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"O que conta 
não é a 

felicidade de 
toda a gente, 

mas a felicidade 
de cada um. "

Boris Vian

PÁG. 8

Prefeito de Mariana 
absolvido por unanimidade

Neste dia 19 de maio, 
Santa Rita Durão é a 
próxima parada do 
programa Mãos 
Solidárias

PÁG. 11

Por intermédio do 
vereador Wander 
Albuquerque mais de 
R$3 milhões são 
garantidos para a saúde 
de Ouro Preto PÁG. 12

O Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais (TRE-MG) de-
cidiu, por unanimidade, manter o 
prefeito de Mariana, Duarte Júnior 
(PPS) e seu vice, Newton Godoy 
(PSD) nos respectivos cargos. Em 
sessão realizada nesta segunda-fei-
ra (14) em Belo Horizonte, os de-
sembargadores julgaram improce-
dentes as acusações contra a chapa. 
As cinco ações pediam a cassação 
do mandato por captação ilícita de 
sufrágio, abuso de poder político e 
abuso de autoridade. O processo 
tramitava na Justiça desde abril do 
ano passado.

O vice-prefeito, Newton Go-
doy, se manifestou positivamente 
quanto à decisão do TRE. “O re-
sultado de ontem provou o resta-

belecimento da verdade. Sempre 
estive confiante da seriedade e 
compromisso que temos para com 
a população marianense”, disse 
Newton em sua página pessoal do 
facebook.

Eleito em 2016, com 74,37% 
dos votos, Duarte Júnior ressaltou 
seu compromisso em superar o 
momento de dificuldade econômi-
ca em que Mariana se encontra. “O 
momento é de alegria, mas precisa-
mos ter foco. A situação em que o 
município vive ainda é difícil, com 
um grande número de desempre-
gados. O que precisamos, agora, 
é de focarmos no trabalho em prol 
da nossa cidade. Continuaremos 
firmes e trabalhando muito!”, pon-
tuou o prefeito.

Élcio Rocha

Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Belo Horizonte 
lançam Frente em Defesa do ICMS Cultural

Por iniciativa da equipe da Pre-
feitura Municipal de Ouro Preto, na 
tarde da última terça, 08, o secretá-
rio de Cultura e Patrimônio de Ouro 
Preto, Zaqueu Astoni, a Arquiteta 
Débora Queiroz e o Assessor Espe-
cial Jaime Fortes se reuniram com o 
Presidente da Comissão de Cultura 
da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, Deputado Bosco, para tratar 
sobre o Projeto de Lei 4.773/17 que 
dispõe sobre a distribuição da parce-
la da receita do produto da arrecada-
ção do ICMS.

Também estiveram presentes as 
cidades de Mariana, representada pe-
lo Secretário de Cultura, Patrimônio 
e Turismo, Efraim Rocha, e Aline 

Gonçalves; de Itabirito, representada 
por Márcio Felipe e Joice Santos; e 
de Belo Horizonte, representada pelo 
historiador Ismael Neiva.

O objetivo da reunião foi traçar 
estratégias para barrar o Projeto de 
Lei 4.773/17 que altera os critérios 
para a redistribuição pelo Estado 
de parte do ICMS pertencente aos 
municípios. A equipe está preocu-
pada com o impacto negativo que 
esta Lei, se aprovada, pode trazer. 
O referido Projeto de Lei revoga a 
Lei 18.030/2009, invisibilizando o 
Programa ICMS Cultural, e está em 
tramitação na Comissão de Consti-
tuição e Justiça.

Na reunião foi lançada a Frente 

em Defesa do ICMS Cultural, que 
promoverá diversas ações com o ob-
jetivo de conscientizar os parlamen-
tares e cidadãos da importância de 
manutenção da Lei “Robin Hood” 
com os critérios atuais.

O parlamentar se mostrou sen-
sibilizado e solidário ao pleito das 
cidades, que são referências na pre-
servação do Patrimônio em Minas 
Gerais, e se comprometeu a defen-
der os interesses dos municípios que 
recebem ICMS Cultural.

Ao final da reunião, a comissão 
de Ouro Preto convidou a Assem-
bleia para participar das ações do 
Ano do Patrimônio Cultural em nos-
so Município.

Da esquerda para a direita sentados, Aline Gonçalves (Mariana), Deputado Bosco, Débora Queiroz (Ouro Preto) 
Márcio Felipe (Itabirito), Joice Santos (Itabirito), Zaqueu Astoni (Ouro Preto). De pé, da esquerda pra direita, Ismael 

Neiva (Belo Horizonte), Jaime Fortes (Ouro Preto), Efraim Rocha (Mariana)

Conselho Municipal do 
Idoso escolhe novos 
representantes

Visando compor o Conselho Municipal do Idoso de Ou-
ro Preto, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação 
e Cidadania convida entidades que desenvolvam atividades 
voltadas para os idosos para participarem da reunião dia 06 
de junho, às 9h, na Casa dos Conselhos.

Os interessados em participar do Conselho devem apre-
sentar-se até o dia 23 de maio na Casa dos Conselhos (situa-
da na Praça Américo Lopes, nº 91 - subsolo da Procurado-
ria, Bairro: Pilar, Ouro Preto/MG), no período de 8h às 17h, 
ou enviar email para casadosconselhos@ouropreto.mg.gov.
br com a documentação necessária.

Mais informações no edital nº 07 da SMDSHC publica-
do no Diário Oficial do Município.

Bombeiros de Itabirito 
completam 19 anos
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“É muito bom viver! A vida é uma dádiva divina” – Foi a afirmati-
va que ouvi há poucos dias, durante conversa, seguida da pergunta: 
“o que o senhor acha?”. Senti grande prazer em responder SIM, não 
para agradar ao interlocutor, mas, antes de tudo, para comungar 
com ele o mesmo pensamento, pois para quem vive em harmo-
nia com a própria consciência, bendizer a vida, enaltecê-la e por ela 
agradecer é uma necessidade recorrente. Faz parte do dia-a-dia, 
como o combustível a manter o funcionamento do motor, especial-
mente se a vida já se prolonga além do que se considera a média.

Vinda de alguém com menos idade, aquela declaração poderia 
representar tão somente arroubos próprios da juventude, o que não 
se confirmava, pois a pessoa já entrava na faixa dos ditos de idade 
avançada. A questão da senectude, ou velhice, já foi abordada aqui 
em outras ocasiões, mas nunca é demais repetir o que mais espe-
ram ouvir pessoas no caminho do envelhecimento. Todos os dias 
novos membros ingressam no círculo dos velhos. Epa! Aqui alguns 
já torcem o nariz, porque não escrevi “idosos”, o politicamente cor-
reto de acordo com a hipocrisia dominante. Não se vê ou se sente 
como a palavra “idoso” faz mudanças nas condições em que o ser 
humano se encontra depois de mais de cinquenta ou sessenta anos 
de idade. Suas condições de vida são as mesmas, chamado de ve-
lho ou de idoso. Velhice é um razoável acúmulo de tempo vivido 
por uma pessoa, não importando se em boas ou más condições; 
não significa decrepitude, ou péssimas condições físicas e mentais, 
quadro que pode se desenvolver mesmo não tendo ainda vivido o 
bastante para se dizer velho ou idoso. Infelizmente, muitos ainda na 
faixa dos vinte anos já estão decrépitos, em razão de contrariedades 
impostas aos princípios da vida. Considere-se, como exemplo mais 
evidente de atitude ou comportamento contrário à vida, o vício das 
drogas.

Por parte de quem a vive, velhice é uma questão de atitude 
mental, que pode ser cultivada desde a mais tenra idade. Tenra 
idade? Sim, por que não? Ninguém fica velho ou envelhece, de re-
pente. O envelhecimento tem início com o nascimento. É na soma 
dos minutos, das horas, dos dias, dos anos, mediante observação 
das práticas ao nosso redor, que uma pessoa aprende e se prepara 
para viver a velhice, se chegar lá. Nem todos chegam, é verdade, 
porque a peneira não para de vibrar, deixando vazar os que perdem 
as condições mínimas para continuar. Nem tudo está sob nosso 
controle, razão pela qual muitos partem ainda relativamente cedo, 
se considerado o tempo médio vivido. Até os “inta” são para quem 
pinta (e borda); já os “enta” são para quem aguenta! Se aguentou e 
chegou, por que reclamar? Tem mais que agradecer! A vida não é 
somente um mar de rosas para ninguém. Todos têm suas fraque-
zas, seus sofrimentos, seus infortúnios e, de alguma forma, passam 
por misérias humanas. Se conseguiu a tudo suplantar, para chegar 
onde chegou, na linha do tempo, por que reclamar?

Entretanto, muitos são os que maldizem a velhice, como se esta 
fosse um mal, um castigo reservado aos sobreviventes. Esquecem-
-se da experiência adquirida, por exemplo, e do quanto podem ser 
úteis, repassando-a a quem dela necessita. Nem tudo é igual ao 
quando se tem vinte anos, mas a satisfação de poder contribuir para 
a vida compensa. Não importam as grandes decepções, às quais 
todos estamos sujeitos, não importam as traições, as mentiras, as 
calúnias, não importa o sofrimento, não importam as injustiças de-
correntes de maus governos e maus políticos, pois tudo é parte do 
aprendizado, do qual só tomamos consciência, depois de algum 
tempo de vida. Curiosamente, as queixas contra a velhice, na maio-
ria das vezes, não partem daquelas que teriam motivo para tanto, 
porém das que têm melhor qualidade de vida, esclarecendo-se que 
qualidade de vida nem sempre se firma em posses materiais, vindo 
antes a saúde e o amparo do círculo familiar.

Para viver, relativamente, bem a fase final, é preciso ter em cons-
ciência que estar velho, ou idoso, como queira, não é motivo para 
apatia, ociosidade extrema, desleixo, sedentarismo e, muito menos, 
sujeição à vontade de terceiros no que toca à vida pessoal. A vida 
se prolonga, em ritmo mais o menos igual para uns ou mais lento 
para outros, porém não prescinde de atividades, tanto físicas quanto 
mentais. Desinteresse por novidades tecnológicas ou conhecimen-
tos novos, sob a argumento de que já está no fim da vida, é atitude 
a ser descartada no nascedouro, mesmo porque ninguém sabe, por 
antecipação, quando será o fim da sua jornada. Castigo para uns, 
prêmio para outros, a velhice é a projeção de nossa atitude mental 
ao longo da vida!

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
Gomes 
Batista

Velhice: prêmio 
ou castigo?
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Cristovão Colombo anda pelo Caminho dos Emboabas
Se você estudou história, já sabe 

quem foi Cristovão Colombo, que nas 
horas vagas (que ele teve muitas, quan-
do não ventava) descobriu a América, 
antes de Cabral descobrir o Brasil em 1º 
de abril de 1500 (depois conhecido co-
mo "Dia da Mentira"). Ooops! Dizem 
que, agora, um dos remanescentes da 
família Cabral, que governou o Rio de 
Janeiro, está hospedado em Bangu II... 
Mas isto é outra história!

E se leu nosso último artigo sobre o 
Caminho dos Emboabas, aqui publicado 
no melhor Jornal do Alto Rio das Velhas, 
O LIBERAL, já sabe o que vai ser 
este caminho. Que virá de Raposos (an-
no 1690) até Vila Rica (anno 1698) a 
nossa querida Ouro Preto. Transbordan-
do riquezas por todos os lados!

Faremos hoje uma time-line. Sabe 
o que é isto? Se não sabe é por que você 
é um "old guy" - "véio qui nem mula 
manca" - você tem mais de 40 anos. 
Qualquer um sabe que time-line é "cro-
nograma", “linha do tempo”! Ou seja, o 
que aconteceu, em que data. Mas falar 
que é uma "time-line" parece ser algo 
mais moderno... Portanto - Sejamos 
modernos! Isto não é uma fake-news! 
Vamos relembrar Cristóvão de Colom-
bo que nasceu em Génova, entre 22/
ago e 21/out de 1451 (não se usavam 
ainda relógios suiços...) e bateu as botas 
em Valladoliod no dia 20-maio-1506. 
Não tivesse morrido já seria "bem véi-
nho": Teria em 2018, 45+512 anos ou 
(8*5) + (2^9) = 45 + (2, 4, 8,16, 32, 64, 
128,256,512!)...

1470-Colombo-antes: Como vou 
convencer à Rainha que preciso de ca-
ravelas para chegar até as Índias? Acre-
dito que a Terra é redonda mas ninguém 
mais acredita. Por isto eu sei (ainda não 
existiam redes sociais, senão Colombo 
diria "eu acho que...") que "Ao Orien-
te! Pelo Ocidente! As riquezas das Ín-
dias nos aguardam!". Mas Colombo 
tinha boa lábia (Colombo tinha lábios 
de mel. Foi com ele que Lula e Temer 
aprenderam) e a Rainha de Espanha 
deu-lhe as caravelas. Colombo riu. 
Nós também rimos e ficamos felizes ao 

"dar" impostos ao Governo...
1492-Colombo-durante: Se não 

havia vento, as caravelas não caravela-
vam. Ficavam paradas no mar calmo! 
(Nenhuma analogia com Brasília, hoje 
em dia...). E turma a bordo ficou excita-
da com a calmaria: Sr. Colombo, Che-
finho de mierda! Ou você acha estas 
tais de fake-Indias ou vamos dar meia 
volta... Chega de embromação! Nós 
não fazemos sexo há muitas semanas. 
E queremos!" Humm... Será que em 
Brasília também acontece isto? Lá não 
tem ventos com pouca intensidade e fe-
dem um pouco, mas as reformas neces-
sárias vão sendo empurradas cada dia 
para mais longe.

