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"O que é 
impossível 

aos homens 
é possível a 

Deus."
Santa Rita de Cássia

PÁG. 16

Santa Rita Durão recebe 
diversas inaugurações, 
em Mariana.

PÁG. 8

Técnicos estrangeiros 
conhecem qualidade da 
água de Itabirito. PÁG. 10

Michelle Borges

Desabastecimento de alimentos e falta de transporte público são consequências da escassez de combustível

Os protestos de caminhoneiros 
contra a alta no preço dos combus-
tíveis, que ocorrem desde a segun-
da-feira (21) nas rodovias do país 
têm gerado problemas nos abas-
tecimentos de postos de gasolina. 
Com a paralisação, caminhões-
-tanque não conseguem chegar aos 
postos para repor os estoques.

Na quarta-feira (23) em Ouro 
Preto e Mariana, os postos já não ti-
nham mais combustível para abas-
tecimento. Na quinta-feira (24) um 
posto de Ouro Preto conseguiu 
reabastecer seu posto com com-
bustível, segundo informações, por 
produto que estava em estoque. 
Em Itabirito restavam restaram 
apenas alguns postos, mas com pe-
queno estoque, que de acordo com 
os proprietários duraram somente a 
parte da manhã.

Outro agravante foi a sinali-
zação das empresas de transporte 
público dos Municípios de Ouro 
Preto e Mariana de que os ônibus 
circularão com a escala reduzida.

Em alguns estados, a distribui-
ção de alimentos e o fluxo indus-
trial também já foram afetados. Os 
Correios anunciaram a suspensão 
das entregas de encomendas com 
dia e hora marcados: as modalida-
des Sedex 10, 12 e Hoje. 

Executivo
A prefeitura de Ouro Preto di-

vulgou um comunicado pedindo 
a motoristas que estiverem com o 
veículo na reserva, que evitem uti-
lizá-lo até que a situação se norma-
lize, para que eles não entrem em 
“pane seca” e causem congestiona-
mento nas vias da cidade.

Transporte público
Já as empresas responsáveis 

pelo transporte público de passa-
geiros nas três cidades, assim co-
mo a viação Pássaro Verde, que 
faz as linhas Mariana, Ouro Pre-
to, Belo Horizonte e vice e versa, 
anunciaram redução nos horários 
dos ônibus, devido à escassez do 
combustível.

Paralisão dos 
restaurantes das federais
A Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP) e o Instituto 
Federal de Minas Gerais/Campus 
Ouro Preto (IFMG) informaram 
por nota, que devido a greve, não 
conseguiram receber os gêneros 
alimentícios necessários para o 
funcionamento regular dos restau-
rantes. O IFMG cancelou ainda 
as aulas de quinta, devido aos ho-
rários reduzidos nos horários do 
transporte público, mantendo so-

mente os serviços administrativos 
e de rotina.

Na quinta-feira, a Advocacia-
-Geral da União (AGU) informou 
que conseguiu 13 liminares na Jus-
tiça, com decisões provisórias, para 
impedir o bloqueio das rodovias fe-
derais por caminhoneiros grevistas 
no Distrito Federal e em 9 estados. 
Em alguns locais, há mais de uma 
liminar.

Negociações
Uma reunião entre represen-

tantes da categoria com a Casa 
Civil foi agendada para a tarde de 
quinta-feira, as 14h. De acordo 
com publicação da Revista Veja, O 
presidente da Abcam, José da Fon-
seca Lopes, teria deixado a reunião 
antes do término, e afirmou que “a 
entidade mantém posição de ma-
nutenção da greve dos motoristas”.

Ainda segundo Lopes, o minis-
tro da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
pediu na reunião “voto de confian-
ça” de 15 dias ou um mês para o 
governo atender a exigência de 
redução da carga tributária sobre o 
diesel, o que foi aceito por outras 
entidades que participaram do en-
contro.

Prática abusiva
Com a grande demanda e a pe-

quena oferta, alguns postos de gaso-
lina estão superfaturando os preços 
dos combustíveis. Além disso, onde 
há combustível, há filas gigantescas, 
causando grandes engarrafamentos. 
O motorista Reinaldo Costa Brito, 
de Ouro Preto, contou que chegou a 
pagar R$7,99 no litro do combustí-
vel na quarta-feira. “É um absurdo. 
Os donos aproveitaram da greve 
para lucrar em cima do movimento. 
Só estou abastecendo porque pre-
ciso trabalhar enquanto o país não 
para”, justificou.

Em Recife, um posto que che-
gou a cobrar R$8,99 por litro de 
gasolina. Com a repercussão nas 
redes sociais, o proprietário foi au-
tuado pelo Procon da cidade por 
elevar sem justa causa o valor de 
produtos e serviços. O proprietário 
terá que ficar fechado por 72 horas 
e pagar uma multa de R$500 mil, 
segundo informações da Veja Per-
nambuco. O alerta do Procon, para 
qualquer cidade, é de que quem for 
abastecer e o preço estiver acima, 
peça a nota fiscal e depois procure 
a instituição. 

Caminhoneiros em Itabirito cercaram o acesso II da cidade, 
proibindo caminhões de passarem na segunda-feira (21)

Roberto Lourenço

Marcelo Tholedo

Joyce Fonseca
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À medida que se avança no tempo, percebe-se diminuir, cada 
vez mais, o período entre o lançamento de uma utilidade e o seu 
obsoletismo, ou seja, o seu uso sendo substituído por algo mais efi-
ciente. Nossos avós lidavam com objetos cuja durabilidade corria 
em paralelo com a idade das gerações. Tome-se como exemplo 
o prosaico guarda-chuva que, adquirido ainda na juventude, podia 
integrar os pertences de uma pessoa até idade avançada. Acaba-
va sendo arrolado como bem a inventariar. Hoje, a durabilidade do 
guarda-chuva é quase restrita a única chuva! Mas, não se criou na-
da mais eficaz do que ele, para nos proteger da chuva.

Quanto às últimas criações e invenções, a efemeridade não 
está no material, porém em sua utilidade. Entre os mais jovens, 
quem sabe o que foi o videocassete? E o gravador de áudio em 
fita cassete. O gravador de áudio evoluiu de volumoso e pesado 
equipamento até o tamanho de um livro de bolso, persistindo seu 
uso por mais tempo, até o surgimento do CD e do CD player; mas 
o videocassete teve vida útil encurtada, em tempo recorde, (cuide 
para não ler “RÉCORDE” como pronuncia o pessoal da TV Globo) 
pela chegada do DVD. Atualmente, som e imagem são gravados e 
reproduzidos por qualquer celular. Quem imaginaria isso, há apenas 
alguns anos? E na área da informática? Só os mais antigos, pionei-
ros mesmo, conheceram o disquete em formato quadrangular, que 
teve três versões: 200mm, 133mm (ambos flexíveis) e o rígido de 
90mm. O primeiro não cheguei a conhecer. O disquete foi substituí-
do, em pouco tempo, pelo “pendrive”. O hd (no início era chamado 
winchester) do meu primeiro computador comportava 4GB, inferior 
a qualquer “pendrive” que tem o dobro, o triplo ou mais de capaci-
dade. Enquanto outras áreas voam em avião movido a hélices, a 
informática avança em supersônico!

Deixemos as últimas novidades mais efêmeras e voltemos 
na linha do tempo. Fico a imaginar como seriam as grandes con-
centrações populares, sob risco de tumulto na atualidade, se não 
tivesse caído em desuso um importante acessório a complementar 
a indumentária masculina. Refiro-me à bengala que, associada ao 
chapéu, não era dispensada por homem que se prezasse. Como 
símbolo da elegância masculina, havia desde a mais simples até 
a mais ornada e luxuosa, a ostentar o punho cravejado de pedras 
preciosas ou semipreciosas. Sob o alto índice de violência a que se 
chegou, imagine-se um tumulto em multidão, cuja maioria mascu-
lina portasse bengala! A bengala, então, não era somente objeto 
de apoio para andar; havia que saber portá-la, com classe e não 
como se fosse porrete. Sob as atuais circunstâncias é bom que seja 
apenas apoio e símbolo da deficiência física e da idade avançada!

Quando não está em uso o computador, o instrumento da es-
crita é a esferográfica, mas, e antes dela? A esferográfica domina 
a manuscrita, mas esteve na marginalidade, ao surgir, nos anos 60 
do século passado. Nas escolas só era permitida para rascunhos; 
prova feita com ela era anulada. Cheques bancários não podiam ser 
preenchidos com ela, e, em documentos oficiais, nem pensar usá-la 
na assinatura. Antes da esferográfica quem mandava era a caneta, 
em duas versões: pena de molhar e caneta-tinteiro. A de molhar, 
mais comum, era uma espécie de estilete que, fixado na ponta de 
uma haste, se mergulhava na tinta, de instantes em instantes, en-
quanto se escrevia; a caneta tinteiro era dotada, internamente, de 
pequeno reservatório de borracha, o que lhe dava mais autonomia. 
Havia uma posição correta para se empunhá-la, o que permitia a 
alguns, mediante treinamento constante, chegar a ser calígrafo. O 
calígrafo produzia documentos, que eram verdadeiras obras de arte. 
A esferográfica acabou com tudo. Cada qual a empunha de um jeito 
e o resultado é o papel garatujado como se passeado pelas patas 
de um besouro!

O uso da caneta com tinta líquida gerou a necessidade de al-
go que impedisse borrões, ao se colocar qualquer coisa sobre uma 
página recém-escrita. Era imprescindível que, à frente de quem es-
crevia, houvesse um mata-borrão. Era simplesmente um papelão 
bastante poroso numa de suas faces, enquanto que a outra lisa e 
brilhante era usada, na maioria vezes, como veículo de propaganda 
de laboratórios farmacêuticos. Creio que o mata-borrão foi o maior e 
mais eficiente veículo de propaganda, naquela época. Obviamente 
que era encontrado nas farmácias, onde todos se socorriam tam-
bém contra borrões na escrita.

Por fim algo que não deixou nenhuma saudade. Quando não 
havia saneamento básico e precárias eram as noções de higiene, 
mães zelosas cuidavam para que os filhos, anualmente, tomassem 
o “terrível” lombrigueiro, feito com óleo de rícino. Pode-se dizer que 
o triste de ser criança àquela época era ter que tomar lombrigueiro. 
Felizes as crianças da atualidade, nesta região, que além de esta-
rem mais protegidas contra a verminose, que muitos já matou, con-
tam com remédios mais palatáveis, alguns com sabor à escolha.
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CARTA AOS TEMPOS *Antônio Tuccílio

Indicações políticas para cargos em 
estatais são grande fonte de corrupção

Recentemente, a Caixa Eco-
nômica Federal criou um novo es-
tatuto no qual limita as indicações 
políticas para cargos de direção do 
banco. Essa decisão se deu pou-
cos dias depois de quatro dos seus 
diretores serem afastados de seus 
cargos por suspeitas de irregulari-
dades. Todos haviam sido indica-
dos por partidos aliados do gover-
no do presidente Michel Temer.

A limitação é um avanço con-
siderando que indicações políti-
cas para cargos em instituições 
públicas são grande fonte de cor-
rupção. A história recente do nos-
so país nos oferece vários casos 
de irregularidades.

Um dos mais conhecidos é o 
que envolve Paulo Roberto Costa, 
que foi indicado pelo PP em 2004 
para a Diretoria de Abastecimento 
da Petrobras. Costa chefiou um 
esquema no qual 3% dos valores 
de contratos de empresas priva-
das eram destinados aos cofres do 
próprio PP e também do PMDB e 
do PT. A Polícia Federal descobriu 
sua ligação com o doleiro Alber-
to Youssef, desencadeando o que 
hoje é a Lava-Jato. Atualmente 
ele está em prisão domiciliar, en-
quanto a Petrobras vai aos poucos 
recuperando a sua reputação.

Quando questionado sobre as 
irregularidades, o presidente Te-
mer disse que indicação não é um 
crime. Disso já sabemos, mas se as 
indicações políticas têm sido um 
problema nas estatais e promovi-
do a corrupção, não seria a hora de 
mudarmos esse processo?

