e 18. A semana 
contará com palestras, apresenta-
ções culturais, mesa redonda e a 
tradicional passeata  com o obje-
tivo de propor uma reflexão sobre 
o tema e combater os estigmas e 
preconceitos.

Com presença de Itabirito, ACHMG realiza 
atividades sobre culto ao Bom Jesus

A Associação das Cidades Histórias de Minas Gerais (ACHMG) rea-
lizará ao longo deste mês uma série de atividades com o tema "O Culto 
Religioso à Imagem do Senhor Bom Jesus de Matozinhos". Itabirito será 
uma das cidades representadas na programação, que acontecerá no Museu 
de Congonhas.

Nos dias 14 e 15, ocorrerá a oficina "Sentidos da Fé: Ex-votos em 
cera", das 8h30 às 16h. A atividade será conduzida pelo artista plástico 
congonhense Luciomar de Jesus. No dia 25, a partir das 9h, será realizado 
o fórum presencial "O Culto Religioso à Imagem do Senhor Bom Jesus 
de Matozinhos", com representantes como a Cônsul de Portugal em Belo 
Horizonte, Joana Pinto Caliço, e o secretário de Estado de Cultura, Angelo 
Oswaldo.

Juntamente com o fórum, acontecerá a exposição fotográfica "A His-
tória do Senhor Bom Jesus de Matozinhos: As celebrações em torno de 
uma imagem religiosa", com fotografias de 24 municípios mineiros que 
guardam a devoção ao Bom Jesus, e a mostra dos cartazes da Festa de 
Matosinhos - Portugal.

A iniciativa conta com o patrocínio do Fundo Estadual de Cultura de 
Minas Gerais (FEC) e com apoio institucional da Arquidiocese de Maria-
na - Reitoria da Basílica do Senhor Bom Jesus de Congonhas, Prefeitu-
ra de Congonhas - Fumcult, Consulado de Portugal em Belo Horizonte, 
Câmara Portuguesa de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Cultura e 
Câmara de Matosinhos - Portugal.

Devoção ao Senhor Bom 
Jesus de Matozinhos

Itabirito recebe Prêmio 
Fecomercio de Sustentabilidade

Projeto de educação ambiental nas áreas rurais 
ficou em 1º lugar na categoria Órgão Público
O Projeto de Educação Ambiental nas Áreas Rurais de Itabirito, desen-

volvido pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
recebeu a primeira colocação na categoria “Órgão Público” do 6º Prêmio 
Fecomercio de Sustentabilidade. A cerimônia de entrega foi realizada na 
quinta-feira, 3 de maio, em São Paulo.O projeto premiado é um dos pilares 
do Programa de Águas Integradas (PAI) e tem como objetivo promover a 
consciência ambiental de moradores e alunos da rede municipal das áreas 
rurais de Itabirito, possibilitando a aproximação e adesão dos proprietários 

rurais ao programa. “O prêmio é um reconhecimento ao trabalho sério e profissional de toda a equipe da secretaria em prol da 
preservação dos recursos hídricos da cidade. Além disso, é uma oportunidade de destacar Itabirito no cenário nacional por sua 
preocupação ambiental”, salientou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Antônio Generoso.

Programa de Águas Integradas - O Programa de Águas Integradas foi desenvolvido pelas secretarias de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para controlar as pressões e impactos na bacia hidro-
gráfica do Rio Itabirito e delimitar as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e recuperação da bacia, melhorando 
a qualidade dos recursos e consolidando a política pública de reestruturação hídrica do município. Além do projeto de educação 
ambiental, o programa é dividido em outras sete frentes: Cercamento de Áreas Protegida; Recuperação da Cobertura Vegetal; 
Controle e Recuperação de Erosão, Medidas Individuais de Saneamento Rural; Capacitação dos Produtores Rurais; Pagamento 
por Serviços Ambientais e Desassoreamento dos Rios. As ações desenvolvidas já renderam resultados positivos para a cidade, 
como a melhoria da qualidade e quantidade de água no rio Itabirito durante todo o ano, eliminação de enchentes na cidade mesmo 
com quantitativo similar de chuvas desde 2013, diminuição do consumo de água do Alto Rio das Velhas, tratamento de 90% do 
esgoto da cidade, reciclagem de mais de 40% do resíduo e diagnóstico de 20 hectares para plantio de mudas nativas. 
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Saae Itabirito ultrapassa média 
nacional e trabalha para alcançar 
90% dos esgotos tratados

cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Banda na praça: no próximo dia 20, domingo, 
a Praça da Estação será palco de mais um do-
mingo é dia de Banda, na oportunidade a Banda 
Nova (Corporação Musical União Itabiritense) 
recebe a Santa Cecília do distrito de Rodrigo 