12-out-1492-Colombo-no ato: 
bastou um ventinho no rabo das cara-
velas (elas gostam disto...) e eis que, ali 
na frente, na primeira esquina: Terra à 
vista! Colombo havia descoberto as 
Índias! E como havia Índias bonitas, 
todas peladas! Para os marinheiros, 
então, foi uma festa! Anos depois ou-
tro Italiano, Vespúcio, provou que aqui 
era outro continente, que passou a ser 
chamado de Américas. Veja se você 
descobre: Por que aqui não se chamou 
de Cristovamos ou Colombina? Signo-
re Américo Vespuccio era o seu nome 
completo!

Colombo-depois: Colombo trouxe 
a riqueza das Américas para a Europa! E 
morreu pobre e esquecido. Mas morreu 
feliz: havia descoberto o Novo Mundo! 
Pois em algumas coisas, só existe um 
descobridor ou um vencedor, nunca um 
classificado em segundo lugar…

Agora vamos avançar uns 5 sécu-
los - estamos em 2015. Centenas de 
ciclistas vem desde Belo Horizonte até 
Ouro Preto de bicicleta, arriscando-se 
a morrer. O mote agora é "Ao Ouro 
Preto, pela BR-356. Com subidas e 
descidas, Com risco de morte... Mas é 
bonito! Venha você também!".

Avancemos agora para 2018. Um 
maluco, que vos escreve, vem da Serra 
da Piedade até Glaura à pé. Dizia que era 
para economizar gasolina. Mentira! Ele 
queria descobrir às Américas e todas as 

suas riquezas! E ao que parece, conse-
guiu! O Caminho dos Emboabas dará 
para o Alto do Uaimii - o Rio das Velhas 
- o que Colombo deu para o mundo.

Este maluco acreditou que seria 
possível caminhar 140km, sem subidas 
nem descidas, no plano (esse maluco 
tem 72 anos, sabe que subida cansa... e 
descida é perigosa. Isto todos brasilei-
ros, do fundo do buraco onde nos me-
teram, sabem; Descidinha desgraçada 
esta do PNB crescer -3%).

Sem tráfego de veículos ameaçan-
do atropelar todo mundo. Ouvindo os 
regatos límpidos e os pássaros a cantar. 
Vendo a lua cheia, silenciosa! De dia, 
sombra de enormes e belas árvores. 
Com panoramas inacreditáveis e his-
tórias mais ainda. E encontrando mui-
ta gente boa que o recebeu de braços 
abertos!

O Caminho dos Emboabas deve 
ser inaugurado dentro de 100 dias, na 
sua primeira fase. Depois virão outras 
atrações - achamos que até uma urna 
eleitoral pode ser uma atração em ou-
tubro de 2018! E pelo Caminho dos 
Emboabas, ou por causa dele, um turis-
mo moderno - caminhantes, cavaleiros 
e ciclistas - transbordará pelo Alto do 
Rio Uaimii: Emprego, renda, música, 
gastronomia, cachoeiras, suor, risos, 
lágrimas, beijos, etc. A vida real! Como 
complementos (ou serão maiores que?) 
do turismo tradicional que, felizmente, 
vêm a Ouro Preto e redondezas. O que 
não fazemos pela cidade onde vivemos 
e onde temos nossos amigos?

Quiçá isto pode ser apenas um so-
nho... Mas se nem sonhos podemos ter, 
melhor morrer pela Nossa Pátria! Tira-
dentes sabia disto... Foi enforcado em 
21-abril, No mesmo dia que este maluco 
estava chegando em Caeté, vindo desde 
o  Alto da Serra da Piedade, onde uma 
Igreja recebe os fiéis... Coincidência?

Mas uma coisa é certa: Um dia, 
dentro de muito pouco tempo, sabemos 
que vamos encontrar muitos Cristo-
vãos Colombos, que leram este texto 
até aqui,  caminhando felizes e alegres 
pelo Caminho dos Emboabas. E que 
possamos, todos, morrer como morreu 
Cristovão Colombo - pobre, esquecido 
e... feliz!

(*) Rodolfo Koeppel curte Ouro Preto 
há muitas décadas. Agora constrói o Café 
de Glaura, onde espera receber muitos 
Cristovãos Colombos. Ou melhor - Lu-
dâmbulos - aqueles que caminham pelo 
prazer lúdico! O Caminho dos Emboabas 
atrairá turismo nacional e internacional. 
Alemães, franceses. ingleses, japoneses, 
russos virão. E se os chineses chegarem 
também? Ichhhh, vamos ter que apren-
der chinês! Pois, como sempre foi uma 
das nossas características, vamos receber 
bem aqueles que nos visitam. Se você fala 
algum idioma (até mesmo português) faça 
contato ==> rodolfo.koeppel@gmail.com

Cinema itinerante chega a Mariana
A Arena Mariana recebeu a 

visita de uma grande carreta nos 
dias 10 e 11 de maio. O projeto 
Cine Vitória à Minas visitou nossa 
cidade e recebeu quase 900 ex-
pectadores entre os dois dias que 
esteve aqui.

A carreta conta com uma estru-
tura de sala de exibição completa, 
com capacidade para 91 pessoas e 
percorrerá diversas cidades no en-
torno da rede férrea entre o Espí-
rito Santo e Minas. “A gente quer 
atingir esse público em regiões 
mais afastadas dos grandes cen-
tros para democratizar a cultura”, 
destaca a responsável pela área de 
Comunicação e Patrocínios da Va-
le, Vilma Miranda.

Foram cinco sessões por dia, 
sendo que as quatro primeiras fo-
ram destinadas às escolas da cida-
de. Alisson Salgueiro, estudante 

do Cempa,  foi um dos alunos que 
participou de uma das sessões e se 
encantou com filme procurando 
Dory.  “A parte que eu mais gostei 
é quando a Dory começou a lem-
brar dos seus pais. Foi emocionan-
te”, destacou.

A interdisciplinaridade tam-
bém foi pensada pelas escolas. 

Cristiane Viana, professora da rede 
municipal no Cempa há 16 anos, 
conta que a escola achou muito 
interessante o filme “Procurando 
Dory” porque ele coincidiu com o 
conteúdo trabalhado em sala. “Se-
mana que vem nós vamos dar con-
tinuidade ao debate para aprofun-
dar ele em sala de aula”, destacou.
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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

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:
GERALDO MAGELA BISPO DA 
CRUZ, brasileiro, solteiro, técnico 
mecânico, natural de Ouro Preto-MG, 
nascido a 27/07/86, filho de João Bispo 
da Cruz e Maria do Carmo de Carva-
lho Marins da Cruz e MARIA DOS 
PRAZERES ROCHA, brasileira, 
solteira, camareira, natural de Ouro 
Preto-MG, nascida a 05/08/86, filha de 
Antônio Rocha e Maria do Carmo dos 
Santos Rocha; Ambos residentes neste 
subdistrito;
KASSIOS MARCELOS CHAGAS 
DE MORAIS, brasileiro, divorciado, 
capineiro, natural de Ouro Preto-MG, 
nascido a 22/05/88, filho de Valdir Ge-
raldo de Morais e Teresa Cristina Cha-
gas e CÍNTIA LUANA FERREIRA, 
brasileira, solteira, servidora pública 
municipal, natural de Mariana-MG, 
nascida a 03/06/86, filha de Paulo 
Elesbão Ferreira e Célia Tito Mendes 
Ferreira; Ambos residentes neste sub-
distrito;
MARCELO RODRIGO DA COS-
TA, brasileiro, solteiro, operador pro-
dução, natural de Ouro Preto-MG, nas-
cido a 04/12/80, filho de Abel Canuto 
da Costa e Vera Antônia da Costa e 
DENÍLIA DO CARMO AGOSTI-
NHO, brasileira, solteira, assistente so-
cial, natural de Mariana-MG, nascida a 
25/07/80, filha de Francisco de Sales 
Agostinho e Maria Calixta Gomes 
Agostinho; 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, 16 de maio de 2018.

(a)Cássio Luiz de Lima 
Oficial Titular

PROCLAMAS  
DE CASAMENTO

Mário: 
99666-5997

Elias: 
98606-9297

(31) 3553-2382
(31)97336-8970

Aceitamos encomendas e montamos 
estruturas da cupmania grátis em sua festa

Salgadinhos
Minichurros
Vitaminas

Sucos naturais

Praça Coronel Ramos, 14 - Galeria - Cachoeira do Campo

R. Prof. Francisco Pignatario,67 -Bauxita -Ouro Preto

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

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

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

Não perca 
tempo, compre 
tudo em um só 

lugar.

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

ra do Campo. 
Tel: (31)3553-1439 
ou       99496-2155

Show de 
Prêmios

20/05/2018 - 13h e 30min
E. E. Mª do Carmo Almeida 
Amarantina-Ouro Preto

Prêmios: 1°prêmio: salário mínimo; 2° prêmio: R$500,00. E 1 vale compra no valor de 
R$100,00 na Otto' Modas em Itabirito; 3°prêmio: 1 Bicicleta; 4°prêmio: 1 Churrasqueira 
elétrica, 1 aparelho de jantar e 1 liquidificador; 5° prêmio: 1 Edredon, 1 ferro de passar, 
1 Jogo de sobremesa e 1 lençol. Haverá sorteio de brindes no local. Valor da cartela:R$10,00.

Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos 
Municipais de Ouro Preto - SINDSFOP

R. Mec. José Português, 30 - São Cristóvão - OURO PRETO   
CNPJ 20.470.654/0001-96 Tels: (31)3551-3762/3552-3312
E-mail: sindsfop@hotmail.com/ Site: www.sindisfop.com.br

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato 

dos Servidores e Funcionários Públicos 
Municipais de Ouro Preto – SINDSFOP

O presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Mu-
nicipais de Ouro Preto – SINDSFOP, no uso de suas atribuições estatutá-
rias conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 26, vem CONVOCAR os servidores 
e funcionários públicos municipais de Ouro Preto para a assembleia geral 
extraordinária que será realizada no dia 22 de maio de 2018, terça-feira, às 
17h00min, em primeira chamada, e às 17h30min, em segunda chamada, no 
endereço: Rua Mecânico José Português, 30 – Bairro São Cristóvão – Ouro 
Preto/MG (Na sede social do SINDSFOP).

PAUTA:
1. Deliberação sobre a data base 2018 – contraproposta do executivo 

municipal.
2. Eleição de servidores técnico-administrativos (01 titular e 01 su-

plente) das escolas da rede municipal de ensino para compor o conselho do 
FUNDEB, considerando o impedimento dos eleitos na assembleia realizada 
no dia 08/05/2018.

Atenciosamente;
Ouro Preto, 16 de maio de 2018. 

Mauro Luiz Fonseca
Presidente do SINDSFOP



O LIBERAL Ed.1290- SExta - fEira, 18 dE maio/2018

www.jornaloliberal.net
4OURO PRETO

Moradores pedem sinalização em 
rua de Ouro Preto para segurança 
de pedestres e motoristas

valdetebraga@yahoo.com.br

Vontade de morrer

AMENIDADESValdete 
Braga

Quando ouvimos esta frase ou outra similar, a nossa ten-
dência óbvia é de puxar a orelha da pessoa. Por mais difíceis 
que as coisas estejam, esta não é nem nunca foi a solução. 
Principalmente em uma sociedade onde o número de suicí-
dios, principalmente entre jovens, cresce assustadoramente, 
não podemos sequer imaginar que um pensamento desses 
passe pela cabeça de alguém.

Por outro lado, não é na “porrada” que vamos ajudar a pes-
soa. Não é xingando, esculhambando com ela. Ela pode estar 
mesmo com vontade de morrer, e se partirmos para a lição de 
moral, em vez de ajudar, podemos piorar a situação. Qualquer 
um tem este direito, por que não?

Pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia ao sui-
cídio. Jamais. Pelo contrário, nesta hora a pessoa precisa de 
compreensão. E, por mais paradoxal que seja, dar a ela o direi-
to de se sentir assim faz parte de ajudá-la a entender que esta 
não é solução para nada.

Ela disse “vontade de morrer”. Não disse “quero ou vou me 
matar”. A diferença é enorme. Até porque, muitas vezes, ar-
risco-me a dizer a maioria, a pessoa fala isto sem consciência 
do seu real significado. Ela não quer morrer coisa nenhuma, a 
frase é um desabafo para o sofrimento que a aflige. No tarô a 
carta da morte não tem nada a ver com morte física, ela signi-
fica mudança. Fazendo um paralelo, inconscientemente, o que 
esta pessoa quer é parar de sofrer, ou seja, uma mudança em 
sua vida.