Além desse problema, as indi-
cações políticas causam prejuízos 
financeiros. Isso ocorre porque 
parte dos indicados não tem ca-
pacidade de gestão. Basta lembrar 
dos seis vice-presidentes dos Cor-
reios afastados em 2017 por falta 
de qualificação técnica, todos in-
dicados pela Casa Civil de Temer. 
Também vale lembrar que foi nos 
Correios que nasceu o escândalo 
do mensalão em 2005, quando um 
vídeo mostrou um dos seus exe-
cutivos negociando propina com 
empresas e agindo em nome do 
deputado Roberto Jefferson.

O afastamento dos seis vice-
-presidentes foi possível devido 
a Lei das Estatais que entrou em 
vigor em 2016 para evitar que po-
líticos beneficiem seus amigos em 
troca de favores. O texto permite 
apenas a indicação de pessoas com 
reputação ilibada e comprovação 
de experiência profissional. Po-
rém, a lei não tem sido suficiente 

porque não basta apenas criar re-
gras a serem seguidas pelos mem-
bros dos partidos. Regras que, 
convenhamos, são óbvias.

Para de fato acabar ou dimi-
nuir as irregularidades, cargos em 
estatais não podem ficar a mercê 
de políticos e seus interesses.

Como se não bastassem os 
problemas de corrupção e gestão, 
os salários pagos aos presidentes 
e diretores de estatais são escan-
dalosos. No Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) por exemplo, a 
remuneração de diretores e do pre-
sidente ultrapassa os R$ 80 mil. O 
auxilio-alimentação é superior aos 
R$ 1.500, valor que a maioria dos 
brasileiros sequer recebe como sa-
lário.

A mudança é necessária, mas 
difícil, considerando que nossos 
políticos não querem ‘largar es-
se osso’. Enquanto as indicações 
forem uma realidade, a imagem 
do Brasil lá fora continua a ser 
manchada por escândalos de cor-
rupção, enquanto o trabalhador 
brasileiro, que é contra cabides de 
emprego, seguirá injustiçado.

*Presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos 
(CNSP)

Av. Pedro Aleixo,78 - Centro
Cachoeira do Campo

Ouro Preto/MG

Alimentação 
para empresas

(31)3553-2660
 @darquinharestaurante

Câmara de Ouro Preto promove 
Campanha do Agasalho 2018

Com o objetivo de arrecadar agasalhos para ajudar a aquecer 
quem mais precisa, o Legislativo ouro-pretano realiza a “Campa-
nha do Agasalho 2018”. Entre as peças que podem ser doadas 
estão roupas, agasalhos e cobertores, sendo que o material 
arrecadado será destinado a entidades e instituições de caridade 
do município. O posto de coleta é o Centro de Atendimento ao 
Cidadão (CAC) da Câmara, que fica localizado na praça Tiraden-
tes, nº41, Centro. Os 
agasalhos podem ser 
entregues de segunda 
a sexta-feira, de 7h 
às 19h, sendo que a 
arrecadação vai até o 
dia 29 de junho. Mais 
informações entre em 
contato com o setor, 
por meio do telefone 
(31) 3552-8527.



O LIBERAL Ed.1291 - SExta - fEira, 25 dE maio/2018

www.jornaloliberal.net
3OURO PRETO

 

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:
DEIVSON ALEX PINHEIRO, bra-
sileiro, solteiro, açougueiro, natural de 
Mariana/MG, nascido a 22/04/80, filho 
de Martinho Aleixo Pinheiro e Regina 
Caetana Pinheiro e LIDIANE DE FÁ-
TIMA CESÁRIO, brasileira, solteira, 
assistente administrativo, natural de 
Ouro Preto/MG, nascida a 17/05/77, fi-
lha de Paulo Cesário e Rita Auxiliadora 
da Silva Cesário; Ambos residentes 
neste subdistrito;
ANTÔNIO JOÃO FERREIRA, 
brasileiro, solteiro, faxineiro, natural 
de Ouro Preto/MG, nascido a 12/06/64, 
filho de Benjamin Ovídio Ferreira e 
Carmen da Cunha Ozório Ferreira e 
SÔNIA MAURA DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, doméstica, natural 
de Ouro Preto/MG, nascida a 27/07/61, 
filha de Sebastião Albano dos Santos e 
Maria das Dores Rosa dos Santos; Am-
bos residentes neste subdistrito;
ABRAÃO JOÉCIO FERREIRA, 
brasileiro, solteiro, motorista, natural 
de Mariana/MG, nascido a 02/11/82, 
filho de José Timóteo Ferreira e Maria 
José de Oliveira Ferreira e MICHEL-
LE RODRIGUES SALES, brasileira, 
solteira, cuidadora, natural de Mariana/
MG, nascida a 05/09/87, filha de Edson 
de Lana Sales e Raquel Cristina Rodri-
gues de Lana Sales; Ambos residentes 
neste subdistrito;
ANTÔNIO CRISTIANO LEAN-
DRO, brasileiro, solteiro, pedreiro, 
natural de Rio Casca/MG, nascido a 
09/09/86, filho de Vicente Cipriano 
Leandro e Rita das Dores Gonçalves 
Leandro e FLÁVIA MAIA DOS 
SANTOS, brasileira, solteira, aux. 
serviços gerais, natural de Ouro Preto/
MG, nascida a 06/08/87, filha de Adão 
dos Santos e Nilza Corrêa Maia dos 
Santos; Ambos residentes neste sub-
distrito;
MÁRCIO ANTÔNIO RODRI-
GUES, brasileiro, divorciado, coletor, 
natural de Ouro Preto/MG, nascido a 
12/05/71, filho de Jésus Rodrigues e 
Neusa Neves Pereira Rodrigues e LU-
CIENE APARECIDA FELIPE, bra-
sileira, solteira, babá, natural de Ouro 
Preto/MG, nascida a 25/12/77, filha de 
Francisco Felipe e Raimunda Roberta 
Lino Felipe; Ambos residentes neste 
subdistrito;
DANIEL MARCOS DE PAULA 
TOMÁZ, brasileiro, solteiro, supervi-
sor de hospedagem, natural de Maria-
na/MG, nascido a 21/04/90, filho de 
Pedro Tomáz e Tereza de Paula Tomáz 
e RODRIGO ALEX MORAES, bra-
sileiro, solteiro, supervisor de reservas, 
natural de Ouro Preto/MG, nascido 
a 20/10/82, filho de José dos Anjos 
Moraes e Maria Elena Alves Moraes; 
Ambos residentes nesta cidade;
 Apresentaram todos os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525 do 
CCB. Se alguém souber de algum 
impedimento oponha-o legalmente.  
 Ouro Preto, 23 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

Cartório Vila Rica - 1º Registro Ci-
vil de Ouro Preto. Oficial Titular: 
Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Pa-
raná, nº17, sala 06, Centro - Ouro Pre-
to-MG. Tel: (31) 3551-0422 E-mail: 
cartorioouropreto@yahoo.com.br  
Faz saber que pretendem casar – se: 
(se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da lei).
Edital nº10502 ROMILDO SO-
TÉRIO DE MAGALHÃES, divor-
ciado, brasileiro, professor, natural 
de João Monlevade - MG, nascido 
aos 30/03/1966, filho de Onofre José 
e Noeme Vasconcelos José. E DA-
NIELLE SILVA DE REZENDE, 
solteira, brasileira, advogada, natural 
de Patos de Minas - MG, nascida aos 
22/08/1978, filha de José Norberto 
Seabra de Rezende e Maria Abadia da 
Silva Rezende. Ambos residentes e do-
miciliados em Ouro Preto – MG. 
Apresentaram os documentos exigi-
dos pelo Artigo 1525 do Código Civil.    
 Ouro Preto, 25 de maio de 2018.

Assembleia ampara lei que cria Fundo 
para Defensoria Pública no estado

O deputado estadual 
Thiago Cota é um dos 

apoiadores do PL
O Plenário da Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (ALMG) recebeu o Proje-
to de Lei 5.187/18, de autoria do Governa-
dor Fernando Pimentel, que cria o Fundo de 
Aparelhamento e Capacitação da Defensoria 
Pública do Estado de Minas Gerais (Fundac 
– DPMG).

O deputado Thiago Cota afirmou o seu 
apoio a proposição que tem por objetivo criar 
um fundo que torne efetivo o previsto no in-
ciso XVIII do artigo 5º da Lei Complementar 
65, de 2003, que organiza a Defensoria. Esse 
fundo teria a duração de 50 anos, prorrogá-
veis por igual período.

O projeto proposto determina que os re-
cursos do Fundo serão utilizados para ela-
boração e execução de programas e projetos 
vinculados ao objeto do fundo; ampliação e 
reforma de prédios utilizados pela Defenso-
ria; ampliação e modernização dos serviços 
informatizados, dentre outros.

Com relação à gestão do Fundo, a Defen-

Madeireira 
TAQUARAL

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

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

(31)3551-3744

Material de 
Construção

VENDO CASA 
nova, 3 quartos, 

2 salas, 2 cozinhas, 
3 banheiros e 

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

Apenas R$ 570 mil.

Condomínio 
Paragem do Tripuí

soria será a responsável e agente executora, com um grupo 
coordenador composto por Defensor Público-Geral; Sub-
defensor Público-Geral; Superintendente de Planejamento, 
Gestão e Finanças da DPMG; e Coordenador da Escola 
Superior da Defensoria, podendo haver delegação a outros 
membros, que não serão remunerados. No texto do Projeto, 
o governador destaca também que a aprovação da proposta 
não implicará impacto financeiro para o tesouro estadual.

Acompanhe o Jornalismo, às 
7h e 12h, com Michelle Borges
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Sentença contra advogado Rodrigo 
Almeida é confirmada pelo STF

valdetebraga@yahoo.com.br

Desistência e dor

AMENIDADESValdete 
Braga

Ontem encontrei uma mensagem na internet que me fez 
parar e refletir e creio que pode ajudar outros a fazerem o mes-
mo. A mensagem diz “a gente não desiste porque quer. A gen-
te desiste porque dói”.

Quantas vezes paramos de fazer alguma coisa, não por-
que não queremos mais, mas porque, pelos mais diversos mo-
tivos, aquilo começa a nos machucar? Quantas vezes precisa-
mos desistir para evitar sofrimento maior? Pode ser um projeto, 
um trabalho, uma viagem... em casos mais extremos, até uma 
pessoa. Esta situação é mais complicada, mas existe.

Não falo em desistir na primeira nem segunda tentativas. 
Falo de uma avaliação sensata e muitas vezes muito difícil. 
Ninguém gosta de perder, e desistir é uma forma de perda. A 
gente tenta, insiste, procura mudar o que não está dando certo. 
Às vezes dá certo, às vezes não. É aí que entra a sensatez e 
o livre arbítrio.

Há pessoas que insistem e ignoram a dor. Estas optam por 
pagar o preço por não desistir. Outros não têm esta força. O 
que o pensamento deixa claro é que, no caso, não foi uma 
escolha e sim uma necessidade.

É muito difícil desistir de algo ou alguém pela dor. Mas até 
onde vale a pena continuar sofrendo? Seja um casamento que 
acaba e o casal não consegue assumir, seja uma viagem que 
não interessa mais e a pessoa vai assim mesmo porque já 
estava marcada, sejam outros tantos exemplos que poderiam 
serem dados, desistir, às vezes, mesmo que machuque, pode 
ser uma necessidade.

É difícil admitir. Mais difícil ainda aceitar. Ficamos procu-
rando desculpas, tentando encontrar saídas, mas existem si-
tuações que simplesmente acontecem, independente de nos-
sa vontade. Ciclos são encerrados, a despeito do nosso querer 
ou não. Procuramos respostas que nunca teremos, tentamos 
continuar quando já acabou, isto porque não queremos de-
sistir. Ninguém gosta de desistir. “A gente não desiste porque 
quer. A gente desiste porque dói”. Perfeito este pensamento.