Silva. A Banda nova completa 88 anos de fundação no dia 18 de 
maio vem em alto estilo brindar o público com uma seleção de músi-
cas de sucessos através do tempo.
Maio amarelo: de acordo com os bombeiros municipais, em 2.018 
já foram registrados mais de 130 acidentes envolvendo bicicletas, 
motos e veículos em nossa cidade. Leidiane Fátima, comandante dos 
bombeiros municipais dá ênfase a iniciativa do observatório nacional 
de segurança viária quando as atividades vão de palestras educativas, 
blitz, distribuição de cartazes e exposição de veículo acidentado.
Por onde anda? Miguel Barbosa, que ao lado de Antônio Marrusca, 
Canário, Antônio Ribeiro, formou o famoso quarteto de trompetistas 
da orquestra Dungas. Sempre exercendo suas funções como músico 
da Banda Nova, Miguel ainda contribui trabalhando como diretor 
presidente e promovendo o incentivo, principalmente aos jovens, a 
desenvolver-se nesta divina arte. Miguel Barbosa é gente de expres-
são na região dos Inconfidentes.
Dança e ritmo: são dois pra lá dois pra cá e no ritmo que a vida leva. 
O casal Welby e Marise está convocando os amantes da dança de 
salão para início das aulas que acontecem as segundas-feiras na sede 
social do Itabirense. Contato 3561-2460. Não deixe de aproveitar 
esta oportunidade.
Ricardo Francisco: professor, ex-vereador, ex-secretário de educa-
ção do município. Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz está crian-
do e incentivando nossos jovens em diferentes atividades culturais, 
sociais e esportivas. Desta vez, junto com a direção da Escola Pro-
fessor Tibúrcio, prepara para o dia 25 um momento especial denomi-
nado serenata ao luar, para homenagear as mães. Na ocasião, aquela 
importante instituição de ensino de nossa cidade completa 55 anos 
de fundação.
Fique atento: sexta é dia de baile no Verdão. Música ao vivo, encon-
tro de amigos e momentos pra você exercer a arte da dança. *Tam-
bém o Restaurante 4 Estações prepara para sábado dia 19, o show de 
César Menotti e Fabiano. Há grande expectativa de uma noite me-
morável com gente animada e boa música. *No domingo, de 19h as 
22h o Grupo Fim de Tarde realiza hora dançante em sua sede à rua 
Belo Horizonte. *Dia da mobilização nacional da vacina contra a gri-
pe é neste sábado. Não deixe de comparecer ao posto de saúde mais 
próximo. *Domingo 11hsda manhã o Brasil para Tudo: Na telinha 
as emoções do jogo Cruzeiro X Sport Club Recife. *Bom Domingo! 
Procissão: Dia 13 de maio, procissão de fiéis celebra o dia de Nossa 
Senhora de Fatima. Os moradores capricham na preparação da via 
pública para homenagear a imagem milagrosa. A fé, alegria e reli-
giosidade é marca dos moradores do Bairro que lhe presta o nome. 
Paz e bem.
Bodas de Carvalho: dia 17 de maio estarão comemorando os 38 
anos de feliz matrimônio o Pastor Roberto e a ministra Edna Martins. 
Eles comemoram com direito a culto em ação de graças na igreja 
Batista Shalom dia 28 de maio ao lado dos filhos; Raquel, Leandro, 
Marcelo e Leonardo e das noras, Regina, Simone e Karyne, e dos 
netos Lucas, Kamylle e Ester, além de amigos e familiares. O culto 
será presidido pelo pastor Júlio César. Ao casal votos de felicidades 
sempre.
Para refletir: Deus não pode estar em todos os lugares e por isso fez 
as mães. (Ditado judaico)