Essa “vontade de morrer” na maioria das vezes é simples-
mente a necessidade de sair do sofrimento. Logicamente, há 
casos e casos. Refiro-me ao dia a dia. Quando a pessoa chega 
naquele ponto de não agüentar mais, de passar a noite intei-
ra chorando alto feito criança, encharcando o travesseiro com 
“vontade de morrer” para no dia seguinte acordar mais calma e 
correr atrás para resolver o problema. Esta pessoa não precisa 
de bronca nem das frases (corretas, diga-se de passagem) do 
quanto a vida é bela, do quanto ela tem, do quanto está sendo 
vitimista. Não. Ela precisa de alguém que a abrace e a deixe 
chorar e falar esta enorme bobagem no seu ombro.

No dia seguinte, ou dois ou três dias depois, aí sim, a pes-
soa em cujo ombro ela chorou deve dizer a ela “viu o tamanho 
da besteira que você falou aquele dia? Nunca mais repita isto”. 
Ela vai entender, porque foi entendida. Nunca devemos jogar 
pedra no sofrimento do outro. Dependendo do seu tamanho, 
ele tem o direito de falar umas bobagens. O sofrimento é dele, 
e por mais “superior” que você se julgue, pela sua força, reli-
gião ou pela vida perfeita que tenha, um dia pode ser você a 
sentir a mesma coisa e também falar alguma bobagem. Afinal, 
“cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é”.

Preocupados com a segurança 
dos pedestres e também dos mo-
toristas que passam pela rua Dr. 
João Veloso, os moradores das 
proximidades da rua, entraram em 
contato com a reportagem para 
falar dos riscos devido a falta de 
sinalização.

O morador Benjamim Novais, 
contou que é frequente situações 
de atropelamento na via. “Em ho-
rários de pico a situação é muito 
perigosa, pois são crianças saindo 
da escola, aumento do tráfego de 
veículos. A situação é ameaçado-
ra”, pontuou. A rua Dr. João Ve-
loso, fica no bairro Antônio Dias, 
onde dá acesso ao bairro Alto da 
Cruz, na subida para a Santa Efi-
gênia. Os moradores pedem algu-
ma sinalização, já que a visibilida-
de no local é ruim, devido a curvas 
fechadas e alguns motoristas não 
terem prudência ao passar por lá.

Desde janeiro deste ano essas 
solicitações devem ser feitas no 
Departamento Municipal de Trân-
sito (Ourotran). O departamento 
informou que o pedido deve ser 
feito à presidência da Associação 
Comunitária do Bairro, que em 
seguida entrará em contato com a 
OuroTran para fazer a solicitação.

Mantiqueira Transmissora de 
Energia esclarece sobre torres de 
transmissão em Lavras Novas

A Mantiqueira Transmissora de 
Energia SA se tornou foco de dis-
cussão após o anúncio de obras na 
região de Lavras Novas, que foi te-
ma de matéria do jornal O LIBE-
RAL, em abril deste ano. 

O projeto é contestado pela 
ONG ambientalista Serra do Tro-
vão, e acerca dos posicionamentos 
divulgados em O LIBERAL, 
a empresa informa que a Manti-
queira Transmissora de Energia 
SA, responsável pela instalação 
de linhas de transmissão de ener-
gia elétrica, é vencedora do Leilão 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) 005/2015. A 
empresa celebrou contrato com a 
ANNEL e a União Federal, e será 
a responsável pela instalação de 
linhas de transmissão ao longo de 
211 km de extensão, ligando a Su-
bestação (SE) Itutinga à Subestação 
de Barro Branco, passando pelas 
Subestações de Jeceaba e Itabiri-
to2, todas localizadas no estado de 
Minas Gerais. 

Uma das localidades possíveis 
em que essa linha irá passar é a 
comunidade da Chapada, próxima 
a Lavras Novas. Na edição 1287, 
o jornal O LIBERAL divulgou 
uma matéria sobre o fato e rela-
tando uma reunião entre represen-
tantes da empresa, do município e 
do distrito, ocorrida no dia 17 de 
abril. Nessa edição, foi veiculado 
que o IBAMA reprovou o traçado 

preferencial, o que não é fato, visto 
que não houve uma negativa por 
parte do órgão, pois o processo de 
licenciamento ambiental ainda en-
contra-se em análise pelo IBAMA. 
A empresa ainda reforça que os 
engenheiros da empresa não deram 
qualquer declaração dessa nature-
za.

Em abril deste ano, a Manti-
queira promoveu audiências pú-
blicas em Resende Costa e Ouro 
Preto, quando apresentou o projeto 
e os estudos ambientais realizados, 
bem como esclareceu as dúvidas 
apresentadas. Durante os encontros 
a empresa colheu dados para incluir 
nas etapas do pedido de licencia-
mento ambiental.

Como os moradores da área 
onde as torres passariam se mostra-
ram contrários ao projeto, a empre-
sa estuda alternativas para o traçado 
da linha de transmissão. Desta for-
ma, não ficou definido os tamanhos 
das torres e a previsão é de que qua-
tro torres sejam instaladas, e não 
10, com 50 metros de altura, como 
informado anteriormente.

A empresa frisa, por fim, que 
empreende esforços para adequar 
as obras aos anseios da comunida-
de, por meio de um “diálogo aberto 
com a população e representações 
do poder público local (...) com o 
objetivo de achar uma solução com 
o menor impacto socioambiental 
possível”.

Prefeitura leiloa 27 veículos na próxima semana
A Prefeitura realiza, na próxima semana, o leilão 

de diversos automóveis municipais. Serão 27 veícu-
los, entre carros, vans, motos e caminhões. O leilão 
tem início às 13 horas do dia 24 de maio, no Paço da 
Misericórdia. Haverá também lances online pelo site 
da GP Leilões.(31) 98489-7530

Denúncias 
 Sugestões

Críticas 
Novidades 

ENVIE PARA

Reta final da Prefeitura 
Itinerante no Taquaral

Uma antiga reivindicação dos 
moradores do bairro Taquaral está 
sendo atendida pela Prefeitura de 
Ouro Preto. Começou na segunda-
-feira, dia 14 de maio, o asfaltamen-
to da Rua Presidente João Goulart, 
mais conhecida como Águas Fér-
reas.

Os moradores receberam a 
notícia do asfalto diretamente do 
prefeito Júlio Pimenta durante a re-
união da Prefeitura Itinerante com 
os moradores do bairro, realizada 
no dia 03 de maio na sede da Pas-
toral, e que contou com a presença 
maciça da comunidade. A morado-

ra Dorinha (Maria da Glória) conta 
que está muito feliz com o trabalho. 
“Vai ter o asfalto para acabar com 
aquela poeira que a gente já não 
aguenta mais. Há muitos anos a 
gente tá esperando por isso”.

O asfalto irá até próximo da 
Capela Senhor Bom Jesus das Flo-
res, respeitando todas as recomen-
dações em relação à preservação 
do patrimônio histórico, de acordo 
com o Ministério Público, Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), Conselho de 
Preservação do Patrimônio Cultu-
ral e Natural (COMPATRI) e Se-

cretaria de Cultura e Patrimônio de 
Ouro Preto.

Segurança para os pedestres
Outra solicitação da comuni-

dade também já está quase pronta: 
as passagens elevadas de pedestres, 
para aumentar a segurança na tra-
vessia da via. Os antigos quebra-
-molas foram aumentados e alarga-
dos, tornando-se faixas de pedestre.

Mais lazer
O bairro também receberá uma 

academia ao ar livre para a prática 
de atividades físicas e lazer. Os equi-
pamentos serão instalados na Praça 
Senhor Bom Jesus das Flores.

Dia D
O Dia D é uma aproximação 

dos serviços da Prefeitura à popula-
ção. No sábado, dia 19 de maio, ele 
será realizado no bairro Taquaral. 
Serão oferecidos diversos serviços 
à comunidade, como o caminhão 
da Saúde para aferição de pressão, 
glicose, orientações e agendamen-
tos de consultas, atendimentos da 
assistência jurídica, orientações 
sobre programas sociais, coleta 
seletiva, confecção de carteira de 
Identidade (em parceria com a Câ-
mara Municipal) e vários outros. A 
população poderá ter acesso gratui-
to aos serviços a partir das 9h, em 
frente à Pastoral.
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DICA SINAL VERDE
Nas imobilizações de emergência como por exemplo:

 falha mecânica sempre utilize o pisca alerta e o triângulo 
de sinalização para melhor ser visto .

Câmara de Ouro Preto realiza visita 
na Apac de Conselheiro Lafaiete

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

Prezando pela humanização 
na recuperação dos detentos, a 
Câmara Municipal de Ouro Preto, 
representada pelos membros da 
Comissão de Direitos Humanos 
da Casa, os vereadores Chiquinho 
de Assis (PV) e Luciano Barbosa 
(MDB), realizou visita às unidades 
masculinas e feminina da Associa-
ção de Proteção e Assistência aos 
Condenados (Apac) de Conselhei-
ro Lafaiete. A visita, realizada na 
quarta-feira (9) foi motivada pelo 
requerimento nº82/18, de autoria 
de Chiquinho de Assis.

Diferente do sistema prisional, 
as Apac’s são ministradas pela 
Fraternidade Brasileira de Assis-
tência aos Condenados (Fbac) e 
oferecem aos recuperandos um 
método baseado em 12 elementos, 
sendo eles: participação da comu-
nidade; recuperando ajudando o 
recuperando; trabalho; assistência 
jurídica; espiritualidade; assistên-
cia à saúde; valorização humana; 
família; voluntário e curso para 
sua formação; centro de reintegra-
ção social (CRS); mérito e jornada 
de libertação com Cristo. A Apac 
de Conselheiro Lafaiete atende a 
185 recuperandos e 25 recuperan-
das; além do município, várias ci-
dades do Brasil e de outros países 
já adotaram o sistema.

“Apresentamos esse requeri-
mento para conhecer esse mode-
lo em Lafaiete e tentar levar algo 
mais dignificante para os nossos 
detentos de Ouro Preto. Essa visita 
foi idealizada apósuma audiência 
pública, em que estavam presentes 
familiares e simpatizantes da causa. 
Buscamos a dignificação daqueles 
que erraram e necessitam recupe-
rar. O que vimos na Apac foium 
procedimento em regime fechado 
com as celas abertas; pessoas em 
regime semiaberto trabalhando; 
uma unidade prisional construída 
pelas mãos de homens e mulheres 
querendo se recuperar e serem rein-
seridos na nossa sociedade”, expli-
cou Chiquinho de Assis.

De acordo com o presidente 
da Apac masculina de Conselheiro 
Lafaiete e secretário da Fbac, ma-
jor Marco Antônio da Silva, caso 
Ouro Preto adote o sistema terá o 
total apoio da Fbac. “Nós temos 
a obrigação de apoiar essas co-
marcas, no sentindo de criar suas 
Apac’s; então, Ouro Preto pode 
contar conosco para fazermos par-
te desse trabalho. Juntos, vamos 
abraçar essa missão e vamos ter no 
decorrer do tempo uma diminui-
ção da criminalidade”, ressaltou.

A visita à Apac foi guiada pelo 
encarregado administrativo, Ri-
cardo Nonato. “Sabemos que um 
dos grandes motivos do crime dos 
‘apaquianos’ é a dependência quí-
mica, através da dependência vem 
o tráfico, o roubo, os crimes. Es-
sa doença está provocando outras 
doenças sociais. O diferencial [das 
Apac’s do sistema prisional tra-
dicional] é o acolhimento, é você 
nivelar-se com aquela pessoa que 
cometeu o crime e nivelar-se co-
mo um ser humano”, apontou.

Durante a visita, os vereadores 
puderam conhecer o ex-recupe-
rando Daniel Silva, que passou pe-
lo sistema prisional e pela Apac de 
São João del-Rei e, atualmente, in-
tegra a equipe da Fbac. “Na Apac, 

eu tive o meu primeiro salário, 
com 27 anos, tive minha carteira 
assinada. Na Apac, formei-me o 
ensino médio, fiz curso técnico de 
segurança de trabalho, computa-
ção eadquiri uma capacitação até 
chegar minha liberdade condicio-
nal. Na Apac, também me casei, 
constitui família”, relatou.

O vereador Luciano Brabosa 
(MDB) ficou satisfeito com a vi-
sita e destacou que “a grande dife-
rença é que aqui os recuperandos 

cuidam dos recuperandos, lógico 
que com todos os acompanhamen-
tos. Isso proporciona responsabili-
dade para eles. Assim, ao voltar à 
sociedade, eles estão muito mais 
preparados para continuar a cami-
nhada livre”.

O Legislativo ouro-pretano 
realizará uma audiência pública 
para a ampla discussão da implan-
tação da Apac em Ouro Preto. A 
data ainda será definida e será am-
plamente divulgada.