Fica a questão: o que é menos pior, insistir porque quere-
mos e deixar doer ou desistir sem querer para não sentir dor? 
Interessante que se pensarmos em momentos que já vivemos 
ou talvez até estejamos vivendo, esta idéia pode envolver si-
tuações, pessoas, trabalho, relacionamentos... se colocada no 
contexto correto, ela serve para praticamente tudo na vida. De-
sistir? Continuar? Em teoria, a decisão é sempre nossa, mas 
na prática, o motivo da decisão pode não ter nada a ver com a 
nossa vontade.

Supremo Tribunal Federal confirma decisão da justiça de Ouro 
Preto. Advogado que tentou tomar imóvel de idosa segue foragido

Após 5 anos de sucessivos re-
cursos junto às instâncias superio-
res (Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, Superior Tribunal de Jus-
tiça e Supremo Tribunal Federal) 
transitou em julgado a sentença que 
condenou o advogado marianense 
Rodrigo Luiz Melo Franco Gomes 
de Almeida a sete anos de prisão.

O crime, que teve sua primeira 
sentença no início de 2014, se re-
fere a ação judicial conduzida pela 
juíza de Direito da Vara Criminal e 
da Infância e da Juventude da Co-
marca de Ouro Preto, Lúcia de Fá-
tima Magalhães Albuquerque Sil-
va, após averiguar-se, por parte do 
acusado, uso de documento falso e 
denunciação caluniosa, com fito de 
tomar para si imóvel pertencente a 
outro.

De acordo com denúncia do 
Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais, em 2009, a cidadã já 
falecida, Lois Geraldine Kanigan, 
registrou boletim de ocorrência 
quando recebeu cobrança do Im-
posto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e percebera que o docu-
mento não continha o seu nome 
como proprietária, mas sim o do 
advogado acusado. A vítima, então 
com 80 anos de idade, alegou que 
o advogado teria falsificado sua as-
sinatura para lavrar uma escritura 

pública de compra e venda do imó-
vel no Cartório de Registro Civil 
e Notas de Piedade do Paraopeba, 
em Brumadinho, interior do estado.

Almeida alegou que no ato da 
assinatura, para a transação de com-
pra e venda do imóvel, pagou o va-
lor correspondente a R$ 800.000,00 
em jóias e pedras preciosas. No 
entanto, não foram encontradas 
provas do referido pagamento e o 
Ministério Público argumentou que 
o laudo de perícia grafotécnica foi 
feito, confirmando a falsificação da 
assinatura de Kanigan. Por fim, a 
defesa do advogado, nas alegações 
finais, declarou que a assinatura 
de Rodrigo, na escritura elaborada 
em Piedade de Paraopeba, também 
seria falsa (mesmo ante a prévia 
sustentação de que ele realizara a 
compra mediante pagamento em 
jóias) fundamentando o argumento 
através de uma perícia particular 
contratada pelo próprio advogado.

Tentativa de reversão
Almeida tentou reverter a 

condenação sem sucesso, e se en-
volveu ainda em outros imbróglio 
junto ao judiciário. É o que constou 
em decisão votada pelos Desem-
bargadores Antônio Carlos Cruvi-
nel e Paulo Cézar Dias no ano de 
2016, que frisaram a conduta do 
condenado: “...o Paciente, após ser 

condenado em ação penal pela prá-
tica dos delitos de falsificação de 
documento público e denunciação 
caluniosa, utilizando-se de perfis na 
rede social “facebook”, teria divul-
gado informações caluniando, difa-
mando e injuriando a Magistrada e 
a Promotora de Justiça que atuaram 
no feito. Verifica-se, portanto, que 
a decisão que decretou a prisão 
preventiva do Paciente se encon-
tra devidamente fundamentada na 
necessidade de garantia da ordem 
pública”, declarou Cruvinel. Já 
para Dias, “sem dúvida, este é um 
caso especial de decreto de prisão 
preventiva, eis que o paciente está 
a demonstrar que não respeita auto-
ridades constituídas e nem mesmo 
os limites que a vida cotidiana nos 
impõe...”.

Após a decisão pela sua prisão 
preventiva, Almeida passou a con-
dição de foragido da justiça.

Supremo Tribunal Federal 
encerra questão

Diante da nova decisão pelo 
STF, cujo acórdão foi publicado em 
09/05/2018, não cabe mais nenhum 
recurso. Restou inabalada a decisão 
original, que condenou a 7 anos de 
reclusão e 80 dias multa o advoga-
do Almeida. Cada dia-multa cor-
responde a 01 salário mínimo total, 
portanto, de dias multa, oitenta sa-
lários minímos. Do acórdão, des-
taca-se ainda trecho em que se faz 
juízo da condenação: “a segura pro-
va oral, aliada ao exame detido dos 
demais elementos de convicção co-
ligidos aos autos, com especial des-
taque para a prova documental, são 
suficientes para a condenação...”. O 
relator foi o Ministro Edson Fachin.

Até a data da publicação, Ro-
drigo Almeida segue foragido.

Presidente da Cooperativa de Serviços e 
Transportes do Brasil vai a Câmara de Ouro Preto

Após a representação de 
nº52/18, de autoria da vereadora 
Regina Braga (PSDB), aprovada 
em reunião e encaminhada à Coo-
perativa de Serviços e Transportes 
do Brasil (CSTB) o presidente da 
entidade, Marcos Vinícius Barro-
so Gomes, participou da Tribuna 
Livre durante a reunião ordinária 
dessa quinta-feira (17). O objetivo 
foi esclarecer aos parlamentares e 
à população ouro-pretana sobre os 
atrasos nos pagamentos dos coo-
perados que prestam serviços para 
a Prefeitura de Ouro Preto.

Segundo Marcos Barroso, o 
débito do Executivo com a empre-
sa, até a última terça-feira (15) tota-
lizava R$1,8 milhão, entretanto, já 
foram efetuados novos pagamentos 
após a data. “Certamente, o valor 
devido já caiu e vem caindo ao 
longo do tempo. Acredito que até o 
final de maio, consigamos trabalhar 
com os caixas positivos em relação 
à Prefeitura, uma vez que estamos 
conversando com o prefeito e ele 
disse que quer regularizar esse pa-
gamento dentro deste mês. Então, 
vamos conseguir equacionar essa 
conta”, pontuou.

A vereadora Regina Braga 
(PSDB) esclarece que fez “esse 
convite atendendo a um clamor 
dos cooperados, que estão há al-
guns meses sem receber pelos 
serviços prestados. Quando atrasa 
o pagamento, isso compromete a 
prestação dos serviços, como no 
transporte de serviços relaciona-
dos à saúde e à educação, além 
das dificuldades no orçamento 
das famílias desses trabalhadores. 

O presidente da cooperativa nos 
disse que estava com uma dívida 
em torno de R$4 milhões, sendo 
que foi quitado em torno de R$2,3 
milhões e ainda falta R$1,8milhão 
que ficaram de ser pagos até o fi-
nal deste mês. Torcemos para que 
isso aconteça e a situação se nor-
malize”, explicou.

Para o vereador Luciano Bar-
bosa (MDB) “esse assunto vem 
sendo muito debatido aqui na Câ-
mara e, com a presença do presi-
dente da cooperativa, tiramos mui-
tas dúvidas. O atraso de pagamen-
tos vem ocorrendo devido à crise 
no município. Ele também falou 
sobre os convênios que a coope-
rativa busca para os cooperados e 
sobre os impostos”.

O presidente do Legislativo, 
Wander Albuquerque (PDT), res-
saltou que a questão de coope-
rativa em Ouro Preto já vem de 
anos. “Na legislatura passada, fui 
um crítico ferrenho ao modelo 
que tínhamos na cidade. Sempre 

defendi o modelo de cooperativa, 
porque o município, hoje, devido à 
legislação vigente, não pode fazer 
a contratação direta desse serviço, 
o que talvez seria a maneira mais 
econômica. Assim, a modalida-
de cooperativa é a melhor para o 
município por questões de isenção 
de impostos, uma vez que a coope-
rativa é isenta de vários impostos. 
Economicamente, é a modalidade 
mais interessante para a cidade, 
mas desde que funcione também 
como cooperativa, que não possui 
apenas um dono e sim os donos 
sejam os cooperados. Também 
foi feito o comparativo do valor 
da antiga cooperativa na distribui-
ção de lucros, que era de 53% no 
passado, e com a Cooperativa de 
Serviços e Transportes do Brasil 
gira em torno de 23%, com todos 
os descontos”.

Os parlamentares destacaram 
que continuarão acompanhando 
a situação dos cooperados junto à 
cooperativa e ao Executivo.

Presidente da 
Cooperativa 
de Serviços e 
Transportes do 
Brasil na Tribuna 
Livre
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Saúde presta contas na 
Câmara de Ouro Preto

COLUNA DO 
EVANGÉLICO

gegomes2@yahoo.com.br

A Falácia 
do Socialismo

Geraldo 
Gomes

Ledo engano é uma expressão da língua Portuguesa para in-
dicar que o erro que alguém cometera não fora propositadamente, 
mas, fê-lo com intenções nobres, pensando ter sido útil. Este é o 
caso de Karl Marx quando, com ajuda de Friedrich Engels, no sé-
culo XVIII condensou e incrementou as ideias socialistas pré-exis-
tentes.  A ideologia socialista não nasceu com Marx., ele apenas 
implementou-a. A palavra socialismo aqui é uma forma eufemís-
tica de se falar de comunismo. A doutrina socialista que incentiva 
a luta de classes dizendo que esta luta é para benefício dos mais 
pobres é muito antiga. Platão, em 427 a.C., em seu livro A REPÚ-
BLICA propôs um modelo que julgava ideal de sociedade, com su-
pressão da propriedade privada, e, supressão também do núcleo 
familiar. No período medieval, quando o sistema socioeconômico 
europeu era o feudalismo, pequenos grupos como os Cátaros e 
os Valdenses ensaiaram algum tipo de sociedade em comum, 
porém, eram movidos mais por forças de cunho religioso do que 
por preocupações materiais. Na sequência histórica dos ideais so-
cialistas vários pensadores concorreram com suas teorias, entre 
eles podem ser citados: Thomas Munzer (1488) Roberto Owen 
(1771-1858) Ettiénne Cabet (1788-1856) Charles Fourier (1772-
1837).  Durante e após a revolução francesa houve na França 
o movimento comunista babovista comandado por François Noel 
Babeuf (1760-1797) cognominado Gracchus Babeuf, cuja ideolo-
gia previa o controle estatal de toda propriedade e de todos os 
bens. Guilhotinado Gracchus em 1797, o movimento babovista 
continuou por algum tempo até evaporar-se no calor da revolução 
industrial que estava em marcha no início do século XIX.

No discurso os socialistas sempre dizem estar a favor dos me-
nos favorecidos. Sempre dizem estar a lutar pelos pobres. Esta é 
a ideia central de todo movimento socialista. O pobre é a matéria 
prima dos socialistas. Dizem lutar pelos pobres mas na verdade 
não querem que estes deixem de existir. A luta deles é um engo-
do.  Basta ver o que aconteceu no Brasil nos últimos anos: quando 
a ex-presidente deixou o poder pelo impeachment, havia quatorze 
milhões de desempregados, número muito superior àquele núme-
ro de pessoas sem emprego na data do início de sua gestão. A ad-
ministração socialista no Brasil nunca teve um projeto de governo. 
Teve sim projeto de perpetuação no poder, e, para levar à frente 
este projeto, o pobre foi a matéria prima básica. Basta verificar 
dentre os quatorze milhões de desempregados citados acima, e 
fazer-se uma pergunta simples: havia algum rico desempregado 
entre eles?... Não, todos pobres!...  Quanto mais pobres houver 
em uma nação de governo socialista melhor para este, pois aque-
les são mantidos com rédeas curtas pelas vias do assistencialis-
mo Robin Hood, e, em época de eleição são massa eleitoreira 
garantidora do poder.