Bombeiro Municipal de Itabirito comemora 
19 anos de fundação com missa festiva

“Realmente faltou vontade po-
lítica. Mas por parte da administra-
ção passada”, afirma Wagner Me-
lillo, diretor presidente do Saae de 
Itabirito, em resposta à coluna No-
tas da Pedra, publicada na edição 
nº 1.288 do jornal O Liberal, sobre 
o rio Itabirito. Afinal, em 2014, o 
Saae retomou as obras na Estação 
de Tratamento de Esgoto de Itabi-
rito (ETE) que estavam paralisadas, 
colocando em operação e em ape-
nas quatro anos ultrapassou a mé-
dia nacional, que é de 42,6%. “A 
meta é tratar 90% dos esgotos até 
o final deste ano”, afirma Melillo.

A ETE de Itabirito também se 
tornou a primeira na região a tratar 
o lodo gerado no sistema de trata-
mento de esgoto doméstico, fun-
cionando como um jardim, já que 
as plantas são capazes de degradar 
todo o lodo gerado. O projeto-pilo-
to é de uma empresa de acadêmicos 
da UFMG. Atualmente, a ETE gera 
em torno de dez toneladas/mês de 
lodo, que são levadas para o aterro. 
Com a implantação total do proje-
to, o número cairá para zero, contri-
buindo para o aumento da vida útil 
do aterro sanitário.

E não para por aí! O Saae im-
plantou o Projeto Córrego Limpo, 
que contempla, além das obras de 
redes interceptoras de esgoto, o mo-
nitoramento da qualidade das águas 
e conscientização da população so-
bre a importância da preservação 
dos córregos e rio. A iniciativa já 
retirou quase 100 milhões de litros 
de esgoto/mês dos córregos São 
José, Criminoso e Carioca. “A cada 
córrego despoluído, percebemos a 
melhoria da qualidade da água. Isso 
foi constatado com a presença de 
alevínios (filhote de peixes) encon-
trado recentemente no Córrego São 
José”, diz Melillo.

O Córrego Limpo atuou nos 
bairros São José, Santa Rita e Cal-
çadas, com oito frentes de trabalho 
e quase dois mil metros de novas re-
des interceptoras. Para a finalização 

do Projeto Córrego Limpo, estão 
programadas obras no próximo mês 
nos bairros Pedra Azul e Veneza e 
nas ruas Angelina Salermo e Chile 
para a despoluição do Córrego São 
José. Para o Córrego Carioca, res-
tam as obras das ruas Marechal Flo-
riano e Augusto Bretas.

Solange Aparecida de Souza, 
moradora há 11 anos do bairro São 
Mateus, relata que “não temos mais 
mau cheiro. Posso almoçar tran-
quilamente. Antes, o cheiro era tão 
forte que não podíamos ficar no ter-
reiro. Tínhamos que comer só den-
tro de casa. Estou muito satisfeita 
com essa obra de despoluição dos 
córregos”.

A participação da população, 
evitando o lançamento de lixo e en-
tulho, denunciando irregularidades 
e não fazendo ligações clandesti-
nas, é de extrema importância.

Resultado que se vê: Córregos 
já recuperados.

Córrego carioca:
+ de três milhões de litros de es-

goto/mês deixarão de ser lançados 
diretamente no Córrego;

750 metros de redes intercepto-
ras já finalizados;

+ de 200 casas beneficiadas di-
retamente;

100% do esgoto captado até o 
fim das obras.

Córregos são josé e criminoso:
+ de 93% da obra concluída;
+ de 95 milhões de litros de es-

goto/mês retirados do Córrego;
+ 1.000 metros de redes refor-

madas e novas redes;
+ de 25 bairros beneficiados 

diretamente;
100% do esgoto captado até o 

fim das obras.

O Rio Itabirito
O Saae realizou estudo sobre 

a qualidade das águas do rio Ita-
birito atualmente. O estudo traz 
experiências sobre o índice de 
poluição do rio Itabirito e mostra 
que o Projeto Córrego Limpo e o 
tratamento dos esgotos sanitários 
trouxeram relevante diminuição 
na poluição das águas do Itabiri-
to. Antes das obras do Projeto se-
rem executadas, o índice de carga 
orgânica chegava em média a 58 
mg/L em períodos secos, consi-
derado alto índice de poluição. 
Com a conclusão das obras, esse 
índice caiu para uma média de 
1,35 mg/L, uma redução de mais 
de 97%. Esses valores atendem à 
resolução do Conama 357/2005, 
que estabelece que os rios de 
classe II devem ter, no máximo, 5 
mg/L de carga orgânica em forma 
de DBO (Demanda Bioquímica 
de Oxigênio).