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

PANORAMA
Faleceu em Santo Antônio 

do Leite, dia 09 de maio, o 
Sr. Nelson Gonçalves Pedrosa. 
Caminhoneiro por longos anos, 
após a aposentadoria dedicou-
-se à torrefação do café mais 
saboroso da região. Sempre 
dedicado à família, deixa a viú-
va, Sra. Efigênia Ferreira Pe-
drosa, filhos, noras e netos.  A 
família sensibilizada agradece 
as manifestações de apoio dos 
familiares e dos amigos, e, em 
especial, às cuidadoras e aos 
profissionais da saúde.  Que 
Deus lhe conceda o merecido 
descanso.

A querida Paola 
completa seus 
15 anos no dia 

19 de maio, com 
grande festa. 

Orgulho da mãe 
Ana Paula Isaías 

(Paulinha) e do 
avó Paulo Celes-
tino, que também 

aniversaria no 
mesmo dia. A so-
ciedade cachoei-

rense recebe a 
debutante de 

braços abertos. 
Parabéns Paola 

e Paulo!

As canções que embalam o carnaval de Ouro Preto, compostas 
por artistas locais desde a década de 1960 até o momento atual, 

estão presentes no primeiro álbum “Era Uma Vez um Carnaval”, do 
grupo Candonguêro. O disco reúne em 13 faixas – um total de 16 
canções, selecionadas a partir de um projeto que vem sendo realizado 
ao longo de mais de dez anos: período de intensa pesquisa histórica, 
musicológica e sociológica, no afã de compreender a poética do car-
naval ouro-pretano. “Era Uma Vez Um Carnaval” é um lançamento 
do selo Ultra Music, produzido por Barral Lima, com direção musical 
de Barral e Chiquinho de Assis – que também assina os arranjos. O 
CD tem a participação dos músicos Chiquinho de Assis (voz, back-
vocais e violão), Pablo Malta (guitarras, guitarra baiana, bandolim 
e violão 7 cordas), Chico Bastos (cavaquinho e flauta transversal), 
Pedro Gomes (baixo), Christiane Cordeiro (backvocais, zabumba 
e triângulo), Gustavo Grieco (bateria) e Fábio Martins (percussão), 
com participação especial da cantora Silvia Gomes, em “Sambei”; e 
do trombonista Leonardo Brasilino, nas músicas “Ouropretar” e “Ci-
randa da Saudade”. “Vá ao Largo da Alegria, Candonguêros estão 
lá, ensinando a quem não sabe, o verbo ouropretar”. Cantado com 
fervor por foliões, a quarta faixa do disco é também do compositor 
Edmundo Guedes. A canção foi um presente do compositor ao grupo 
e anuncia que, durante o carnaval em Ouro Preto, uma parada sempre 
se fez obrigatória no Largo da Alegria, que se tornou ponto referência 
do carnaval ouro-pretano. O projeto Candonguêro foi criado com o 
objetivo de reviver o romantismo e a poesia dos carnavais de outrora, 
a partir de apresentações musicais, performances cênicas e desfiles de 
bonecos gigantes, homenageando personagens, escolas de samba e 
blocos tradicionais, ou seja, uma homenagem a quem brincou e ainda 
brinca o carnaval. Visite facebook.com/Candonguero

Tomar medicamentos por conta própria ou sem orientação é uma 
prática comum, principalmente quando se trata de desconfortos 

cotidianos, como dores de cabeça, azia, ou má digestão. O problema 
é que a automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o 
alívio imediato de alguns sintomas, esconde perigos que podem pro-
vocar graves consequências à saúde. Para conscientizar a população 
sobre os riscos que envolvem a automedicação, o CRF/MG realiza a 
6ª edição da Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos no dia 
14 de maio, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. O evento acontece 
em parceria com a Escola de Farmácia da UFOP e Senac. A ação con-
ta com serviços de saúde gratuitos para a população, como aferição 
de pressão e orientação farmacêutica sobre o uso correto de medica-
mentos. Todos os detalhes da campanha podem ser conferidos pelo 
site www.crfmg.org.br/usoracional

Daniel Laia
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Ouro Preto inaugura Sala do 
Artesão na próxima semana

Estrada de Ouro Preto a 
Mariana pode ser iluminada

Em busca de atender as neces-
sidades dos ouro-pretanos e ma-
rianenses, o vereador Chiquinho 
de Assis (PV) entrou com pedido 
na Câmara para que as prefeitu-
ras de Ouro Preto e Mariana se-
jam parceiras e executem juntas 

o projeto de iluminação pública 
ao longo da Avenida Farmacêu-
tico Duílio Passos, que liga Ouro 
Preto à Passagem de Mariana. A 
iluminação nesse local irá favore-
cer não só os moradores da região, 
mas todos que precisam utilizar a 

via constantemente. O trecho já 
possui postes, necessitando apenas 
da instalação dos braços de lumi-
nárias e efetivação da iluminação.

Para o vereador “Essa via faz 
o acesso entre Ouro Preto e Maria-
na e a iluminação trará segurança 
para as pessoas que estudam em 
Mariana e que são de Ouro Preto, 
para as pessoas que estudam em 
Ouro Preto e são de Mariana, para 
as pessoas que trabalham nessas 
cidades, e moradores das redon-
dezas, onde muitos deles pegam/
largam serviço durante o turno no-
turno ou muito cedo, quando ainda 
está escuro.

Nós temos ali uma série de 
postes colocados que vão do Ta-
quaral até Passagem de Mariana e 
não têm iluminação. Como não sou 
técnico da área, não posso dizer se 
os postes estão na altura ideal, nem 
qual infraestrutura é necessária para 
efetivação do projeto. Mas o fato é 
que estão ali todos os postes e que 
aparentemente eles necessitam dos 
braços com as luminárias, por is-
so, solicitamos essa ação parceira, 
aqui, entre as cidades de Ouro Pre-
to e Mariana. Quem sabe possamos 
buscar apoio financeiro das mine-
radoras e empresas que utilizam a 
via de acesso para que a ação seja 
realizada. Teremos uma avenida 
bem iluminada e segura. Seguran-
ça não apenas do ponto de vista da 
criminalidade, mas também de ilu-
minação da via pública”.

No dia 21 de maio será inau-
gurada a Sala Mineira do Artesão 
no Paço da Misericórdia – Centro 
de Artes e Fazeres, em parceria 
com o Sebrae, Junta Comercial de 
Minas Gerais e Prefeitura Munici-
pal de Ouro Preto.

A abertura da Sala Mineira do 
Artesão, promovida pela Secre-
taria de Estado Extraordinária de 
Desenvolvimento Integrado em 
parceria com o Sebrae e com a Pre-
feitura de Ouro Preto, tem como 
finalidade ser ponto de referência 
e de contato entre os artesãos e o 
poder público, para trabalhar com 
formalização e capacitação da 

classe. Um dos principais serviços 
oferecidos pela Sala Mineira do 
Artesão será a confecção da Car-
teira de Trabalho do Artesão.

Ricardo Reis, Agente de De-
senvolvimento Econômico da 
Secretaria de Turismo, Indústria e 
Comércio, fala da importância de 
buscar esses pontos de apoio para 
os empreendedores e trabalhado-
res da cidade. “Há uma preocu-
pação para facilitar os negócios, 
diminuir a burocracia e capacitar 
empreendedores e trabalhadores 
da cidade, e também, proporcionar 
para o consumidor final melhor 
qualidade no atendimento, servi-

ços e produtos ofertados. A Sala 
Mineira do Artesão vem para Ou-
ro Preto com intenção de valorizar 
a cidade como polo regional do 
artesanato e mostrar que o artesa-
nato também é fonte de emprego e 
renda e colabora diretamente para 
o desenvolvimento econômico da 
região.”, ressalta Ricardo.

A sala funcionará no Paço da 
Misericórdia – Centro de Artes e 
Fazeres de Ouro Preto, localizado 
Rua Padre Rolim, 344, no bairro 
São Cristóvão. Na data da inaugu-
ração, serão entregues as carteiri-
nhas dos artesãos que já se cadas-
traram no mês de março.

Prefeitura e IPHAN 
explicam restauração 
da matriz aos 
moradores de Glaura

Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Patri-
mônio e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) estiveram presentes no distrito de Glaura para falar sobre 
a primeira etapa de obras de restauração da Igreja Matriz de Santo 
Antônio. Em uma conversa com diversos moradores, os represen-
tantes explicaram quais as obras serão realizadas nesta primeira 
fase e que a disponibilização do recurso encontra-se em fase final 
na Direção Nacional do IPHAN em Brasília.

Do total de 4,3 milhões previstos para restauração completa 
da Igreja Matriz, serão disponibilizados, via PAC Cidades His-
tóricas, 1 milhão de reais para realização de obras emergenciais. 
Essas obras contemplarão a recuperação do sistema de cobertura, 
drenagem profunda e superficial do adro, agenciamento externo, 
Sistema de Prevenção contra Descargas Atmosféricas e rebaixa-
mento do nível do piso.

Além da comunidade, estiveram presentes a coordenadora do 
PAC Cidades Históricas de Ouro Preto, Débora Queiroz, o secre-
tário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni, o chefe do Escritório 
Técnico do IPHAN em Ouro Preto, André Macieira, o assessor da 
Secretaria de Cultura e Patrimônio, Jaime Fortes, a superintenden-
te de Cultura e Patrimônio, Cristina Cairo, e o estagiário de Arqui-
tetura e Urbanismo que acompanha o processo de restauração da 
Igreja, André Morais.

Ouro Preto recebe 
mais uma edição do 
Festival Tudo é Jazz

Um dos mais conceituados festivais internacionais de Jazz retorna a Ouro 
Preto com programação de músicas brasileiras e de vários países que vai mo-
vimentar a cidade histórica entre os dias 18 e 20 de maio, reverenciada, pela 
segunda vez, a cantora americana Billy Holliday, considerada uma das maiores 
divas da história do jazz.

O “Festival Internacional de Jazz de Ouro Preto” é um evento pioneiro que 
abrange muito mais do que o estilo que propõe. O lançamento do festival acon-
tece em Belo Horizonte, no Cine Theatro Brasil, com apresentação da cantora 
carioca Leila Maria, com ingressos a preços populares. Em Ouro Preto, Leila 
Maria, tem apresentação gratuita, no dia 19 de maio, às 21 horas, no Largo do 
Rosário. Os efeitos positivos de trazer de volta o festival foram destacados pelo 
secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra “O res-
gate do Festival Internacional Tudo é Jazz, que é um grande evento, é muito 
importante para a cidade, pois contempla os moradores, oferece à população 
acesso a uma programação rica e variada, e ainda atrai um número enorme de 
turistas, o que já foi comprovado por estudos realizados em edições anteriores, 
que indicam uma alta taxa de ocupação em hotéis e pousadas, e uma movimen-
tação econômica similar à nossa Semana Santa”.

O secretário municipal de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni, explica que 
toda a programação prevista para Ouro Preto será aberta ao público em geral, 
sem cobrança de ingressos, uma contrapartida negociada com os organizadores 
à cidade, que cede seus espaços públicos e seu cenário privilegiado, juntamente 
com o apoio institucional do governo municipal.

A diretora operacional da ACL - Associação de Cultura Livre, empresa pro-
dutora do evento, Suzana Martins Alves Costa, ressalta a importância do apoio 
da prefeitura no evento, “além dos patrocinadores, agradeço muito à prefeitura 
com o apoio tão grande visando um retorno para a cidade de Ouro Preto. Esta-
mos com os hotéis lotados e também com os hotéis de Mariana cheios por causa 
do festival”.

Suzana comenta, ainda, o retorno do festival à cidade, “Tentamos retornar 
nos anos anteriores, mas houve uma dificuldade de encontrar patrocínio, mas es-
tamos de volta a Ouro Preto, ao espaço divino que é o Largo do Rosário para tra-
zer uma formação muito eclética de músicos com uma miscelânea que o público 
vai adorar!” O evento tem a curadoria de Maria Alice Martins, patrocínio da 
Claro e de Furnas e apoio da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, por meio das 
Secretarias de Turismo, Indústria e Comércio e de Cultura e Patrimônio. E músi-
ca de qualidade é o que não vai faltar. Programe-se para este evento imperdível!
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Número de invasões 
irregulares diminui 
no ano de 2018

A Secretaria de Defesa Social tem realizado ações efetivas de fis-
calização para reduzir as ocupações irregulares em Mariana. No ano de 
2018, de janeiro a maio, a Defesa Civil recebeu cerca de 80 notificações 
de tentativas de ocupações, registrou 5 construções irregulares e realizou 
a retirada de 500 cercas que demarcavam lotes clandestinos. O número de 
ocupações reduziu pela metade, se comparado a 2017.

As ações realizadas neste ano aconteceram no Alto do Rosário, Mo-
rada do Sol e no acesso à estrada de Ribeirão. A equipe de fiscalização é 
composta por quatro Guardas Municipais, que revezam o monitoramento 
das áreas e recebem as notificações juntamente com a Defesa Civil.