O leitor atento pode estar se perguntando: mas o que tem isto 
a ver com o evangelho?; já que esta é uma coluna do evangé-
lico... A resposta é muito simples e de fácil entendimento. Esta 
falsa preocupação com os pobres pode ser visto no Evangelho 
de João, o discípulo amado que sempre estava ao lado de Jesus. 
Escreveu João que estando Jesus em Betânia seis dias antes da 
Páscoa, na casa de Lázaro a quem Jesus ressuscitara, prepara-
ram um jantar para Ele e seus discípulos. Ali, Maria, tomando um 
frasco de nardo puro, um perfume valiosíssimo, derramou-o sobre 
os pés de Jesus enxugando-os com seus cabelos. A casa toda 
ficou perfumada chamando a atenção de todos. Relata o evange-
lista que Judas em uma atitude de objeção reclamou: mas por que 
Maria desperdiçou tão valioso perfume? Poderíamos tê-lo vendido 
e dado aos pobres o dinheiro (Jo12:1-3). Seriam trezentos dená-
rios. João fez uma ressalva em seu relato (Jo12:6): Judas falou 
isto não porque se interessava pelos pobres, mas porque era la-
drão; dentre os doze apóstolos era ele quem carregava a bolsa de 
dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. Jesus, vendo 
o constrangimento da mulher que o ungira disse: deixe-a em paz, 
pois os pobres sempre os terá com vocês.

Mesmo quem conhece pouco a Bíblia por não ter o hábito de 
lê-la sabe da história de Judas que foi cognominado o traidor pois 
poucos dias após este episódio supra narrado, ele, recebendo 
uma propina de trinta moedas de prata entregou Jesus aos seus 
algozes que O crucificaram. Jesus morreu por causa da traição de 
um mentiroso que dizia estar preocupado com os pobres, mas, 
na realidade queria ter sua bolsa cheia. Não é difícil ao pensador 
brasileiro encetar um raciocínio paralelo entre a atitude de Judas 
e a dos rusguentos socialistas brasileiros. Estes dizem lutar pelas 
classes menos favorecidas da sociedade, mas, na verdade es-
tão atrás de poder que lhes propicie dinheiro para encher seus 
próprios bolsos.  Quem duvida desta afirmativa pergunte ao Juiz 
Sérgio Moro que tem vários exemplos para fornecer tais como sí-
tios, tríplex e etc.

Assim como Jesus morreu em resultado da traição de Judas, 
podem-se ver hoje no Brasil milhares de inocentes pobres mor-
rendo nas filas de atendimento médico por falta de hospitais e de 
remédios. O caixa do governo não suporta as despesas com a 
saúde porque o dinheiro dos impostos que deveria ser usado para 
este fim, na maioria das vezes, foi desviado por meios escusos, 
desviado por aqueles que diziam estar preocupados com os po-
bres, assim como Judas. De boas intenções o inferno está cheio, 
diz um ditado popular cujo nome do autor perdeu-se nas brumas 
do tempo, mas, que, com certeza era um atento observador do 
procedimento dos defensores do socialismo.

A Câmara de Ouro Preto rea-
lizou, nessa quinta-feira (17) au-
diência pública para prestação de 
contas da Secretaria Municipal de 
Saúde, referente aos meses de se-
tembro, outubro, novembro e de-
zembro de 2017.

A secretária de Saúde, Elia-
ne Coleta, apresentou o balanço 
dos gastos realizados no muni-
cípio durante o período. “Apre-
sentamos a prestação de contas 
referente ao segundo semestre 
de 2017, com um atraso conside-
rando os prazos legais exigidos, 
mas cumprindo o nosso papel 
de trazer transparência a todos 
os gastos que foram executados 
no decorrer desse período e to-
das as assistências prestadas à 
população em números, como na 
urgência; Samu; especialidades 
médicas; atenção básica; todas 
as ações executadas por meio do 
SUS municipal”, explicou.

A discussão foi presidida pela 
vereadora Regina Braga (PSDB) 
que ressaltou que “temos cobrado 
muito essa audiência, vimos que 
no último quadrimestre do ano 
passado entraram R$45 milhões, 
se dividido por quatro meses, 
quer dizer que dá mais de R$11 
milhões por mês de recursos pró-

prios da Prefeitura, mais recursos 
federais e estaduais. Sabemos que 
o Estado está devendo, mas é mui-
to recurso. Então, vamos continuar 
cobrando e fiscalizando. Conver-
sando com a secretária, parece 
que ela está bem-intencionada e 
tomara que ela acerte a situação da 
saúde em Ouro Preto”.

O vereador Vantuir Silva (SD) 
também fez indagações duran-
te a audiência. Entre elas, “sobre 
situações, por exemplo, do trans-
porte para Belo Horizonte e para 
o tratamento de oncologia; ques-
tões de exames; carros de apoios; 

Programa de Saúde da Família 
(PSF); pediatria em Cachoeira 
do Campo e cortes do Núcleo de 
Apoio a Saúde Família (Nasf). É 
o Executivo que define as ações, e 
o Legislativo cobra, aponta cami-
nhos, faz cobranças e reclamações 
do povo”, disse.

A audiência foi realizada em 
atendimento à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF), que exige 
dos gestores a apresentação dos 
resultados econômicos para que a 
sociedade possa avaliar o desem-
penho financeiro da administração 
de forma clara e objetiva.

Patrícia Souza

Sinalização Turística de Ouro 
Preto recebe manutenção

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto, por meio da 
Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, juntamen-
te com a empresa contratada, Locadora Terramares LT-
DA., realizaram nos últimos meses a manutenção das 
placas de sinalização fixadas na sede e dos distritos do 
município de Ouro Preto que vêm sofrendo depredação 
e vandalismo.

Foram identificadas em torno de 70 placas danifi-
cadas na sede e distritos. Estas foram reformadas e re-
colocadas conforme os direcionamentos das ruas e dos 
atrativos da cidade.

Com o contrato vencido em abril, a empresa não 
poderá realizar nova manutenção nas placas, ou seja, 
as próximas manutenções serão de responsabilidade e 
com recursos do município, uma vez que o contrato de 
instalação foi financiado com recursos federais. Dessa 
maneira, a prefeitura solicita a preservação de placas de 
sinalização da cidade, para evitar aos cofres públicos 
gastos com a mão de obra e reimplantação destas.

A depredação das placas de sinalização é um crime 
contra o patrimônio público, pertencente ao município, 
conforme lei federal nº 13.531, de 07 de dezembro de 
2017, que pode levar de seis meses a 03 anos de prisão 
e multa. Não afixe cartazes e anúncios. Ajude a cuidar 
dos espaços públicos, Para informar sobre as placas 
danificadas, entre em contato com o Departamento de 
Turismo, Indústria e Comércio, no telefone: 3551-7329.

Sinalização Turística
A sinalização turística é um programa do Ministério 

do Turismo com recursos do Programa de Aceleração do 
Crescimento - PAC Turismo, projeto contemplado no 
ano de 2013. Hoje, com o projeto inteiramente desenvol-
vido, foram instaladas placas especiais em 179 postes, na 
sede e nos distritos, com o investimento de R$ 550 mil.

As placas de sinalização foram fixadas em diversos 
pontos do centro histórico de Ouro Preto. Conforme as 
exigências regulamentadas pela Secretaria Municipal de 
Turismo, Indústria e Comércio (SETIC) e pelo Instituto 
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
elas auxiliam os visitantes no deslocamento pela cidade, 
deixando o passeio na cidade mais ágil e agradável.

Participe do encontro 
do Comitê da Juventude

A Prefeitura de Ouro Preto convida todos os integrantes de grupos 
e movimentos de participação social, lideranças, agentes políticos, ati-
vistas e pessoas atuantes e interessadas na política pelos direitos dos jo-
vens para o evento de composição do “Comitê Intersetorial de Políticas 
Públicas para a Juventude”, que será realizado na sexta-feira, dia 25 de 
maio, a partir das 16 horas, na Casa de Gonzaga (rua Cláudio Manoel, 
61, Centro, Ouro Preto).O encontro prevê a realização de uma série de 
debates e atividades sobre a realidade dos jovens no Município. Con-
firme sua presença e obtenha informações complementares pelo tel: 
3552-3256, ou pelo celular ou whatsapp 98412-6188.
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Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

www.priscillaporto.com

O combustível 
nosso de cada dia

LINHAS TORTAS*Priscilla 
Porto

Estou escrevendo esta crônica, porque, por enquanto não pre-
ciso de combustível – etílico – para fazê-lo.

Mas, na próxima sexta, posso não ter mais combustível – or-
gânico – para realizar nem a mais simplória das atividades.

E posso, ainda, nem conseguir que a minha filha pequena vá 
à escola. E, por isso, não conseguir comparecer ao serviço. Mas 
talvez, devido à paralisação dos transportes, as escolas nem fun-
cionem, e os serviços nem abram, os produtos alimentícios não 
cheguem, tampouco o gás e muito menos o combustível.

Mas talvez não consiga escrever a próxima crônica, porque 
embora a situação política, econômica e vexatória atual seja um 
combustível e tanto, em termos de assunto, pode ser que o papel 
e a tinta acabem. Quem saber até a energia elétrica? Podendo 
ainda, e muito provavelmente, cessar o transporte do jornal físico.

Tudo isso por causa do maior assunto em voga - em qualquer 
rede social ou conversa de roda: a greve - de nem uma semana 
ainda! - dos caminhoneiros no Brasil e todo o caos emergencial 
que a mesma consegue gerar. 

Ou talvez na realidade:
Tudo isso por causa do maior assunto em voga - em qualquer 

rede social ou conversa de roda: a greve - de nem uma semana 
ainda! - dos caminhoneiros no Brasil e o caos crônico do país que 
a mesma pode vir a exterminar. Isso porque, ao “atrapalhar” toda 
a nossa rotina, essa greve possa ser capaz de sacudir os brasilei-
ros e fazer o gigante adormecido que está dentro de cada um de 
nós – despertar!
*Autora dos livros: “A verdade que as mulheres não contam” e 
“Para alguém que amo – mensagens para uma pessoa especial”.

Legislativo debate 
Plano Municipal 
de Turismo

Com validade prevista para até 
2025, o Plano Municipal de Turis-
mo foi tema de audiência pública 
realizada pela Câmara Municipal 
de Ouro Preto na noite dessa se-
gunda-feira (21). O debate foi pro-
posto pelo vereador Chiquinho de 
Assis (PV), por meio da Comissão 
de Participação Popular, e lotou 
o plenário do Legislativo com re-
presentantes dos vários segmentos 
que compõem, direta e indireta-
mente, o trecho turístico da cidade.

O projeto de lei nº 82/2018, 
que institui o Plano Municipal de 
Turismo, tem por objetivo elencar 
e programar as políticas públicas 
que serão adotadas pelo Executivo 
em prol do turismo local para os 
próximos dez anos em consonân-
cia com o Ministério do Turismo 
e a Secretaria de Estado da Cultura 
de Minas Gerais. “Extraímos da-
qui indicações muito pertinentes, 
que consolidarão o nosso plano 
ainda mais. Este é o primeiro e 
está saindo com uma grande par-
ticipação popular com uma ampla 
discussão aqui feita”, salientou 
Felipe Vecchia Guerra, secretário 
municipal de Turismo, Indústria e 
Comércio de Ouro Preto.

Após conclusão e aprovação, 
o projeto estabelecerá ações, pro-
gramas e projetos de curto, médio 

e longo prazo que sejam capazes 
de criar e ampliar as condições 
já existentes. “O plano dura dez 
anos, mas ele pode ser revisto a 
qualquer momento, pois o próprio 
Conselho Municipal de Turismo 
prevê isso no caso de alguma meta 
não poder ser cumprida e nos ca-
sos de ela já ter sido feita. Nesse 
caso, ele será revisto e buscaremos 
adequações dentro da legalidade”, 
frisa o vereador Chiquinho de As-
sis, também lembrando que “é a 
primeira vez que temos um plane-
jamento técnico para isso, e isso é 
um marco legal para o município 
e temos que se empenhar para dar 
certo”.