Instituição passou por importantes modificações e se tornou a primeira corporação Municipal reconhecida pelo Estado

Os Bombeiros de Itabirito comemoram este mês 19 anos de história. Para celebrar a data, a corporação convi-
da todos a participar da missa festiva, que acontece no dia 15 de maio, terça-feira, às 19h, na sede dos bombeiros.

A primeira turma de bombeiros do município foi formada no dia 8 de maio de 1999. No ano seguinte, no mês 
de fevereiro, a corporação se tornou municipal e passou a ser remunerada pela Prefeitura de Itabirito. Desde então, 
os bombeiros adquirem equipamentos e treinamentos para melhor eficiência nos atendimentos diversos na cidade.

No início deste ano, os Bombeiros Municipais passaram a ser reconhecidos pelo Corpo de Bombeiros Militar 
para executar a mesma função que os militares no caso de salvamentos e resgates. Por meio do Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) a corporação de Itabirito passou a ser o primeiro Bombeiro Municipal de Minas Gerais.

Hoje o quadro de servidores dos bombeiros conta com 25 bombeiros, dois auxiliares de serviços gerais e dois 
atendentes. O atendimento funciona 24 horas.

Como parte do TAC, os bombeiros de Itabirito passam a usar as cores verde e laranja como padrão. Todas as 
viaturas serão adequadas às novas cores. O caminhão que atende as ocorrências de incêndio e ocorrências mais 
graves, e a ambulância já estão com as novas cores, assim como a sede dos bombeiros. 
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Definitivamente, a Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos deixou de ser prestadora de serviços, eficiente, zelosa e 
respeitosa como ainda podem atestar alguns poucos restantes 
dos milhões de antigos usuários. Fosse um simples bilhete ou 
um grande pacote despachado, a encomenda era entregue em 
tempo razoável e no endereço indicado, ressaltando-se a extra-
polação no trabalho de seus servidores, para “decodificação” de 
algaravias e identificação de endereços mal indicados, no tempo 
em que ainda não havia o Código de Endereçamento Postal, ou 
CEP. Como exemplo registre-se, pelo menos, um caso dessa 
eficiência. Certa vez, residente (sem qualquer destaque na socie-
dade) em Ouro Preto recebeu correspondência, cujo endereça-
mento era tão somente seu nome e o nome da cidade. Quando, 
praticamente não havia estradas, sendo o transporte feito em 
lombo de animais, as portas dos Correios só se fechavam uma 
vez por ano, na Sexta-feira da Paixão. Era serviço modelo e um 
dos orgulhos nacionais! Hoje é uma vergonha! Que não se culpe 
os servidores, herdeiros dos antigos antecessores, em eficiência, 
dedicação e zelo, em sua maioria, porém dirigidos por um sistema 
canhestro, distante da lógica e da realidade, o que resulta em des-
serviço à população. Não mais se recebem faturas, de natureza 
comercial ou doméstica (água, luz, telefone) para sua quitação 
dentro do prazo. Poucos não devem ser os casos de remessas 
nunca chegadas ao destino e, diante de eventual reclamação, há 
sempre um diretor a tentar tapar o sol com a peneira, ainda que 
o servidor assuma a falha. Para o serviço de entrega, a alternati-
va da caixa postal seria a modalidade ideal para as duas partes, 
Correios e usuário, mas, como já dito, àquela empresa não mais 
interessa a prestação de serviço; o que ela quer é ganhar dinhei-
ro. Se não fosse assim, não teria majorado, em mais de quarenta 
por cento, a assinatura de uma caixa postal.