De acordo com o Guarda Municipal Cleber Teixeira, responsável pelas 
ações de fiscalização a ocupações irregulares, elas representam problemas 
estruturais que geram riscos à população. “Como ocorrem em áreas não 
pavimentadas, o esgoto a céu aberto gera doenças e contamina o solo. As 
ligações clandestinas para abastecimento de água ocasionam, no período 
de seca, a falta de água nos bairros regularizados. Além disso, a construção 
de barracas em áreas com risco de desmoronamento são ações perigosas 
para habitantes do local,” ressalta Teixeira.

Ao presenciar uma ocupação irregular, entre em contato com a Secre-
taria de Defesa Social: 3558-5468 ou com a Guarda Municipal: 153 para 
realizar as devidas medidas de prevenção e atendimento.

Prefeito Du assina convênio para investir 
no fornecimento de água em Mariana

Melhorar o fornecimento de 
água da cidade de Mariana. Esse 
sempre foi um dos grandes obje-
tivos do prefeito Duarte Júnior e 
que agora poderá sair do papel. Na 
manhã desta segunda-feira (14), o 
secretário de Estado de Cidades 
e de Integração Regional, Carlos 
Murta, recebeu o prefeito Du em 
Belo Horizonte, acompanhado do 
diretor executivo do SAAE, Ama-
rildo Júnior e do secretário de Go-
verno, Edernon Marcos para assi-
nar o convênio de R$10 milhões 
de reais com o Estado, do qual o 
protocolo de intenções foi assina-
do pelo governador Fernando Pi-
mentel no dia 16 de julho de 2017, 
em solenidade do Dia de Minas na 

Praça Minas Gerais, em Mariana.
Esse recurso é proveniente 

de multa paga pela empresa Sa-
marco ao Estado. O prefeito Du, 
entendendo que Mariana merecia 
uma parcela dessa quantia após 
o desastre com a Barragem de 
Fundão, recorreu ao governador e 
apontou a ele a necessidade de que 
parte dessa multa fosse investida 
em nossa cidade. “Sabemos que 
ainda temos um longo caminho a 
percorrer, como a elaboração do 
projeto executivo e a licitação das 
obras, mas o primeiro passo já foi 
dado. Estou certo de que juntos 
traremos ainda mais melhorias pa-
ra nossa querida Mariana”, disse o 
prefeito Du.

Os R$10 milhões de reais serão 
investidos em uma nova captação 
de água superficial, duplicação da 
ETA Sul, localizada em Passagem 
de Mariana, e ampliação do siste-
ma de distribuição de água. Além 
disso, novos reservatórios serão 
instalados em dois principais pon-
tos da cidade: um de R$1,5 milhão 
de litros na ETA Sul e outro de 1 
milhão de litros no bairro Rosário. 
Com esse investimento, cerca de 
100% da área urbana da sede da 
cidade terá água tratada em sua 
torneira.
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Santa Rita Durão inaugura intervenções 
do Programa Mãos Solidárias no sábado

Joyce Fonseca

Aprovado Projeto de 
Lei que institui táxi 
lotação em Mariana

Após muito debate e pedido de vistas, foi aprovado o Projeto de Lei 
15/2017, de autoria do vereador Ronaldo Bento (PSB) que institui o servi-
ço o táxi lotação na cidade. O PL foi aprovado por unanimidade na reunião 
da segunda-feira (14) na Câmara de Mariana.

Antes de ser aprovado, o PL passou por várias discussões e provocou 
uma reunião ordinária. O projeto passou por 11 emendas até ser aprovado 
no Legislativo. Agora ele será encaminhado paro o Executivo Municipal 
para ser analisado. Caso seja aprovado, precisa ser sancionado pelo prefei-
to e sua operação se dará em rotas pré-estabelecidas pelo Demutran e os 
interessados pelo tema.

A permissão para atuar como táxi lotação será regulamentada pelo 
Executivo após o projeto ser sancionado. A fiscalização continua e a ativi-
dade exercida de forma irregular ainda é passível de notificações.

Levar o serviço público de 
qualidade para todos os cidadãos 
marianenses e transformar vidas 
sempre foi um compromisso da 
atual gestão. Com o fim das inter-
venções no distrito de Santa Rita 
Durão, a Prefeitura de Mariana 
convida toda a comunidade para 
as inaugurações das obras, no dia 
19 de maio, a partir das 14h.

O prefeito Duarte Júnior res-
saltou que o Mãos Solidárias é um 
dos legados de sua gestão. “É com 
muita satisfação que encerramos 
mais uma edição desse programa 
que vem fazendo a diferença na 
vida das pessoas e nos locais por 
onde passa.  Hoje somos exem-
plo a ser seguido. Esse é o nosso 
legado e esperamos mudar toda a 
nossa cidade”, afirma o prefeito 
Duarte Júnior.

A comunidade foi contempla-
da pelo Programa Mãos Solidárias 
após reuniões com representantes 
da população. Cerca de 120 inter-
venções foram feitas, dentre cons-
trução de academia ao livre, pista 
de caminhada, campo society e de 
futebol, revitalização de praças, 
reconstrução da ponte (ação em 
parceria com a Renova), limpeza 
e muito mais.

Além da atuação nas ruas e 
vias públicas da cidade, o progra-
ma trabalhou diretamente com 
escolas, oferecendo palestras 
para professores, pais e alunos. 
Famílias em situação de vulne-
rabilidade social também foram 
contempladas, com reformas em 
suas casas. Kelly, 24 anos, mães 

Joyce Fonseca

de 4 filhos, foi uma das moradoras 
de Santa Rita Durão que recebeu 
o auxílio. “O Mãos Solidárias foi 
muito bom para mim. Minha casi-
nha está ficando linda e finalmen-
te vou poder reunir meus filhos”, 
afirma Kelly.

Próxima edição - Os prepa-
rativos estão a todo vapor para o 

início dos trabalhos na parte alta 
da cidade. Os bairros Cabanas, 
Santa Rita de Cássia e Vale Ver-
de receberão a próxima edição. 
Nesta semana, a coordenação do 
programa se reuniu com a comu-
nidade para traçar metas e alinhar 
as demandas provenientes da po-
pulação local. 

Prefeitura esclarece dúvidas sobre 
Auto de Vistoria para comerciantes

Na última semana, a Prefeitura 
de Mariana, através da Secretaria 
de Fazenda, e o Corpo de Bombei-
ros Militar, realizou uma reunião 
para os comerciantes marianenses 
com o objetivo de esclarecer dúvi-
das sobre Auto de Vistoria do Cor-
po de Bombeiros, o AVCB.

O documento é responsável 
por atestar que os locais foram 
vistoriados e estão em conformi-
dade referente a segurança contra 
incêndios e pânico. A representan-
te do Executivo, Mayra Soraggi, 
explicou que esse ano não haverá 
obrigação de apresentar os laudos, 
mas que a partir de 2019, todas 
serão cobradas. “Estamos introdu-
zindo a mudança paulatinamente 
para que o empresariado possa se 
preparar. Agendaremos reuniões 
em conjunto com a Secretaria 
de Saúde para que não haja pro-
blemas em relação aos laudos da 
Vigilância Sanitária, que hoje en-
tram em conflito”, afirmou Mayra, 
pontuando que a gestão não tem 
interesse em inviabilizar a movi-
mentação econômica.

De acordo com o secretário 
de Governo e Relações Institucio-
nais, Edernon Marcos, a Prefei-
tura de Mariana vem trabalhando 
incessantemente para adequar 
todos os prédios públicos, garan-
tindo, assim como as empresas, 
segurança e amparo aos morado-
res marianenses, bem como os 
comerciantes e funcionários dos 
estabelecimentos.

Segundo o Tenente Rafael Jo-
sé Braga Fortes, as empresas e co-
mércios são distribuídas de acordo 
com a análise de classificação de 
risco, por isso é importante o do-
cumento, que garante o funciona-
mento do estabelecimento. “Existe 
baixo, médio e alto risco e cada um 
pede um trâmite diferente. Essa é 
uma tarefa da empresa, e o poder 
público e as pessoas que frequen-

tam os lugares, podem e devem fi-
car atentas ao cumprimento dessa 
legislação”, afirma.

No final do evento, a Secreta-
ria de Fazenda se colocou à dispo-
sição para atender e sanar as dúvi-
das de toda a população através do 
telefone: 3557 9092, ou na sede da 
secretaria, localizada no térreo do 
prédio da Prefeitura de Mariana, 
Praça JK, centro.

Raissa Alvarenga

Raissa Alvarenga

PANORAMA

Foram as-
sinadas as 

nove escrituras 
públicas de 
desapropriação 
amigável da 
área de La-
voura, terreno 
escolhido pela 
comunidade 
de Bento Ro-
drigues para a 
construção do 
novo distrito. 
Estas escrituras foram assinadas na quarta-feira, 16 de maio, entre ArcelorMittal, 
prefeitura de Mariana e Fundação Renova, como interveniente. A área já foi 
adquirida pela Fundação Renova junto à ArcelorMittal, antiga proprietária do ter-
reno. Além disto, foi assinada também pela prefeitura de Mariana a autorização 
para intervenção na área. Tal autorização, juntamente com as escrituras permitem 
que se dê andamento ao projeto de lei doando o terreno à Fundação Renova. 
Após a obtenção destes três documentos, o protocolo do processo de licencia-
mento ambiental será realizado pela Fundação Renova.
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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, 
situado à Rua Dr. Eu-
rico Rodrigues, 486, 
Praia- Itabirito MG. 
Para maiores informa-
ções (31) 3561-1708.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
EDITAL. Tomada Pública nº005/2018 
– PL 108/2018 – Contratação de pessoa 
jurídica para reforma do prédio situado na 
Rua Francisco José de Carvalho, s/nº, São 
José, Itabirito/MG incluindo mão de obra 
e materiais, atendendo SEMED. Tipo: 
Menor Preço Global. A abertura será dia 
04/06/2018 às 13:00 hs. 
Pregão Presencial nº054/2018 - PL 
100/2018 – RP 029/2018 – Registro de 
preços para eventual e futura contrata-
ção de pessoa jurídica para fornecimento 
de lenços úmidos para limpeza plates. 
Tipo: Menor Preço. A abertura será dia 
05/06/2018 às 13:00 hs.  
Pregão Presencial nº061/2018 - PL 111/2018 
– Contratação de pessoa jurídica para pres-
tação de serviço visando a confecção de 
capas de colchões e macas, forração de 
cadeiras/poltronas (de acompanhantes, de 
rodas e de consultórios) para manutenção 
dos móveis das unidades de saúde de Itabi-
rito. Tipo: Menor Preço por Item. A abertu-
ra será dia 30/05/2018 às 13:00 hs.
Pregão Presencial nº062/2018 – RP 
035/2018 - PL116/2018 – Registro de 
preço para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviço 
de fornecimento e instalação de espelhos 
e vidros no município de Itabirito - MG. 
Tipo: Menor Preço por Item. A abertura 
será dia 04/06/2018 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-maillicita-
cao@pmi.mg.gov.br. A reunião de abertura 
do processo acontecerá na sala de reuniões 
da PMI, localizada na Av. Queiroz Júnior, 
nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.: (31) 
3561-4050/3561-4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Existência de recurso – Tomada de 
Preços 002/2018 - PL 072/2018 – A CPL 
comunica a existência de recurso referente 
à TP 002/2018 – PL 072/2018. A íntegra 