“Todo o trabalho de elaboração 
e de ouvir as classes envolvidas se 
encaminha, de forma favorável, 
ao desenvolvimento da atividade 
turística de nossa terra, da diver-
sificação da economia e geração 
de renda no município”, afirmou 
o vereador Wander Albuquerque 
(PDT), presidente do Legislativo 
ouro-pretano.

Além dos vereadores Wander 
Albuquerque e Chiquinho de As-
sis e o secretário Felipe Guerra, 
compuseram a mesa: a vereado-
ra Regina Braga (PSDB); Jorge 
Adílio, do Conselho Municipal de 
Turismo; Deise Lustosa, diretora 

do Museu da Inconfidência; pro-
fessor Marcos Knupp, pró-reitor 
de Extensão da Ufop; professor 
Marcelo Viana Ramos, do De-
partamento de Turismo da Ufop; 
Maria da Glória Laia, diretora do 
IFMG-OP; Jorge Daniel do Nas-
cimento Filho (Carioca), repre-
sentante da Polícia Civil de Ouro 
Preto; Cassiano Meira (Kaiodê), 
conselheiro fiscal da Associação 
de Guias de Turismo; Márcio Ab-
do, da Convention & Visitors Bu-
reau (CVB); Sônia Maria Viana, 
da Abih Ouro Preto; Shirley Ba-
celar, da Associação dos Guias de 
Turismo do Brasil; Walkíria Car-
valho, vice-diretora da Associação 
Comercial e Empresarial de Ouro 
Preto (Aceop); Nelson Marcos da 
Silva, da Agência de Guias de Tu-
rismo de Ouro Preto (AGTOP); e 
Nilson Ros Chagas, responsável 
pelas Unidades Operacionais do 
Sesi Ouro Preto e Mariana.

Com mais de dois mil poemas inscritos, 
poeta moradora de Amarantina sonha 
em ver suas obras publicadas

Dite Silla começou a escrever seus poemas 
depois que chegou ao Brasil, em 1977

O distrito de Amarantina, em 
Ouro Preto, se tornou o lar de uma 
poeta com milhares de poemas es-
critos, mas pouco conhecidos, ao 
menos na região. No Brasil desde 
1977, a escritora Dité Silla veio 
fugida da Hungria para a Alema-
nha Ocidental em 1970. A poeta, 
hoje, com mais de 90 anos, junto 
com seu marido e filha, recebeu 
a reportagem do jornal O Liberal 
para contar sua história e divulgar 
seu trabalho, com a esperança de 
conseguir publicar suas obras.

Quando chegou ao Brasil, Dité 
não falava nenhuma língua latina, 
e foi já no segundo ano que estava 
aqui, que a poeta iniciou a compo-
sição dos poemas em português. 
Muitos acharam um mistério, por 
ser bastante diferente de sua língua 
natal, Dité porém, acha que é uma 
dádiva, deixando de lado qualquer 
tipo de ‘ismo’.

Junto com a família, a escri-
tora morou em diversas cidades 
do Brasil, fontes de sua inesgo-

tável inspiração. Hoje, a poeta 
soma mais de dois mil poemas, a 
maioria, reflexões em poesias das 
cidades onde morou como Rio, Sã 
Paulão, São Luiz do Maranhão, 
Curitiba, Belo Horizonte, entre 
outras.

A filha conta que o sonho é 
publicar todas as obras da mãe. 
“Por todos os lugares que passa-
mos, minha mãe escreveu vários 
poemas. Fez até uma coleção, 
chamada de Ciclos, como Ciclo 
Paraná, Curitiba, Público… foram 
diversos. Agora nós queremos reu-
nir todos em uma publicação, para 
que todos possam conhecer o seu 
trabalho e realizar um sonho anti-
go”, revela Cristina.

Dité começou a escrever de-
pois que chegou ao Brasil e per-
guntada sobre essa paixão, o que 
a motiva, ela simplesmente diz: 
“não sei explicar. Simplesmente 
sinto uma vontade de escrever e 
o texto flui… Digo que é como 
psicografia, uma criação usando 

outra criação”, define.
Para publicar sua obra, Dité 

precisa de apoio cultural. Interes-
sados podem entrar em contato 
com a filha, Cristina, para conhe-
cer mais o trabalho da poeta. O te-
lefone é o (31) 9 8916-9206.

Michelle Borges

Canção (Dité Silla)
Não estou contando horas
Estou por minas-adentro
Seguindo borboletas
Nos cheirosos cantos
Estou aguardando minhalma
Com cores trocadas por 
pingos de arco-íris.

Paisagem, que és a minha,
Porque não nasci para ti

Com todos os meus presentes             
passados?
Não conto tempos
O flutuar do invisível
Me deixa ver os verdes
Do milharal milenar,
A lagoa azular

Estou minas adentro
Cantando o sem-som dos 
encantos

Teatro Municipal Casa da 
Ópera recebe o cantor e 
compositor Toni Garrido

Depois de Moraes Moreira, 
Alice e Danilo Caymmi, agora foi  
a vez do cantor e compositor Toni 
Garrido subir ao palco da Casa da 
Ópera, pelo projeto “De Conversa 
em Conversa”. O encontro marca-
do com Toni Garrido, que também 
é vocalista da banda Cidade Negra, 
aconteceu nesta quinta-feira, 24. 
Ele contou sua história e trajetória 
no meio musical através de um 
bate-papo com o público, além de 
apresentar seus maiores sucessos.

Com curadoria e mediação do 
pesquisador da MPB e professor 
da PUC-Rio, Júlio Diniz, o proje-
to “De Conversa em Conversa” 
propõe aliar debates e música de 
qualidade. É realizado com patro-
cínio da CEMIG e CSN, com su-
porte da Lei Estadual de Incentivo 
à Cultura e apoio da Prefeitura de 
Ouro Preto, por intermédio da Se-
cretaria de Cultura e Patrimônio e 
da Secretaria de Turismo, Indústria 
e Comércio.

“Esta é uma atividade que es-
tamos realizando em parceria com 
a cidade de Congonhas, e integra o 
Ano do Patrimônio, na programa-
ção cultural que preparamos para 
celebrar os 80 anos do tombamento 

federal de Ouro Preto”, explica Za-
queu Astoni, secretário de Cultura e 
Patrimônio. O secretário de Turis-
mo, Indústria e Comércio de Ouro 
Preto, Felipe Guerra, chama a aten-
ção para a importância da manuten-
ção de uma programação contínua 
na Casa da Ópera. “O teatro mais 
antigo em atividade da América 
Latina esteve inativo, fechado por 
um bom tempo. Mas retornou às 
suas funções originais no ano pas-
sado, e já atrai, de novo, ótimos 
eventos e também turistas de todos 
os cantos do mundo”.



O LIBERAL Ed.1291 - SExta - fEira, 25 dE maio/2018

www.jornaloliberal.net
7OURO PRETO

PANORAMA

A cachoeirense Paola comemorou a passagem dos seus 15 anos com familiares e amigos no sábado, 
dia 19, no clube da terceira idade do distrito. Com muita festa e música boa, a aniversariante celebrou 
a data ao lado do avô, Paulo Celestino, que também fez aniversário no mesmo dia. A mãe e filha, Ana 

Paula, conhecida como Paulinha, comemorou em dobro, com muita alegria. 

A Fundação de Arte de Ouro Preto | FAOP organiza, nesta sexta-feira, 
dia 25, mais uma edição do Sextas Abertas no Núcleo de Arte. Neste 

projeto mensal, são ofertadas gratuitamente atividades artísticas para que 
o público conheça as ações desenvolvidas pela Fundação. Oficinas, pales-
tras e mostras sobre linguagens artísticas compõem a programação que 
começa às 8h e segue até 18h. Mais informações: (31) 3551-5052.

Marcelo Cândido

A Orquestra de Câmara de Ouro Branco, grupo pertencente à Casa de 
Música, deu início à série de concertos que realiza por Minas Ge-

rais no Circuito Cultural 2018.  O grupo realizou duas apresentações: do-
mingo, dia 20, em Ouro Preto, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos, e segunda-feira, dia 21, em Ouro Branco, na Matriz 
de Santo Antônio. O secretário estadual de Cultura, Angelo Oswaldo de 
Araújo Santos, se reuniu com o grupo antes da apresentação em Ouro 
Preto e parabenizou a Casa de Música pela iniciativa. Em breve a Casa de 
Música divulgará as datas dos próximos concertos do Circuito Cultural.

Silvia Vilaça

Secretário estadual de Cultura, Angelo Oswaldo de Araújo Santos, 
se reúne com a Orquestra de Câmara de Ouro Branco antes do 

concerto em Ouro Preto

A TV UFOP estréia no dia 22 
de maio, às 19h20, o progra-

ma Sabor de Memória. O projeto 
olha para a culinária como uma 
forma de reconhecimento da nos-
sa cultura e dos laços criados entre 
a comida e a memória afetiva. Em 
cada episódio, um convidado cozi-
nha um prato que o desperte lem-
branças e sentimentos. O foco não 
é a receita, mas as relações entre 
pessoas e comida. O programa em 
formato de entrevista, comandado 
pela apresentadora Paula Lima, 
conta com quatro episódios grava-
dos nos distritos e cidades de Ouro 
Preto e Mariana. Sendo o primeiro 
em Lavras Novas, distrito de Ouro 
Preto. Os episódios vão ao ar no 
canal 31 e no canal da emissora no 
Youtube e na página do Facebook 
da TV UFOP. 

Atletas de esporte de contato 
Madson Vitor, André Soares 

e Marciano Anderson de Jesus, da 
cidade de Mariana, participarão 
do Campeonato Brasileiro, que 
acontece em Colatina, no Espírito 
Santo. A competição é seletiva 
oficial para a copa do mundo, 
que acontece na Argentina em 
novembro deste ano. Os atletas 
têm extenso currículo e troféus 
em competições. Membros da 

Madson, André 
e Marciano par-
ticipam de cam-
peonato brasi-
leiro de esporte 
de contato

No sábado, dia 19, aconteceu 
a segunda Copa Mariana de 

Boxe Olímpico, disputada pelos 
alunos do Centro de Treinamento 
Marciano (CTM) de Mariana e 
do projeto Inclusão social através 
do esporte marcial - Quem luta 
não briga. Os alunos são treinados 
pelos instrutores André Soares, na 
arena Mariana, e pelo professor 
Brayan Deusdeth, em Antônio Pe-
reira. O evento, que aconteceu de 
9h às 12h30, contou com a partici-
pação de atletas infantil, juvenil e 
adulto. Atletas de diversas cidades 
participaram do evento. Todos eles 
são filiados na AMEC e 70 % dos 
jovens boxeadores são oriundos de 
projetos sociais.

Associação Mi-
neira Esporte de 
Contato (Amec) 
que tem sede em 
Mariana, agra-
decem a todos 
os parceiros pelo 
apoio na concre-
tização do sonho 
desses atletas. 

No dia 21 de maio, a Funda-
ção de Arte de Ouro Preto | 

FAOP, juntamente com a Secreta-
ria de Estado de Cultura de Minas 
Gerais, entregou duas obras que 
estavam em processo de restaura-
ção à Igreja de Nossa Senhora da 
Glória, em Passa Tempo/MG. O 
evento contou com a presença do 
secretário de Estado de Cultura 
de Minas Gerais, Angelo Oswal-
do, do prefeito de Passa Tempo, 
Edilson Rodrigues, do chefe de 
gabinete da FAOP Juliano Morei-
ra, representando a presidente Jú-
lia Mitraud, da diretora da Escola 
de Arte Rodrigo Melo Franco, 
Gabriela Rangel, e da equipe téc-
nica da Fundação. As peças foram 
recebidas pelo Curso Técnico em 
Conservação e Restauro da FAOP 
e restauradas dentro do processo 
de Estágio Curricular.