O BERRO DO 
BODE ZÉ

Não se fazem correios 
como antigamente

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

Diretor da Serra Verde fala na Câmara
O serviço de transporte público 

de Itabirito foi novamente pauta de 
reunião dos vereadores da cidade. 
Dessa vez, o encontro, que aconte-
ceu no dia 23 de abril, contou com 
a participação do diretor comercial 
e de relacionamento da empresa 
de transporte Serra Verde, Roberto 
Torres Santana.

O diretor respondeu os diver-
sos questionamentos dos edis, entre 
eles o fato de algumas linhas não 
possuírem cobradores nos coleti-
vos. Roberto destacou que a me-
dida foi necessária para equilibrar 
as contas, substituindo a função 
de cobrador pela bilhetagem ele-
trônica, que, segundo ele, facilita 
a vida do usuário, além de ser uma 
tendência mundial. O empresário 
ainda enfatizou que os cobradores 
foram remanejados para outros se-
tores da empresa e que ainda não 
há planejamento para o retorno dos 
mesmos.

Outro ponto de questionamen-
to dos vereadores foi a qualidade 
do serviço, que é sempre motivo 
de publicações de usuários denun-
ciando a precariedade do transpor-

te público. O diretor ressaltou que 
a empresa está entre as melhores 
do estado. “Nossa frota é a mais 
nova do interior de Minas Gerais. 
Os municípios que estão em 1º e 
3º lugar também são atendidos pe-
lo nosso grupo”, afirmou o diretor 
com base em dados da Federação 
da Empresa de Transporte de Pas-
sageiro (Fetran). Além disso, o di-
retor disse que a melhor forma de 
conferir a qualidade do serviço, é 
que os vereadores utilizem o trans-
porte público para sanar a dúvida.

Com relação ao atraso de al-
gumas linhas, outro ponto de in-
dagação dos vereadores, o diretor 
revelou que em uma pesquisa en-
comendada pela empresa, esse é o 
quesito em que a popularidade da 
empresa está menor que a média 
nacional. “São problemas de trânsi-
to e não de transporte. Itabirito tem 
um gargalo na área central por onde 
passam todas as linhas. Qualquer 
problema nesse gargalo tem reflexo 
em todo o sistema. Todos os nossos 
ônibus são monitorados por GPS, 
temos os cálculos de todos os atra-
sos. São poucas as sugestões para 
resolver os problemas de trânsito 
em Itabirito e são muitas as críticas, 
mas que de um tempo para cá dimi-
nuíram drasticamente depois que 
começamos a trabalhar nas redes 
sociais”, pontuou.

Além de responder aos ve-
readores, Roberto Torres falou de 
inovação do serviço na cidade, a 
implantação de um aplicativo para 
celulares que dirá o horário que o 
ônibus da Serra Verde iá passar nos 
pontos da cidade. A previsão é de 
que o serviço seja implantado den-
tro de três meses.

Diretor da Serra Verde, Roberto Torres Santana, responde 
questionamentos de vereadores durante reunião ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comarca de Ouro Preto, Vara Criminal e da Infância e da Juventude, divulga Edital de Con-

vocação 2018. A Juíza de Direito da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ouro 
Preto, MG, Dra. Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente Resolução CNPJ n° 154, de 2012 e Provimento Conjunto TJMG/CCJ nº 27, de 2013, 
Faz Saber que se encontra em aberto prazo para cadastramento de entidades públicas ou privadas 
com finalidade social e para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde 
que atendam às áreas vitais de relevante cunho social, para serem beneficiadas com recursos finan-
ceiros oriundos de prestações pecuniárias objeto de transações penais e sentenças condenatórias.

O cadastramento é gratuito e deve ser feito, exclusivamente no Fórum Bernardo de Vasconce-
los, situado na Praça Reinaldo Alves de Brito, nº13, centro, entre os dias 14 a 18 de maio, das 13h às 
18h, exclusivamente. Entre os critérios de prioridade para as empresas selecionadas, estão àquelas 
que prestem serviços de maior relevância social, tais como a mulheres vítimas de violência domés-
tica, adolescentes com prática de ato infracional e em cumprimento de medidas socioeducativas, 
prestação de serviços dos apenados. E, para tornar publico aos interessados, determino a afixação 
deste Edital (completo) no átrio do Fórum local. 

Lúcia de Fátima Magalhães Albuquerque Silva
Juíza de Direito da Vara Criminal e da Infância e da Juventude