Cancelamento do Processo Licitató-
rio nº 054/2018 – Pregão Presencial nº 
025/2018 - O Serviço Autônomo de Sa-
neamento Básico de Itabirito – MG, no 
exercício do poder de autotutela conferido 
à Administração Pública na condução e en-
cerramento dos procedimentos licitatórios 
tramitastes em sua instância, em razão de 
vício apontado no edital nos termos da Lei 
8666/93, decide Anulação o Processo Li-
citatório n° 054/2018, Pregão presencial 
n° 025/2018, considerando que o objeto 
contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de avaliação de ges-
tão patrimonial dos bens imóveis e de natu-
reza industrial, bem como a regularização 
fundiária (incluindo processos judiciais e 
procedimentos extrajudiciais) e cartorária 
dos bens imóveis e outros serviços corre-
latos e necessários à plena organização do 
patrimônio do SAAE, Em atendimentos 
as normas legais e demais especificações 
constantes no anexo I do edital.  Itabirito 
– MG, 14/05/2018 – Comissão Permanen-
te de Licitação e Engº. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Proposta 
e Habilitação do Processo Licitatório 
nº056/2018, na modalidade de Pregão 
Presencial nº027/2018 - Objeto: aquisi-
ção de tubos e conexões a serem utiliza-
dos nas manutenções, operações e novas 
ligações do Sistema de Abastecimento de 
Água do SAAE de Itabirito-MG, confor-
me especificações do Anexo I, do Edital. 
Empresas Vencedoras e Habilitadas Mexi-
chem Brasil Ind. de Transf. Plástica LTDA, 
perfazendo um valor total de R$30.740,00, 
Sanemarck Comercio e Indústria de Mate-
riais Hidráulicos EIRELI – ME, perfazen-
do um valor total de R$9.407,50, Nirson 
R. de Lana – ME, perfazendo um valor 
total de R$13.443,00, Multiforte Tubos e 
Conexões LTDA – ME, perfazendo um 
valor total de R$15.755,40, HG – Comér-
cio de Materiais Hidráulicos LTDA. – ME, 
perfazendo um valor total de R$11.918,30, 
Andre Luiz Palheiros Gouvea – ME, per-
fazendo um valor total de R$775,40, Nívio 
Marques da Silva Filho 80825575672, 
perfazendo um valor total de R$1.694,00, 
Parada do PVC Materiais De Constru-
ção LTDA, perfazendo um valor total de 
R$44.901,60. Itabirito / MG, 09/05/2018 
– Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor 
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Proposta 
e Habilitação do Processo Licitatório 
nº059/2018, na modalidade de Pregão 
Presencial nº030/2018 Objeto: aquisição 
de copos descartáveis, selos de alumínio 
(tampas) e caixa de papelão para armaze-
namento a serem utilizados no sistema de 
envase de água tratada da ETA - Estação de 
Tratamento de Água, conforme especifica-
ções do anexo I, do Edital, do Pregão Pre-
sencial, A Comissão de Licitação julgou 
por Deserta, sem concorrentes interessados 
em participar Itabirito/MG, 14/05/2018 – 
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor 
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Propos-
ta e Habilitação do Processo Licitatório 
nº060/2018, na modalidade de Pregão 
Presencial nº031/2018 - Objeto: Aquisição 
de pneus a serem utilizados nos veículos 
pertencentes á frota do SAAE de Itabirito 
- MG, conforme especificações do anexo I, 
do Edital. Empresa Vencedora e Habilitada 
JRS Pneus LTDA, perfazendo um valor 
total de R$26.234,00 (Vinte e seis mil du-
zentos e trinta e quatro reais). Itabirito / MG, 
15/05/2018 – Engº. Wagner José Silva Me-
lillo, Diretor Presidente do SAAE. 
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Proposta 
e Habilitação do Processo Licitatório nº 
061/2018, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº032/2018 - Objeto: Aquisição 
de ferramentas e equipamentos a serem 

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

Matrículas Abertas
(31)3561.7814

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

"Serviço Autônomo de Sa-
neamento Básico - SAAE, 
por determinação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimen-
to Sustentável e Melhoria do 
Ambiente – CODEMA, torna 
público que solicitou, através 
do Processo nº 4414/2018, 
Licença Ambiental Operação 
para as atividades de E-03-04-
2 – Tratamento de Água para 
Abastecimento Público no 
endereço: R. João Faria Gurgel, 
325 - Santa Rita, do Município 
de Itabirito/MG."

utilizados nos serviços do SAAE no mu-
nicípio e distritos de Itabirito-MG, con-
forme especificações contidas no Anexo 
I, do Edital. Empresas Vencedoras e Ha-
bilitadas Transcol Material de Construção 
Indústria e Comercio LTDA, vencedora 
dos itens perfazendo estes itens um valor 
de R$22.248,91, Global Bombas Hidráu-
licas E Elétrica LTDA-EPP, vencedora dos 
itens, perfazendo estes itens um valor de 
R$30.536,00, Varetec Comercial LTDA, 
vencedora dos itens, perfazendo estes itens 
um valor de R$976,75, Suprisoldas LTDA 
ME, vencedora dos itens, perfazendo estes 
itens um valor de R$44.911,57. Perfazen-
do este pregão presencial um valor total de 
R$98.673,23 (Noventa e oito mil seiscen-
tos e setenta e três reais e vinte e três cen-
tavos). Itabirito / MG, 16/05/2018 – Engº 
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presi-
dente do SAAE. 
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Proposta 
e Habilitação do Processo Licitatório 
nº062/2018, na modalidade de Pregão 
Presencial nº033/2018 S.R.P. 006/2018 
- Objeto: registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de material de 
construção para atender a demanda do 
Serviço Autônomo de Saneamento Bási-
co - SAAE, conforme especificações do 
Anexo I, do Edital. Empresas Vencedoras 
e Habilitadas Transcol Material de Cons-
trução Indústria e Comércio LTDA, per-
fazendo um valor total de R$109.175,50 
(Cento e nove mil cento e setenta e cinco 
Reais e cinquenta centavos) e a empresa 
Comercial Souza Reis LTDA ME, perfa-
zendo um valor total de R$1.736,00 (um 
mil, setecentos e trinta e seis reais). Per-
fazendo este Pregão Presencial um valor 
total de R$110.911,50 (Cento e dez mil 
novecentos e onze Reais e cinquenta cen-
tavos), Itabirito / MG, 17/05/2018 – Engº. 
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presi-
dente do SAAE. 
Pregão Presencial – 038/2018 - Encon-
tra-se aberto na sede do Serviço Autôno-
mo de Saneamento Básico de Itabirito à 
Rua Rio Branco, nº 99 em Itabirito - MG, 
o Processo Licitatório n°068/2018, na 
Modalidade de Pregão Presencial nº 
038/2018, OBJETO: contratação de em-
presa especializada em fornecimento de 
material antracito (carvão mineral) e ma-
terial filtrante a serem utilizados nos filtros 
da ETA- Estação de Tratamento de Água 
do SAAE – Serviço Autônomo de Sanea-
mento Básico de Itabirito-MG, conforme 
especificações do anexo I do Edital, no dia 
04/06/2018 às 09h00min, na sala de reu-
niões do SAAE, situado à Rua Rio Branco, 
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP: 
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br. 
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

dos mesmos encontram-se disponíveis no 
Departamento de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – retificação Edição 1285 do dia 
13/04/2018 - Extrato de Revogação - PL 
nº056/2018 – CP nº001/2018– ONDE SE 
LÊ: Secretário Municipal de Patrimônio 
Cultural e Turismo. LEIA-SE: Secretário 
Municipal de Obras e Serviços.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 055/2018 
- PL 101/2018 – contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de ferramentas 
a fim de atender a demanda de manuten-
ção, auxiliando o serviço dos servidores da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 
Vencedor Ronan Augusto Fernandes - ME. 
CNPJ: 22.057.429/0001-34. Valor Total: 
R$ 23.386,40.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
resultado - Pregão Presencial 148/2017 
- Pl 257/2017 – contratação de pessoa 
jurídica especializada para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva de equipamentos médicos hospitala-
res de média e baixa complexidade, com 
fornecimento de peças de reposição e mão 
de obra, atendendo à Secretaria Municipal 
de Saúde. A pregoeira declarou o referido 
processo frustrado. O Secretário Municipal 
de Saúde ratificou a decisão da pregoeira.
Município de Itabirito/MG – A pregoeira 
torna público o resultado dos processos 
abaixo discriminados:
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
resultado – Pregão Presencial 051/2018 
- PL 090/2018 – contratação de pessoa ju-
rídica para prestação de serviço de análises 
laboratoriais de alimentos e água, em aten-
dimento ao Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM) da Secretaria Municipal de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento. Vencedor: 
GMO – Centro de Pesquisas e Controle de 
Qualidade Ltda. CNPJ: 22.641.575/0001-
26. Valor Total: R$ 21.826,00.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato de Contrato 259/2018 - 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: Sta-
tus Informática e Empreendimentos Ltda 
– CNPJ: 11.705.168/0001-19. Valor: R$ 
36.760,00. Vigência: 31/12/2018
Extrato de Contrato 267/2018 – PP 
048/2018- PL 087/2018. Objeto: Contrata-
ção de Pessoa Jurídica para fornecimento 
de calcário agrícola dolomítico, em aten-
dimento Secretaria de Municipal de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento. Contra-
tada: Bemil Beneficiamento de Minérios 
Ltda – CNPJ: 23.064.231/0001-64. Valor: 
R$ 12.816,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 270/2018 – Cha-
mada Publica 001/2018 - PRC 050/2018. 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural ou de suas organizações para 
alimentação escolar. Contratada: APRU-
JOD - Associação dos Pequenos Produ-
tores Rurais da Comunidade de João Dias 
- CNPJ: 04.183.811/0001-26. Valor:R$ 
24.142,78. Vigência: 31/12/2018
Extrato de Contrato 286/2018 – PP 
039/2018 - PL 069/2018 – RP 023/2018. 
Objeto: a contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviço de confecção de 
banner para divulgação dos eventos espor-
tivos realizados pela SEMEL. Contratada: 
Luis Otavio Pereira – ME - “DW Placas”. 
CNPJ sob o nº 03.877.614/0001-44. Valor: 
R$4.650,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 287/2018 - PP 
067/217 - PL 121/2017 - RP 040/2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de placas de sinaliza-
ção viária e suporte tubular para atender 
a Divisão de Trânsito da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança e Trânsito – Contra-
tada: H&R Sinalizações Viárias Ltda. ME 
– CNPJ:18.658.204/0001-80. Valor: R$ 
60.420,00. Vigência: 31/08/2018.
Extrato de Contrato 288/2018 - PP 
132/2017 - PL 233/2017 – RP 072/2017 
-  Objeto: contratação de Pessoa Jurídica 
para prestação de serviços de reboque/
guincho, para os veículos leves (cami-
nhonete, carro de passeio, kombi e etc.), 
semi-pesados (ônibus, caminhões e etc.) e 
equipamentos pesados (moto-niveladora, 
retro-escavadeira, carregadeira, tratores e 
etc.) da frota Municipal. Contratada: Uni-
guincho Assitência 24 Horas Eireli – EPP 
– CNPJ: 04.685.944/0001-09. Valor: R$ 
136.380,00. Vigência: 31/12/2018
Extrato de Contrato 289/2018 - PP 
046/2018 - PL 083/2018 – RP 027/2018 
-  Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de lanches em diversas 
atividades da SEMSA durante o ano de 
2018..Contratada: Mania de Filé Bar e Res-
taurante Ltda, CNPJ: 18.175.986/0001-04.
Valor: R$7.774,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Aditivo 052/2018 - 1º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 163/2017 – PP 
051/2017 - PL 079/2017. Objeto; Con-
tratação de pessoa jurídica para cessão de 
direito de uso de software, 100% acessível 
via web, incluindo treinamento e suporte 

técnico, para realização da gestão, monito-
ramento e auditoria da apuração do valor 
adicionado fiscal – VAF. Contratada: Sig-
ma Tecnologia e Assessoria Eirelli– ME. 
CNPJ: 14.599.453/0001-90. Valor :R$ 
144.000,00.  Vigência: 12 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito. Edi-
tal de Processo Seletivo Público Simpli-
ficado nº 005/2018.O Prefeito Municipal 
de Itabirito-MG, torna público que estará 
aberta, no período de 23 e 24 de maio de 
2018, as inscrições para a função de Médi-
co II - Ginecologista, através do Processo 
Seletivo Simplificado Classificatório para 
contratação de prazo determinado, para 
atendimento de excepcional interesse pú-
blico do município. O detalhamento do 
Regulamento 005/2018 se encontra no site 
oficial www.itabirito.mg.gov.br

Centenas de educadores, pes-
quisadores e especialistas 

se reuniram na Arena Real (ITA) 
para o I Idealize Educação. O 
encontro, organizado pela Fa-
culdade Alis de Itabirito, contou 
com a participação de Gustavo 
Hoffmann. Ele, que é especia-
lista em metodologias ativas 
de aprendizado, ensino híbrido 
e sala de aula invertida, falou 
sobre as novas tecnologias e me-
todologias que estão impactando 
a educação pelo mundo. "Nosso 
sistema educacional é o mesmo 
dos últimos 100 anos e está na 
hora de mudar”, esclarece o 
pesquisador. O especialista disse 
ter ficado muito satisfeito com o 
envolvimento dos participantes 
durante o evento. "Saio daqui 
muito feliz em ver os corpos do-
cente e discente altamente enga-
jados neste processo de evolução 
e inovação disruptiva que esta-
mos vivendo, e a Faculdade Alis 
está de parabéns pelo progresso 
educacional", relata.

PANORAMA

Na sexta-feira (11/05) cerca de 
70 alunos do curso de Direito 

da UNIPAC Itabirito assistiram à 
palestra “Uma análise do Institu-
to da Alienação Parental", minis-
trada pelo advogado criminalis-
ta e professor, Murillo Andrade. 