Matheus Meireles

Com muita emoção e ao lado 
de parentes e amigos, o casal 
Ana Honorato e Márcio Bretas, 

moradores de Cachoeira do 
Campo, comemoraram no dia 

19 de maio suas bodas de prata. 
Que esta união não falte a paz, 
a alegria e o amor juntamente 
com todas as lembranças de 

vinte e cinco anos de glórias e 
superações. Parabéns!
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R. Sete de Setembro, 413 (próx. Matriz) - Cachoeira do Campo

3553-1642      98785-9075

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas

*Self Service 
sem balança

*Servimos 
MARMITEX 

com entrega 
em domícilio e 
para empresas

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

Inaugurada a Sala Mineira do 
Artesão no Paço da Misericórdia

A sala é uma ação que integra o Plano Municipal de 
Turismo de Ouro Preto

Na segunda-feira, 21, foi inau-
gurada a primeira Sala Mineira do 
Artesão, iniciativa da Secretaria 
de Estado Extraordinária de De-
senvolvimento Integrado e Fóruns 
Regionais (SEEDIF) em parceria 
com a Secretaria de Turismo, In-
dústria e Comércio de Ouro Preto, 
Serviço Voluntário de Assistência 
Social (Servas), Sebrae e Emater-
-MG, para fortalecer o artesanato 
e desenvolver o potencial dos ar-
tesãos.

A cerimônia contou com a 
presença do prefeito de Ouro Pre-
to, Júlio Pimenta, do secretário de 
Turismo, Indústria e Comércio de 
Ouro Preto, Felipe Guerra, do ve-
reador Chiquinho de Assis, do se-
cretário de Patrimônio Cultural e 
Turismo de Itabirito, Ubiraney de 
Figueiredo Silva, do vice-prefeito 
de Ouro Branco, Celso Roberto 
Vaz, do subsecretário da Seedif e 
coordenador do programa +Arte-
sanato, Pedro Leão, da presiden-
te do Servas e primeira dama do 
Estado, Carolina Pimentel, além 
de representantes do Sebrae, da 
Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP) e de artesãos ouro-
-pretanos.

Na data, também foram en-
tregues exemplares da Carteira 
Nacional do Artesão, dos artesãos 
que já cadastrados. A sala está fun-
cionando no Paço da Misericórdia 
– Centro de Artes e Fazeres de Ou-
ro Preto, localizada na Rua Padre 
Rolim, 344, no bairro São Cristó-
vão, no horário das 8h às 13 horas.

A Sala Mineira do Artesão irá 
oferecer diversos serviços, como: 
cadastro para a confecção da Car-
teira Nacional do Artesão, capaci-
tação e instruções para participa-
ção de feiras, eventos e editais.

Para solicitação da Carteira do 
Artesão são necessários os seguin-
tes documentos: uma foto 3X4 e 
cópias do CPF, identidade, com-
provante de endereço. As entre-
vistas são reservadas de segunda a 
quarta-feira. O artesão pode cadas-
trar em até três técnicas diferentes. 
Durante a avaliação, é necessário 
ter em mãos, um produto pronto 
e um produto inacabado para ser 
finalizado na hora.

Marcelo Tholedo

Paula Karacy

Paula Karacy

CREAS promove 
campanha contra 
o abuso sexual de 
crianças e adolescentes

O Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Ouro 
Preto, CREAS, deu início a uma campanha extensiva de conscientização e 
prevenção contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. 
A campanha teve início na Escola Municipal Professora Haydeé Antunes, 
em Cachoeira do Campo, no dia 18 de maio, data estabelecida como o 
Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes.

A campanha foi desenvolvida pela psicóloga do CREAS, Carina Cris-
tiane de Lemos, e pela coordenadora do CREAS, Adriana Cássia de Jesus. 
De acordo com a psicóloga Carina, a ideia desta campanha é orientar des-
de cedo as crianças sobre a diferença entre carinho e toque para que elas 
saibam diferenciar os que são permitidos dos que não são, e como buscar 
ajuda em caso de abusos. “Este ano, o foco da nossa campanha são as 
crianças que são as vítimas desse tipo de violência e por meio de um con-
teúdo lúdico iremos ensinar a diferenciar o carinho do abuso, a dizer não 
quando algum toque acontecer e principalmente, a pedir ajuda a alguém 
da sua confiança”, afirma.

A primeira ação da campanha envolveu cerca de 250 alunos com ida-
des de 6 a 11 anos, que ainda receberam uma cartilha para ser levada para 
casa, para leitura dos pais e responsáveis. Ângela Maria, coordenadora 
pedagógica da escola, conta que “esta ação é muito relevante! A gente 
percebe no dia a dia que estes casos acontecem e que, com a orientação 
correta, as crianças criam coragem para pedir ajuda.”

A coordenadora do CREAS, Adriana Cássia de Jesus, afirma que 
ações como esta têm resultado imediato por meio dos encaminhamentos 
que chegam ao CREAS. “Os professores são grandes aliados na luta con-
tra esse tipo de violência, pois eles estão em contato diário com as crianças 
e sabem identificar mudanças no comportamento. Eles podem e devem 
nos procurar para buscar ajuda no atendimento às famílias e também po-
dem contar com nosso auxílio levando informação para os alunos”, asse-
gura Adriana. O CREAS recebe encaminhamentos por meio da Delegacia 
Civil, Fórum, Disque Denúncia e Conselho Tutelar. O CREAS fica na rua 
Dr. Orlando Ramos, 55, Vila São José e atende pelo tel:(31) 3551-6101.

Ouro Preto sedia 
2ª etapa da Copa 
Internacional Levorin

Entre os dias 8 e 10 de junho, Ouro Preto irá receber centenas de competido-
res de 28 países do mundo para a segunda etapa da Copa Internacional Levorin 
de Mountain Bike (CIMTB Levorin). A competição será a primeira prova no 
Brasil a contar pontos para o ciclo Olímpico de Tokyo 2020.

De acordo com o secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guer-
ra, trazer uma etapa da CIMTB Levorin para Ouro Preto é mais um passo da 
gestão para atrair grandes eventos relacionados ao esporte. “Ouro Preto já é um 
celeiro de eventos culturais e faz parte do desenvolvimento econômico da cida-
de. A gente busca valorizar o turismo não só para a economia da cidade, mas 
também para o bem-estar da população”, ressaltou.

O secretário de Esportes e Lazer, Robson Santos, conta que objetivo é ter a 
etapa fixa no calendário de eventos de Ouro Preto. “Vai ser sensacional, porque 
um evento como esse só tem a enriquecer ainda mais a cidade, trazendo mais 
renda para diversos setores do município, além de ter um público excelente. 
Estamos motivados e queremos trazer a CIMTB Levorin como uma etapa fixa 

de Ouro Preto. Temos muitos atletas de mountain bike e o evento está vindo até 
eles”, comentou."Para nós é uma grande honra fazer parte da história dos Jogos 
Olímpicos. A CIMTB Levorin é decisiva desde os Jogos Olímpicos de 2008 em 
Pequim, passando por Londres em 2012, Rio de Janeiro em 2016 e agora Tokyo 
2020. Será nossa quarta participação nos Jogos e isso nos orgulha muito", disse 
o organizador da prova, Rogério Bernardes.

Esportes e Lazer e Educação trabalham juntas
Um concurso de redação e um concurso de desenho irá acontecer nas esco-

las municipais, com a premiação de 4 bikes, cedida pela Copa Internacional de 
Mountain Bike. O secretário de Esportes e Lazer, Robson Santos, afirma que "a 
interação entre educação e esporte é fundamental e importantíssima para forma-
ção do cidadão". O concurso acontece durante todo o mês de maio nas escolas 
e a premiação será no dia 9 de junho, às 13h, no Campus da UFOP. Inscrições e 
mais informações: cimtb.com.br

(31) 98489-7530
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Saideira do Viação Gastronômica vai 
trazer música e gastronomia de primeira

cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Sustentabilidade: a Coca Cola FEMSA abre 
edital sobre “Ideias para um mundo melhor”. 
O projeto oferece 300 mil reais além de parce-
rias e curso de capacitação. Segundo a gerente 

de comunicação Wanessa Scaboara a sustentabilidade nada mais é 
que a soma das soluções sociais, criatividade e foco em pilares com 
alto poder transformador como o esporte e meio ambiente. Os cursos 
criar, captar e transformar serão ministrados em dois dias na cidade 
de Itabirito.
Serenata: hoje, sexta-feira você é convidado da diretora Creanísia 
Marques e da vice Nair Leonel para comemorar os 55 anos de funda-
ção da Escola Estadual professor Tibúrcio. O evento conta também 
com homenagem a todas as mães com apresentação de músicos de 
nossa terra que vão oferecer uma serenata no pátio daquela institui-
ção a partir das 19h. O professor Ricardo Francisco, ao lado dos de-
mais educadores vão trabalhar no “Public relations” recebendo você 
e sua família.
Por onde anda? Dirceu Araújo do Carmo. Filho de tradicional 
família itabiritense e liderança sempre atuante em nossas causas 
sociais. No Itabirense prestou serviços de forma eficiente e respon-
sável. Dirceu Araújo do Carmo é gente de expressão na região dos 
Inconfidentes!
Condomínio: uma festa pra lá de criativa deve acontecer no próximo 
dia 7 de julho no condomínio Santa Clara, onde o presidente Urbano 
Braga e diretores Márcia e Odésio já coordenam os preparativos para 
a festa junina que deve reunir todos os moradores e convidados.
Rompendo o silêncio: o CREAS promoveu campanha contra vio-
lência a pessoa idosa. O disque 100 pode ajudar você e seus entes 
queridos. E neste contexto lá se vão quase 7 décadas que a sociedade 
começou de fato a olhar com bons olhos para nossos velhinhos. Foi 
através da conferência São Vicente de Paula que começou a funcio-
nar o Asilo Santa Luiza de Marilac, graças a lideranças como do Sr. 
Alberto Bretas, José Faria de Oliveira, Lourival Vasconcelos e mui-
tos outros que abraçaram a causa e construíram espaço digno para os 
integrantes da terceira idade.
Para refletir: creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o 
ódio e o terror. (Charles Chaplin).

Ivacy Simões

Bombeiros: Sob o comando de Leidiane de Fátima Gonçal-
ves o corpo de bombeiros municipal completou 19 anos 
de sua implantação. Com 28 integrantes a unidade presta 

relevantes serviços à comunidade com atividades pelas 24 
horas do dia. Poucas cidades em Minas contam com a efi-

ciência de um corpo de bombeiros municipal. Aos integran-
tes nosso reconhecimento e admiração.

Festa de comemoração dos 88 anos da C. M. União Itabiri-
tense: recebendo a visita da S.M. Santa Cecília de Rodrigo 

Silva, as bandas fizeram uma movimentada manhã musical, 
agradando ao grande público presente à Praça da Estação. 
A banda nova fez a apresentação dos novos músicos que 

passam a fazer parte da corporação, sendo eles: Rafael Yudy 
Ogawa, Laís Lury Sakaki Ogawa, Vitória Luiza Moreira Silva, 
Danilo Lemos Corradi, Miguel Angelo, Sara Daniela, Bernar-

do Jonas, Augusto Pimenta de Carvalho. 

(31) 98489-7530

Denúncias 
 Sugestões

Críticas 
Novidades 

ENVIE PARA

Muito samba, MPB e outros 
estilos musicais farão parte da Sai-
deira do Festival Viação Gastronô-
mica, no dia 2 de junho. A partir das 
12h, a Praça da Estação receberá a 
seleção dos melhores pratos para 
uma tarde inteira de muita degusta-
ção e grandes shows.

Bernardo Avelino, Paulinho 
Sacra e Daniel B., Tunai & Wagner 
Tiso, Copo Lagoinha e Gustavo 
Maguá são os nomes aguardados 
para um dia inteiro de programa-
ção. Além disso, um sorteio para os 
participantes da Viação e a premia-
ção do melhor prato do Festival são 
atrações bastante esperadas.

Com o tema “Gastronomia de 
Minas em harmonia com a produ-
ção associada: Cervejas artesanais 
e a Cachaça artesanal de alambique 
como produto nobre na cozinha 
mineira!”, os 18 estabelecimentos 
participantes aplicaram em suas re-
ceitas a cachaça artesanal de alam-
bique ou cervejas artesanais. Além 
de valorizar o produto, o tema 
fortalece a produção das bebidas 
artesanais locais. Durante a Grande 
Saideira, uma seleção dos melhores 
pratos fará parte da festa, com pre-
ços e porções reduzidas. 

Qualidade da água: Itabirito 
recebe visitantes internacionais

Representantes de ONG estadunidense e 
Instituto alemão estiveram em Itabirito no dia 18

Representantes do ITT - Insti-
tute for Technology and Resources 
Management in the Tropics and 
Subtropics, da Alemanha, e da ONG 
ambiental TNC - The Nature Con-
servancy, dos Estados Unidos, visi-
taram a Bacia Hidrográfica do Rio 
Itabirito no dia 18 de maio. O obje-
tivo foi conhecer melhor a realidade 
hídrica da cidade.

As atividades foram acompa-
nhadas pelo secretário municipal de 
Meio Ambiente, Antônio Genero-
so, pelo diretor-presidente do Saae, 
Wagner Melillo, e pelo presidente 
da ONG Águas do Acuruí, Odilon 
de Lima.

"A visita serviu exatamente para 
conhecermos aquilo que já é desen-
volvido pelo município dentro das 
ações de monitoramento de quali-
dade e quantidade de água. Nossa 
expectativa é, com o auxílio dos 
experts do ITT, desenvolver um pro-
tocolo de monitoramento e, quem 
sabe, auxiliar Itabirito", explicou 
Ricardo Galeno, gerente do proje-
to Coalizão Cidades pela Água, da 
TNC, em Belo Horizonte.

A comitiva da ONG ambiental 
também contou com a presença de 
Paulo Petry, brasileiro radicado nos 
Estados Unidos, doutor em ecologia 
de água doce, e do ecólogo colom-
biano Jorge León.

Aquífero, córregos, 
ribeirões e rio no percurso
O percurso contemplou locais 

como o Aquífero Cauê - o segundo 
maior do estado de Minas Gerais -, 
córregos, ribeirões, pontos de moni-
toramento do Rio Itabirito e a Estação 
Ecológica de Arêdes. Os visitantes 
também tiveram a oportunidade de 
conhecer o Centro de Controle Ope-
racional do Saae e as tecnologias uti-
lizadas no processo de monitoramen-
to do abastecimento na cidade.

"O importante, agora, é iden-
tificar as necessidades para poder 
contribuir. Foi uma experiência inte-
ressante, com certeza. Já temos uma 
ideia do que a Prefeitura de Itabirito 
está fazendo, como a construção de 
barraginhas", destacou o engenheiro 
químico mexicano Santiago Penedo, 
que representou o ITT ao lado do hi-
drogeólogo Aaron Firoz, nascido em 
Bangladesh.

Discurso compartilhado pelo se-
cretário de Meio Ambiente, Antônio 
Generoso. "Foi a primeira oportuni-
dade, com a TNC trazendo represen-
tantes da América Latina e o instituto 

ITT, da Alemanha, que é parceiro 
dela. Agora, eles vão estudar e fazer 
as propostas para a gente. Abre um 
importante intercâmbio em relação 
à transferência de tecnologia, a pos-
síveis investimentos", comemorou.

No retorno a Itabirito, os visitan-
tes foram recebidos no gabinete pelo 
Prefeito Alex Salvador, que ressaltou 
a importância da valorização da pauta 
ambiental para a população itabiriten-
se. "Estamos muito satisfeitos com a 
colaboração e com a visita, que nos 
entusiasma a preservar ainda mais e 
também a investir mais, que é o que 
estamos fazendo na cidade", afirmou.
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E EU
João de 
Carvalho

O feminismo e os 
direitos da mulher

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

SEGUNDO a linha do tempo e dos acontecimentos postos por 
Bem Dupré, a gente observa a evolução ascendente da conquista 
dos direitos referentes às reivindicações da mulher. Feminismo 
é a teoria segundo a qual as mulheres devem ter os mesmos 
direitos políticos, sociais e econômicos que os homens. Melhor 
ainda, é um movimento organizado em torno deste pensamento. 
É inegável e justa a ascensão feminina em todos os setores, em 
busca de seus direitos político-sociais, há séculos sonegados à 
elas, por motivos absolutamente machistas, patriarcais, impositi-
vos, que deveriam ser vividos harmoniosamente, pelo homem e 
pela mulher.

Pela teoria chamada “Criacionista” a mulher provém de par-
te do corpo masculino, mas a verdade é que: sem a mulher, o 
homem jamais poderia existir. Isto faz parte da força da materni-
dade, que todas as conquistas científicas modernas sempre res-
peitaram. A maternidade sempre precede à filiação! Simone de 
Beauvoir, escritora francesa, uma das defensoras mais expressi-
vas dos direitos femininos, deixou escrito, em seu livro “O Segun-
do Sexo” (1949) que: “Não se nasce mulher, torna-se.”.

VEJA ESTA LINHA do tempo sequenciada e marcada pela 
conclusão dos direitos da mulher, através dos séculos: “- 1792, 
Mary Wollstonycraft, em Reivindicação dos Direitos da Mulher, já 
protestava conta a subordinação feminina; - 1848, foi realizada a 
1ª Convenção Americana pelos Direitos Femininos, em Seneca 
Falls, Nova York, exigindo-se que fosse concedida às mulheres 
igualdade de participação nos vários ofícios, profissões e no co-
mércio; - 1860, John Stuart Mill publica seu livro A Sujeição da 
Mulher no qual ele defende o princípio da igualdade perfeita, sem 
subordinação legal de um sexo a outro; - 1918, foi concedido o di-
reito de votar às mulheres britânicas, e norte-americanas; - 1920, 
a 19ª Emenda americana proibia a cassação do direito de voto 
com base no sexo; - 1960, início da segunda onda de feminismo, 
com a era dos direitos civis em ascensão; - 1990, início da terceira 
onda do feminismo, cada vez mais vivo, forte e abrangente, com 
um nível de inclusão e pluralismo maior, na busca de um feminis-
mo verdadeiramente global”.

EM CONCLUSÃO: Vale destacar que, no Brasil, o direito ao 
voto da mulher foi assegurado pelo Decreto 21.076, de 02 de fe-
vereiro de 1932, pelo então presidente Getúlio Vargas. Em 1928 
tornara-se pioneira na votação a jovem “Mietta Santiago”, mui elo-
giada por Carlos Drumond de Andrade, em versos memoráveis. 
Hoje, o feminismo é superatuante, nas assembleias legislativas, 
embora em menor proporção numérica que os homens.

O feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, 
ideológicos das mulheres, valorizando seu empoderamento, liber-
to dos padrões patriarcais. Sua tendência é dinâmica, com cresci-
mento reconhecido pelos homens, e atuante em qualquer esfera. 
A primeira mulher a ter direito de votar no Brasil foi Celina Guima-
rães Viana, mas a primeira mulher Deputada Federal foi Carlota 
Pereira de Queirós. Espera-se que, nas eleições de outubro, ano 
2018, elas darão um grande passo numérico na ocupação das 
cadeiras parlamentares brasileiras.
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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)

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

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

A MAIS COMPLETA LINHA DE 
MATERIAL ESPORTIVO DA REGIÃO

Camisaria
BARRETO

Roupas - Calçados - 
Cama e Mesa

R. Dr. Guilherme, 172 - ITABIRITO - 3561.1881

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

(31) 3561-0508 
3561-3584

98979-4354

PANORAMA

Curso de Apicultura qualifica 
produtores rurais de Itabirito

Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento 
ofertou o curso de apicultura no distrito itabiritense

Curso de Apicultura gratuito para 
11 produtores rurais, com duração de 
quatro dias, foi ofertado pela Secreta-
ria de Agricultura Pecuária e Abaste-
cimento da Prefeitura de Itabirito por 
meio de parceria com o Sindicato dos 
Produtores Rurais de Itabirito e Ouro 
Preto e ministrado pelo Senar - Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural, 
no distrito de Acuruí.

As boas práticas da fabricação do 
mel e seus derivados foi o tema prin-
cipal do curso. “Trabalhamos a legis-
lação vigente vinda do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimen-
to e, em seguida, focamos o processo 
de higiene produtivo de mel, cera, 
própolis, pólen, geleia real e de todos 
os produtos das abelhas”, explicou 
o zootecnista e instrutor do curso do 
Senar, Hélio da Silva.

Para quem foi aprender, essa foi 
mais uma oportunidade de se qualifi-
car para o mercado e se destacar dos 
demais produtores. Thiago Souza 
Carmo, veterinário, aproveitou bas-
tante o curso. “Muito proveitoso a 
respeito das boas práticas na manipu-
lação de mel e seus derivados”.

Dentro da parceria, outros cursos 
serão ministrados como o de Fruti-
cultura, que aconteceu nesta semana 
(21 a 25 de maio), e o de Criação de 
Galinha Caipira, entre os dias 28 e 30 
de maio. No mês de junho, o curso de 
Turismo Rural, durante os dias 5 e 8, 
e de Artesanato com Fibras, entre 25 
e 29. Todos os cursos são gratuitos. 
Mais informações na Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to por meio do telefone 3561-4114.

A produção de mel em Itabirito
Itabirito conta com cerca de 25 

apicultores que produzem mais de 
uma tonelada mensal de mel e própo-
lis. Os produtos são vendidos no co-
mércio de Itabirito e, no caso do mel, 

os saches são comercializados para a 
merenda escolar.

O mel além de muito saboroso é 
um alimento muito versátil que pode 

ser usado para fortalecer o sistema 
imunológico das pessoas, além de 
ser diurético, digestivo, expectorante 
e calmante.

No dia 20 de maio o 
secretário de Patri-
mônio e Cultura de 

Itabirito, Ubiraney 
de Figueiredo Silva, 
completou mais um 

aniversário. O Jornal 
O LIBERAL parabe-

niza o secretário, que 
já ocupou a pasta de 

Turismo da cidade por 
seis vezes. Desejamos 

muita saúde, prospe-
ridade, felicidades e 

muitos anos de vida! 
Feliz aniversário!

Atentos às inova-
ções acadêmicas 
relativas ao ensino 
do Direito em 
Minas Gerais e no 
Brasil, diretores e 
coordenadores dos 
cursos de Direito 
da UNIPAC e dos 
Núcleos de Práti-
cas Jurídicas – NPJ 
participaram na 
sexta-feira (18/05) 
do 4° Fórum Mineiro de Diretores e Coordenadores de cursos de Direito, 
em Belo Horizonte. O evento é promovido todos os anos pela Comissão 
de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Seção 
Minas Gerais. O objetivo do Fórum é levar assuntos relevantes vincula-
dos aos cursos de Direito e Núcleos de Práticas Jurídicas de instituições 
de ensino superior. Tratam-se de informações relacionadas à prova do 
ENADE, ao exame da OAB, entre outras.
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PREFEITURA  
MUNICIPAL  