O objetivo foi apresentar aos 
alunos um tema novo e que vem 

sofrendo modificações nos úl-
timos anos: a criminalização da 
alienação parental. O evento foi 

organizado pelos professores 
Alexandre de Lima e Silva e Rita 
de Cássia Laport, ambos do Nú-
cleo de Práticas Jurídicas. O pa-
lestrante Murillo Andrade é professor e advogado criminalista, 

especialista em crimes contra criança e adolescente, atuante 
nas áreas envolvendo Alienação Parental, falsas acusações e 
crimes correlatos. O professor do curso de Direito, Alexandre 

de Lima e Silva, explica que a ideia foi levar um tema atual 
para a sala de aula, com a discussão se a alienação parental 

deve ser criminalizada ou não. 
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SCBH Rio Itabirito define proposta 
contra alagamentos na Ponte da Açucena

Conselheiros e convidados se reuniram no 
Parque Ecológico na manhã de 10 de abril

cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Eleições 2018: pelo andar da carruagem Ita-
birito poder ter novos pré-candidatos a depu-
tado estadual. Os nomes de Ilacy Simões e do 
vereador Ricardo de Oliveira estão em pauta e 

já acontecem movimentações em nossas agremiações partidárias. A 
cidade tem hoje 40 mil eleitores e desperta a cobiça também dos can-
didatos da capital, considerando a proximidade, seu potencial sócio-
-econômico e a politização de um povo alegre e participativo.
Profissionalizantes: o Sindicato dos Metalúrgicos de Itabirito, em 
parceria com a Global Cursos está oferecendo a oportunidade de 
você se preparar para o mercado de trabalho através dos cursos de 
soldador, mineração, cabelereiro, barbeiro profissional, auxiliar ad-
ministrativo, atendente, cuidador de idosos, eletricista, auto-elétrica e 
mecânico de veículos. Nesta sexta você poderá inscrever-se à Aveni-
da Queiroz júnior 778, Praia.
Cachoeiras: neste domingo, com saída da Praça da Estação, as 7h 
30, a caminhada na natureza “Anda Brasil 2018” tem como objetivo 
o circuito das cachoeiras. Inscreva-se pelo 3561-7847.
Cata Branca: os Escoteiros Cata Branca, que congregam meninos e 
meninas, mas também adolescentes e adultos têm realizado eventos, 
sempre ministrando ensinamentos na formação de cidadãos com alta 
consciência ecológica e humanitária. É sempre gratificante acompa-
nhar e presenciar as atividades aqui desenvolvidas.
Nosso abraço: ao chefe geral do núcleo odontológico integrado So-
lane Clementoni. Sempre inovando e prestando relevantes serviços 
à nossa comunidade, o núcleo conta com uma equipe de alto nível 
sendo destaque em toda a região.
Por onde anda? Hélcio Góes, mais conhecido como Elcinho Pipa. 
Empresário bem sucedido que sempre colabora com nossos eventos 
sociais, foi candidato a vereador e destacado líder político da atuali-
dade. Hélcio Góes Pereira é gente de expressão na cidade encanto de 
Zaira Melillo.
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 19 às 22 
horas o Grupo Fim de Tarde realiza hora dançante em sua sede à rua 
Belo Horizonte. *Domingo, apresentação na Praça em comemora-
ção ao aniversário da Banda Nova que recebe a Corporação Musical 
de Rodrigo Silva. Marque na sua agenda.
Para Refletir: Liberdade é o espaço que a felicidade precisa. (Fer-
nando Sabino).

Arquivo Ivacy Simões

Futebol de Itabirito na década de 70

Na manhã de 10 de abril, o 
Parque Ecológico recebeu con-
selheiros e convidados para a re-
união ordinária do Subcomitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Itabirito. 
Com a presença de representantes 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Instituto Estadual de 
Florestas - IEF, ONGs de proteção 
ambiental e empresas com atuação 
no município e na região, foram de-
batidos diversos temas.

O destaque da pauta foi a de-
finição da proposta que será apre-
sentada pelo SCBH Rio Itabirito 
à Copasa no âmbito do Programa 
Pró-Mananciais. O projeto é im-
plantar o sistema de barraginhas - 
pequenas bacias escavadas no solo 
com o objetivo de captar água das 
enxurradas, promovendo a recarga 
do lençol freático - visando solucio-
nar a situação das chuvas no bairro 
Santa Rita.

"Desde 2013, graças às in-
tervenções no Rio Itabirito, não 
há enchentes na cidade. O último 
ponto de alagamento é a Ponte da 
Açucena. A construção de barragi-
nhas nas estradas rurais a montante 
(próximas à nascente) no projeto 
da Copasa, somada ao desasso-
reamento, por conta da Prefeitura, 

traria a solução", destaca o secre-
tário de Meio Ambiente, Antônio 
Generoso.

Mobilização pela 
Estação de Arêdes

Debatida durante a reunião de 
abril, a situação da Estação Ecoló-
gica de Arêdes, em Itabirito, retor-
nou à pauta neste mês. Presente no 
encontro, a gerente Andreia Almei-
da ressaltou a importância de uma 
mobilização em prol da conser-
vação da unidade. Recentemente, 
aconteceu a desafetação de uma 
área que inclui as ruínas históricas 

da antiga Fazenda Arêdes.

Incêndios florestais 
em Minas Gerais

Com a proximidade do período 
de seca, os conselheiros e convida-
dos também tiveram acesso a dados 
relacionados ao tema incêndios du-
rante a reunião. No ano passado, fo-
ram gastos cerca de R$ 12 milhões 
em iniciativas de combate em todo 
o estado de Minas Gerais. Apenas 
com incêndios florestais no entorno 
da Estação Ecológica de Arêdes, os 
gastos chegaram a cerca de R$ 57 
mil.

Andreia Almeida e Antônio Generoso

Moradores de Itabirito sofrem com falta 
de infraestrutura em rua do bairro São José

Há quatro anos moradores da 
Rua Gianete Batista Ferreira, do 
bairro São José em Itabirito, so-
frem pela falta de infraestrutura do 
local. Eles relatam que sempre que 
chove o chão se transforma em 
lama, causando grandes transtor-
nos não só aos moradores da rua, 
como aos de rua vizinha. A Pre-
feitura da cidade informa que não 
pode promover nenhuma ação no 
momento, pois se trata de área de 
ocupação irregular.

De acordo com os moradores, 
há quinze anos a situação é crítica, 
mas que há quatro, desde que a rua 
foi registrada, nada é feito. “Esta-
mos cansados. A prefeitura só pro-
mete e nada é feito. É muito difícil 
essa situação. Estamos abando-
nados. Essa semana mesmo uma 
senhora passou mal e a ambulân-
cia do Corpo de Bombeiros não 
conseguiu chegar até a casa dela. 
Tiveram que carregá-la por mais 

de 200m até a ambulância”, reve-
la o morador Valmir Batista. “Eu 
trabalho com van e as vezes tenho 
que deixá-la na rua, pois não tem 
condições de chegar até a minha 
garagem. O meu instrumento de 

trabalho, sustento da minha famí-
lia, ficando sem segurança”, de-
sabafa Valmir. Ele contou a repor-
tagem do Jornal O LIBERAL 
que a família possui terrenos há 
mais de 90 anos no local, e que ele 

e mais um vizinho cederam 4m 
cada um para a construção da rua, 
há 15 anos.

Quando chove, Batista diz que 
a situação piora, causando trans-
tornos até aos moradores de rua 
vizinha, com a lama que escorre 
da sua rua.

Em nota, a prefeitura alegou 
que a referida rua fica em área 
de ocupação irregular do solo e 
que, “portanto, não pode reali-
zar ações no local no momento”. 
Valmir ressalta que a rua foi re-
conhecida e todos os moradores 
pagam os impostos. “Como po-
de ser área de ocupação irregular 
se a criação da rua foi aprovada 
pelos vereadores há quatro anos? 
Meus impostos chegam, água, 
luz, inclusive IPTU. Como pode 
ser irregular?”, questiona o mo-
rador. “A rua foi reconhecida, 
mas não recebeu nenhuma aten-
ção”, complementa.

Cine Pax Itabirito continua fechado a eventos
O Cine Teatro Pax Itabirito, 

que já foi palco de inúmeras apre-
sentações artísticas e culturais, es-
tá de portas fechadas a eventos. De 
acordo com a Prefeitura da cidade, 
existe uma limitação para o grande 
salão e por isso o Executivo seguiu 
a recomendação para a interdição 
temporária do teatro.

Fechado para eventos exter-
nos, o local atualmente conta com 
um quadro permanente de cola-
boradores para sua conservação 
e suporte a atividades técnicas da 
Secretaria Municipal de Patrimô-
nio e Cultura.

O secretário da referida pas-
ta, Ubiraney de Figueiredo Silva, 
disse que a expectativa é de que 
as obras de adequação do teatro se 
iniciem o quanto antes. “Para tan-
to, estamos internamente na pre-
feitura tomando as providências 
necessárias e legais para que isso 
ocorra”, garantiu.

O Cine Pax
O Cine Teatro Pax foi inaugu-

rado em 29 de junho de 1959 com 
capacidade para receber 700 pes-
soas. Após três décadas de funcio-
namento, as sessões cinematográ-
ficas foram encerradas e, em 1999, 
a Prefeitura da cidade adquiriu o 
prédio e o manteve como espaço 
de integração e manifestação cul-
tural. O Cine, localizado no Centro 
de Itabirito, é tombado pelo Con-
selho de Patrimônio Histórico do 
Município. 

(31) 98489-7530
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Itabirito investiu mais de R$ 55 
milhões em saúde no ano de 2017

Bombeiro Municipal de 
Itabirito completa 19 anos

Quase 80% dos recursos são provenientes do município

Em 2017, a Prefeitura de Itabi-
rito investiu R$55.105 milhões na 
área de saúde do município. Esse 
e outros números foram apresenta-
dos na audiência pública realizada 
na última sexta-feira, 11 de maio, 
na Câmara Municipal. O encon-
tro, aberto ao público, teve como 
objetivo apresentar a prestação 
de contas da Secretaria do último 
quadrimestre de 2017 e os núme-
ros finais do ano.

Do total investido na área de 
saúde, mais de R$43 milhões, o 
que corresponde a 79%, são verbas 
provenientes do próprio municí-
pio, enquanto pouco mais de R$10 
milhões são oriundos de recursos 
federais e apenas R$1,2 milhão do 
Estado. Com relação à distribuição 
dos recursos, houve um equilíbrio 
entre o montante destinado à aten-
ção primária e a média e alta com-
plexidade, que receberam cerca de 
R$25 milhões cada. O restante do 
valor foi dividido entre assistência 

farmacêutica e Vigilância em Saú-
de. De acordo com o vice-prefeito 
e secretário de saúde, Wolney de 
Oliveira, os números refletem o 
bom serviço prestado no municí-
pio. “Quanto mais investimos na 
atenção básica, mais trabalhamos 
na prevenção, evitando os agra-
vos. Quanto mais o paciente preci-
sa de serviços especializados, mais 
doente ele está”, explicou. 

Indicadores
Assim como aconteceu no se-

gundo quadrimestre, a Prefeitura 
conseguiu cumprir a meta de seis 
dos sete indicadores apontados 
pelo Ministério da Saúde: 100% 
de verificação de óbitos em mu-
lheres em idade fértil, de 10 a 49 
anos, 100% de registro de óbito 
com causas definidas, 0 óbito ma-
ternal, 100% da população com 
cobertura do Programa Saúde da 
Família (PSF), 82% de cobertura 
odontológica com a meta de 75% 
e 100% de controle de agravo no 

trabalho. Somente o indicador que 
avalia o número de partos normais 
ficou um pouco abaixo do espera-
do: 26,60% frente à meta de 30%, 
já que a própria usuária tem o po-
der de decisão na escolha ao parto, 
mesmo tendo a orientação sobre 
os benefícios do parto normal.

“Os números comprovam que 
estamos no caminho certo. Nossa 
equipe tem trabalhado para ofere-
cer o melhor à população. É claro 
que alguma coisa pode não sair 
como planejamos e, por isso, é im-
portante que as pessoas procurem 
a Ouvidoria da Secretaria sempre 
que quiserem fazer reclamações. 
Desta forma, podemos identificar 
os gargalos do sistema e solucio-
ná-los”, finalizou Wolney.

A Ouvidoria funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
O contato pode ser feito pelo te-
lefone 3561-4068 ou pelo e-mail 
ouvidoriasusitabirito@pmi.mg.
gov.br

Participantes do 
Fórum DCA conhecem 
serviços de saúde 
mental de Itabirito

A saúde mental no município de Itabirito foi o tema do Fórum 
dos Direitos da Criança e Adolescente (DCA) de maio, realizado na 
última quarta-feira, 9. Para explicar o funcionamento dos serviços 
especializados na cidade, as coordenadoras técnicas dos Centros de 
Atenção Psicossocial (Caps) Adulto e Infantil, Milena Martins e Laisa 
Lima, participaram do encontro. 

Na oportunidade, os participantes puderam conhecer o históri-
co da saúde mental em Itabirito, o funcionamento das unidades, as 
formas de acolhimento e os fluxos do serviço. “É importante as pes-
soas entenderem que é necessário proporcionar protagonismo para 
os usuários, mesmo que seja uma criança ou adolescente”, explicou 
Laisa. Ela salientou também que os tratamentos estão sendo realiza-
dos em parcerias com outros órgãos, como o Ateliê de Artes Integra-
das e Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado 
(Cmaee).

Para a secretária de Assistência Social, Jussara Vieira, os encon-
tros do fórum tem sido importantes para toda a rede do Sistema de 
Garantia de Direitos. “A cada fórum, temos evoluído. Antes, era di-
fícil aproximar os diferentes setores. Hoje, conseguimos trabalhar de 
forma mais integrada, o que potencializa os resultados”, afirmou. O 
próximo encontro será realizado no dia 6 de junho, as 8h30, no Cepep. 

Combate ao abuso e exploração sexual 
contra criança e adolescente

Essa sexta-feira, 18 de maio, é dia nacional de combate ao abuso 
e exploração sexual contra criança e adolescente. Para conscientizar a 
população sobre o assunto, são realizadas atividades nas escolas, nas 
oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 
em Ribeirão do Eixo.

Unidade é a única corporação municipal de Minas Gerais adequada à nova lei de regulamentação
Primeira e única corporação 

municipal de Minas Gerais, o 
Bombeiro de Itabirito completou 
19 anos de serviços prestados à 
população no dia 8 de maio. Para 
comemorar, a corporação realizou 
uma missa e uma solenidade na úl-
tima terça-feira, 15. A celebração, 
realizada na sede própria, contou 
com a presença dos bombeiros 
municipais, familiares, represen-
tantes do Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais e de bombeiros civis 
voluntários de outras cidades. 

Durante a cerimônia, foram 
entregues certificados para todos 
os bombeiros, para aqueles que 
prestam serviço dentro da unida-
de e para aqueles que fazem parte 
da  primeira turma de formação 
e completaram 19 anos de servi-
ços prestados à corporação. Para 
a comandante Leidiana de Fáti-
ma Gonçalves, primeira mulher 
a comandar o Bombeiro de Itabi-
rito, a instituição evoluiu muito. 
“Hoje, temos uma sede própria, 

frota, equipamentos e uma equipe 
especializada, mas principalmen-
te, conseguimos conquistar o re-
conhecimento e a valorização da 
sociedade”, comemorou. 

O prefeito Alex Salvador res-
saltou os serviços prestados pela 
corporação. “Os bombeiros são 
respeitados em todo o país e aqui 
em Itabirito não é diferente. Não 
ouço uma reclamação a respeito 

do trabalho deles. Quero aprovei-
tar a oportunidade para agradecer 
o empenho e a dedicação de cada 
um dos profissionais”, disse. 

Um dos responsáveis pela im-
plantação da unidade de Itabirito, 
o sargento Walisson da Compa-
nhia de Bombeiros Militar de Ou-
ro Preto, também esteve presente 
no evento. “Fico feliz em voltar a 
Itabirito depois de 19 anos e ver 

que tudo valeu a pena. A Prefeitura 
assumiu a responsabilidade e hoje, 
em meio a uma crise, podemos co-
memorar algo que deu tão certo”, 
afirmou. 

Fortalecimento
Durante a cerimônia, a corpo-

ração apresentou os novos mate-
riais recebidos recentemente. En-
tre as aquisições estão equipamen-
tos para salvamento em altura e 
combate a incêndio, desfibrilador 
externo automático, bomba costal 
e materiais de primeiros socorros. 
Além disso, a unidade ganhou no-
vo fardamento completo, que será 
utilizado em breve. 

Na oportunidade, o Prefeito 
Alex ressaltou também a impor-
tância do Termo de Ajustamento 
de Conduta, assinado com o Cor-
po de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais no início do ano, que tor-
nou a instituição reconhecida para 
executar as mesmas funções dos 
militares no caso de salvamento e 
resgates. Ele destacou também o 

aumento de 10% cedido à corpo-
ração e a todos os servidores pú-
blicos da cidade. 

Bombeiros de Itabirito
Atualmente, a corporação con-

ta com 28 bombeiros, sendo 23 
homens e cinco mulheres, além de 
dois auxiliares de serviços gerais e 
dois atendentes. A unidade atua 24 
horas e presta diversos atendimen-
tos, como combate a incêndios em 
locais públicos e privados, resgate 
e atendimento pré-hospitalares a 
pessoas acidentadas, captura de 
animais soltos, retirada de animais 
peçonhentos, apoio a eventos, ati-
vidades educativas, entre outros. 

Além do atendimento em Ita-
birito, o Bombeiro Municipal tam-
bém presta suporte ao município 
de Ouro Preto e à Via 040, conces-
sionária responsável pela gestão 
do trecho da BR-040 que passa em 
Itabirito, quando solicitado. 

Desde sua fundação, a unidade 
já atendeu mais de 25 mil ocorrên-
cias.
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Sob a dicotomia serviço público e serviço privado, a saúde, no 
Brasil, parece um problema sem solução e cada vez mais obscuro 
à compreensão da população, que busca a cura para seus males, 
nem sempre a encontra, e em seu lugar ouve muito palavrório, 
que nada explica ou justifica. Inserida na Constituição como dever 
do Estado, a saúde deveria estar assegurada a todos, igualmen-
te, mas esse direito não vai além da teoria explicitada pela Lei. A 
explicação para a crise crônica na Saúde Pública sempre foi a 
falta de recursos, cuja solução teria sido encontrada, há alguns 
anos, na criação da CPMF que, na prática, não passou de mais 
um imposto extra, em nada contribuindo para o setor. A coisa não 
está pior, porque existe o sistema privado com seus planos que, 
bem ou mal, contribui para diminuir as filas no SUS. Essa contri-
buição se reduziu, na atual crise econômica, com a debandada 
de usuários atingidos por perda de emprego. Perdidas em seu 
próprio discurso, que chega ao maquiavelismo, autoridades da 
Saúde Pública tentam eleger agora os planos de saúde causa da 
crise; que não cobrem todos os procedimentos, o que obriga seus 
usuários a buscar o SUS. Mas, não é saúde dever do Estado? Se 
esse dever estivesse em cumprimento a contento nem haveria os 
planos de saúde no setor privado. O povo diz que “cachorro entra 
na igreja porque encontra a porta aberta”. O Estado chamou a si 
o dever com relação à saúde, mas instalou um sistema perneta, 
que não atende a todos, abrindo portas para o serviço privado. 
Quanto a este, se não cobre todos os procedimentos é por cul-
pa do próprio Estado, ao qual cabe a regulamentação; mas esta 
é também perneta. A Saúde Pública está mal, mas o primeiro 
procedimento deveria ser auto aplicado por seus responsáveis, 
mediante dose dupla de humildade, reconhecendo os próprios 
erros e abrindo discussão com toda a sociedade, em busca de 
sua própria cura, em primeiro lugar.

O BERRO DO 
BODE ZÉ

A Saúde 
Pública na UTI Ministério da Saúde libera 

verba de 3,1 milhões para a 
Santa Casa de Ouro Preto

Av. Pedro Aleixo,78 - Centro
Cachoeira do Campo

Ouro Preto/MG

Alimentação 
para empresas

(31)3553-2660
 @darquinharestaurante

Representantes da Hindalco 
destacam números e ações 
da empresa no município

Os vereadores de Ouro Preto receberam representantes da Hin-
dalco para falar da atuação da empresa na cidade. O consultor em 
gestão Eli Murilo e a Gerente de suprimentos e minério, Isabel Si-
lami, participaram da Tribuna Livre da reunião da terça-feira (15). 

O Consultor da empresa fabricante de alumina, reaberta em 
2009, destacou os números da Hindalco na cidade. “A empresa ge-
ra hoje cerca de 400 empregos diretos. Estamos investindo R$75 
milhões em projeto e de salário são R$ 1,5 milhão aplicado na eco-
nomia de Ouro Preto”, destacou Eli. “Estamos aqui para fazer par-
ceria, gerar emprego num momento tão difícil da cidade, do país”, 
completou.

Já a gerente de Gerente de 
suprimentos e minério, Isabel 
Silami, enfatizou o objetivo da 
Hindalco em priorizar a econo-
mia local. “Por mês, nós gas-
tamos certa de R$1,7 milhão 
em produtos e serviços aqui 
em Ouro Preto. Esse valor ain-
da é pouco. O nosso objetivo 
é comprar 100% do que pre-
cisamos aqui na cidade. Mas 
nós sabemos que não e possí-
vel. Por isso priorizamos Ouro 
Preto, Minas Gerais, e somente 
depois vamos para outras loca-
lidades”, reafirmou Silami.

Os vereadores parabeni-
zaram a empresa pela priori-
zação dos serviços e mão de 
obra local.

O Ministério da Saúde liberou 
na última quarta (16) o valor de 
3,1 milhões para a construção de 
novos leitos na Santa Casa de Ou-
ro Preto e reformulação do Pronto 
Atendimento do Hospital. O pe-
dido foi incluído entre as pautas 
da reunião - que tratou sobre a 
transformação da Santa Casa em 
Hospital de Ensino -  realizada no 
dia 18 de abril deste ano, quando 
a comitiva guiada pelo presidente 
da Câmara Wander Albuquerque 
esteve com o Ministro da Saú-
de Gilberto Occhi. Na reunião, 
estiveram presentes o prefeito 
municipal Júlio Pimenta, a reito-
ra da Ufop Cláudia Marliére, o 
provedor da Santa Casa Marcelo 
Oliveira, o vice-provedor Ronal-
do Dutra e o diretor técnico do 
Hospital Dr. Leonardo Brandão. 
O encontro foi intermediado pe-
los deputados Toninho Pinheiro e 
Alencar da Silveira.

Entre as urgências informadas 
pelo corpo técnico do Hospital, 
estavam a construção dos leitos de 
UTI, anteriormente liberados, mas 
sem recursos da Santa Casa para 
o início das obras. Com essa ver-
ba, a construção se iniciará após o 
credenciamento.

Wander explica que “do mon-
tante liberado, 1,8 milhões serão 
para a construção de 20 leitos de 
UTI. Era um pedido antigo nosso, 

que chega em momento impor-
tante para a saúde de nossa região. 
Hoje, a Santa Casa possui dez 
[leitos], o que significa que irá tri-
plicar o número de atendimentos 
relacionados à terapia intensiva. 
Dez serão para atendimento do 
SUS. Os outros 10 para os convê-
nios de planos de saúde”.

Os outros 1,3 milhões serão 
destinados para a reformulação e 
reforma do Pronto Atendimento 
da Santa Casa.

Para o provedor do Hospital, 
Marcelo Oliveira, “o ganho pa-
ra a Santa Casa é muito grande, 
pois existe uma demanda que 
será atendida em sua totalidade”. 
Ele afirma que “agora, a micror-
região dos Inconfidentes irá se 
tornar autossuficiente em leitos 
de UTI, realizando o sonho de 
qualquer gestor de saúde, que é o 
atendimento completo e efetivo. 
Agradecemos aos deputados pelo 
apoio e constante envolvimento 
com a região dos Inconfidentes”.

Para o diretor técnico da Santa 
Casa, Doutor Leonardo Brandão, 
a notícia se encaixa em um proje-
to maior, que vem sido discutido 
amplamente dentro do Hospital. 
Ele reitera que “essa conquista 
demonstra não apenas a respon-
sabilidade do projeto como o en-
volvimento do Hospital, Prefeitu-
ra, Câmara e dos deputados que 

conseguiram o encontro. Após a 
implantação dos leitos e a reestru-
turação do Pronto Atendimento, 
estaremos prontos para dar con-
tinuidade ao projeto maior que é 
permanecer como referência na 
Região dos Inconfidentes e nos 
credenciarmos para a transforma-
ção da Santa Casa em Hospital de 
Ensino”.

O deputado Toninho Pinhei-
ro encaminhou a notícia à Santa 
Casa, satisfeito com o resultado. 
“Continuamos reforçando nossa 
parceria com Ouro Preto e região. 
E essa conquista é fruto do empe-
nho dos ouropretanos em cobrar e 
agir em prol da cidade”.

Pedido inclui também uma 
van para a área de saúde em Ouro 
Preto. A solicitação liberada pelo 
Ministério da Saúde inclui tam-
bém uma van, no valor de R$190 
mil, que será destinada à Secre-
taria de Saúde de Ouro Preto. A 
verba precisa apenas da licitação 
municipal para a aquisição do 
veículo.

A van se reúne com outras 
conquistas já em execução na ci-
dade, para a melhoria do sistema 
de saúde público. Anteriormente, 
uma nova UPA foi credenciada 
junto ao Ministério da Saúde e 
está em processo de implantação. 
Hoje, Ouro Preto gasta em torno 
de 1,3 milhões com recursos para 
a atual UPA, sem qualquer recur-
so da União ou do Estado. Com 
a UPA credenciada, o município 
será responsável por apenas 25% 
destes investimentos. Wander ex-
plica: “Conseguimos recuperar a 
UPA após a gestão anterior não ter 
elaborado o projeto de sua cons-
trução. Como a atual UPA não 
atendia os padrões exigidos pelo 
Ministério da Saúde, optamos por 
uma nova, que além de atender 
melhor a população, irá dimi-
nuir os investimentos diretos no 
atendimento, permitindo que os 
recursos sejam usados em atendi-
mentos primordiais, como postos 
de saúde”.

O prefeito municipal Júlio Pi-
menta é otimista com o cenário, e 
finaliza: “nosso pleito foi atendido 
pela soma de esforços da comiti-
va que se reuniu em Brasília. Isso 
reafirma o compromisso dessa 
gestão em solucionar as questões 
da saúde com responsabilidade e, 
principalmente, propostas.”

Pedido foi intermediado pelo vereador Wander Albuquerque 
em comitiva à Brasília no mês de abril