DE  ITABIRITO

Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Propos-
ta e Habilitação do Processo Licitatório 
nº063/2018, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº034/2018 - Objeto: contratação de 
empresa para prestar serviço de publicação 
de extratos de contratos, Aditivos, Convê-
nios, decisões da Comissão Permanente 
de Licitação e demais atos e informações 
advindos da Administração Pública, em pe-
riodicidade semanal com ampla circulação 
Regional, incluindo o município de Itabiri-
to, conforme especificações do Anexo I, do 
edital. Empresa Vencedora e habilitada Sa-
liba & Rendeiro de Noronha LTDA - ME, 
perfazendo este pregão um valor total de: 
R$58.752,00 (Cinquenta e oito mil setecen-
tos e cinquenta e dois reais), Itabirito / MG, 
18/05/2018 – Engº Wagner José Silva Me-
lillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contratos de Prestação de 
Serviço em Jornal Publicação Periódico. 
Referência: Processo Licitatório nº 
063/2018, na modalidade Pregão Pre-
sencial nº034/2018, Contratante: Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de 
Itabirito-MG. Empresa Contratada: Sali-
ba & Rendeiro de Noronha LTDA - ME. 
Objeto: contratação de empresa para pres-
tar serviço de publicação de extratos de 
contratos, Aditivos, Convênios, decisões 
da Comissão Permanente de Licitação e 
demais atos e informações advindos da 
Administração Pública, em periodicidade 
semanal com ampla circulação Regional, 
incluindo o município de Itabirito, confor-
me especificações do Anexo I, do edital, 
sendo 3.840 (Três mil Oitocentos e qua-
renta centímetro de coluna linear)  Valor 
Total: R$58.752,00 (Cinquenta e oito mil 
setecentos e cinquenta e dois reais). Forma 
de pagamento: conforme edital. Vigência: 
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária: 
Manut./Increm. da Comunicação Sociale 
Instit. da Autarquia. 17.122.1708   4016    
33.90.39.00.00. Data da assinatura do 
contrato: 18/05/2018. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habi-
litação – O SAAE de Itabirito torna público 
que realizou abertura da Proposta e Habili-
tação do Processo Licitatório nº065/2018, 
na modalidade de Pregão Presencial 
nº035/2018 - Objeto: contratação de empre-
sa especializada em prestação de serviços 
de locação de veículos do tipo caminhonete 
Pick up, com cabine dupla, tração 4x2 e 
4x4 e motor diesel; a serem utilizados nos 
serviços de manutenção dos sistemas de 
água e esgoto do SAAE no município de 
Itabirito/MG e Distritos, conforme espe-
cificações do anexo I, do Edital. Empresa 
Vencedora e Habilitada Facility Locações 
LTDA, perfazendo este pregão um valor to-
tal de: R$249.600,00 (Duzentos e quarenta 
e nove mil seiscentos reais), Itabirito / MG, 
22/05/2018 – Engº. Wagner José Silva Me-
lillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de cotejo de proposta técnica: O 
SAAE de Itabirito, através da sua Comis-
são Permanente de Licitação, torna público 
o resultado do cotejo entre as vias identi-
ficadas e não identificadas da proposta 
Técnica II Processo Licitatório Tomada 
de Preços 002/2018; Processo 044/2018 
cujo objeto é a contratação de agência de 
publicidade para prestação de serviços de 
publicidade, atendendo as necessidades de 
estudo, planejamento, concepção e a exe-
cução, incluindo a distribuição, com a res-
pectiva negociação de espaços na mídia, 
de peças e campanhas publicitárias institu-
cionais, de caráter educativo, informativo 
e de orientação social á comunidade. Con-
forme especificações do anexo I do Edital. 
Apresentou a empresa Classificada – i4 
Comunicação LTDA - ME, a Sessão Públi-
ca se realizou em 23 de Maio de 2018, às 
14h00min horas. Outras informações pelo 
telefone 31 3562-4102 ou pelo E-mail: 
compras@saaeita.mg.gov.br; ou pelo Site: 
www.saaeita.mg.gov.br
Aviso de abertura de proposta de pre-
ço: O SAAE de Itabirito, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, tor-
na público o resultado do cotejo entre as 
vias identificadas e não identificadas da 
Proposta Técnica II Processo Licitatório 
Tomada de Preços 002/2018; Processo 
044/2018 cujo objeto é a contratação de 
agência de publicidade para prestação 
de serviços de publicidade, atendendo as 
necessidades de estudo, planejamento, 
concepção e a execução, incluindo a dis-
tribuição, com a respectiva negociação de 
espaços na mídia, de peças e campanhas 
publicitárias institucionais, de caráter edu-
cativo, informativo e de orientação social á 
comunidade. Conforme especificações do 
anexo I do Edital. Apresentou a Empresa 
– i4 Comunicação LTDA - ME, com pon-
tuação de 86,08 pontos. A Sessão Pública 
se realizou em 23 de Maio de 2018, às 
14h00min horas. Outras informações pelo 
telefone 31 3562-4102 ou pelo E-mail: 
compras@saaeita.mg.gov.br; ou pelo Site: 
www.saaeita.mg.gov.br 
Aviso de Julgamento da Proposta e Habi-
litação – O SAAE de Itabirito torna público 

que realizou abertura da Proposta e Habili-
tação do Processo Licitatório nº044/2018, 
na modalidade de Tomada de Preço 
nº002/2018 - Objeto: Contratação de agên-
cia de publicidade para prestação de servi-
ços de publicidade, atendendo as necessida-
des de estudo, planejamento, concepção e a 
execução, incluindo a distribuição, com a 
respectiva negociação de espaços na mídia, 
de peças e campanhas publicitárias institu-
cionais, de caráter educativo, informativo 
e de orientação social á comunidade. Con-
forme especificações do anexo I do Edital, 
Empresa Vencedora e Habilitada: Agencia 
de Publicidade i4 Comunicação Ltda - ME 
perfazendo um valor total de R$280.000,00 
(duzentos e oitenta mil reais) Itabirito/MG, 
23/05/2018 - Engº Wagner José Silva Me-
lillo, Diretor Presidente do SAAE: www.
saaeita.mg.gov.br
Extrato de contrato de empresa de agên-
cia de Publicidade. Referência: Tomada 
de Preço nº002/2018, nos termos da Lei nº 
8.666/93, com suas posteriores alterações. 
Contratante: Serviço Autônomo de Sanea-
mento Básico do Município de Itabirito 
- MG. Contratada: i4 Comunicação Ltda - 
ME, – Ficando contratada - A contratação 
de agência de publicidade para prestação 
de serviços de publicidade, atendendo as 
necessidades de estudo, planejamento, 
concepção e a execução, incluindo a dis-
tribuição, com a respectiva negociação de 
espaços na mídia, de peças e campanhas 
publicitárias institucionais, de caráter edu-
cativo, informativo e de orientação social 
á comunidade. conforme especificações do 
anexo I do Edital- Vigência: até 31/12/2018 
Dotação Orçamentária: Dotação Orçamen-
tária sistema de administração. Manutenção 
e Incremento das Ações de Comunicação 
Social e Institucional: 17 122  1708 4.016 
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas e condições do contrato 
original. Data da assinatura: 23/05/2018. 
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 nº 
066/2018, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº036/2018 – Objeto: Contratação 
de empresa especializada em perfuração 
de poço tubular profundo com perfuratriz 
roto-pneumática, com fornecimento de 
materiais para abastecer a localidade de 
Macedo distrito do município de Itabirito/
MG, Conforme especificações do Anexo I, 
do edital. Empresa Vencedora e habilitada 
Geralpoços LTDA ME, perfazendo este 
pregão um valor total de: R$47.024,84 
(Quarenta e sete mil Vinte e quatro reais 
e oitenta e quatro centavos), Itabirito/MG, 
24/05/2018 – Engº. Wagner José Silva Me-
lillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Eletrônico nº 001/2018 - Encon-
tra-se aberto na sede do Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico de Itabirito-MG, o 
Processo Licitatório nº069/2018, na Mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº001/2018 
– Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviço telefonia móvel pes-
soal (SMP), nas modalidades de serviços 
acesso internet móvel, serviços de contro-
le de gastos móveis, mensagens de texto 
(SMS). Para o Saae - Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico de Itabirito – MG, 
Conforme Especificações do Anexo I, do 
edital, a realizar-se no dia 12/06/2018 às 
10h00min (DEZ) horas, horário de Brasí-
lia D.F. pela internet.  Maiores informações 
anexas no edital no site www.caixa.gov.br 
ou na sede do SAAE, situado à Rua Rio 
Branco, nº. 99, Bairro Centro, em Itabiri-
to - MG, CEP: 35.450-000 – Informações 
podem ser obtidas através do FONE: (31) 
3562-4100, FAX: (31) 3562-4102, pelo 
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – EDITAL. Pregão Presencial nº 
060/2018 - PL 109/2018 – Contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento 
de materiais elétricos para atender a de-
manda de manutenção da SEMOS. Tipo: 
Menor Preço por Item. A abertura será dia 
08/06/2018 às 13:00 hs. 
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Resultado Habilitação – CP 002/2018 
– PL 071/2018 - Contratação de pessoa 
jurídica para construção da Creche Muni-
cipal, situada à Rua Acuruí, 518, Bairro 
Padre Adelmo, Itabirito/MG, incluindo 
mão de obra e materiais, atendendo à 
Secretaria Municipal de Educação. Fo-
ram declaradas habilitadas as licitantes 
Consill Construtora Irmãos Lara Ltda., 
Construtora Ambiental Ltda., Construtora 
Ferreira Júnior Ltda., CMC – Constru-
tora Martins Costa Ltda., CR da Matta 
Engenharia Ltda., Eficiência Construtora 
Ltda., Engebrum Construtora Ltda. EPP, 
Fator Construções Ltda. EPP, Inovar 
Construções e Comércio Ltda., Printer 
Projetos e Construções Ltda., Suprema 
Construções e Incorporações Ltda. ME e 
Torres Construções e Empreendimentos 
Ltda., e inabilitadas as licitantes Cons-

trutora Planner 4D Eireli, JS Empreen-
dimentos e Construções Ltda., MCM 
Empreendimentos Eireli EPP e Tecnocon 
Serviços Indústria e Comercio Eireli.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Resultado Habilitação – TP 004/2018 
– PL 099/2018 - Contratação de pessoa 
jurídica para construção dos vestiários 
do Campo Municipal, situada à Rua si-
tuada à Rua Francisco Marques Júnior, 
s/nº, Nossa Senhora de Fátima, Itabirito/
MG, incluindo mão de obra e materiais, 
atendendo à SEMEL. Foram declaradas 
habilitadas as licitantes Construtora JM 
Gomes Ltda., Construtora Mestra Em-
preendimentos e Consultoria Ltda., CR 
da Matta Engenharia Ltda. e RSR Enge-
nharia Ltda. EPP e inabilitada a licitante 
Construtora Luta EPP.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Julgamento Recurso – PP 056/2018 
– PL 102/2018 - A pregoeira comunica 
o julgamento do recurso interposto pe-
las empresas Indaiá Refeições Coletivas 
Ltda. ME e RMV Eventos e Serviços 
Ltda. ME, onde julgou procedente os 
recursos, reformando a decisão que de-
clarou inabilitadas as licitantes Indaiá 
Refeições Coletivas Ltda. ME, RMV 
Eventos e Serviços Ltda. ME e WMG e 
Churrascaria e Restaurante Ltda., e con-
sequentemente, declarou a licitante Indaiá 
Refeições Coletivas Ltda. ME vencedora 
do certame. O Prefeito Municipal e o Se-
cretário de Administração ratificaram a 
decisão da pregoeira. A íntegra da decisão 
encontra-se disponível no Departamento 
de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – PP 056/2018 – PL 102/2018 
– Contratação de empresa para prestação 
de serviços de Buffet para realização da 
Festa do Trabalhador 2018, que contará 
com até 2900 convidados, atendendo a 
Secretaria Municipal de Administração. 
Vencedor: Indaiá Refeições Coletivas 
Ltda. ME. CNPJ: 08.064.408/0001-39. 
Valor total: R$143.550,00. 
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Resultado – Pregão Presencial 
058/2018 – PL105/2018 – RP031/2018 – 
Registro de preços para eventual e futura 
contratação de pessoa jurídica especiali-
zada na prestação de serviços de emissão, 
reserva, marcação, remarcação, endosso, 
reembolso, cancelamento e fornecimen-
to de passagens aéreas domésticas, em 
território nacional, e hospedagem com 
translado aeroporto/hotel e hotel/aeropor-
to, para atender a Secretaria Municipal de 
Administração. Vencedor: SX Tecnologia 
e Serviços Corporativos Eireli. CNPJ: 
14.278.276/0001-40. Valor Teto: R$ 
150.000,00. 
Retificação de Publicação: Jornal 
“O LIBERAL” Edição 1289 de 
11/05/2018 – Onde se Lê: Resulta-
do - Pregão Presencial 044/2018 - PL 
081/2018 - Leia-se: Resultado - Pregão 
Presencial 047/2018 - PL 086/2018.
O Município de Itabirito torna Públi-
co:
Extrato de Contrato 290/2018 - PP 
026/2018 - PL 049/2018 - RP 017/2018. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de materiais para pin-
tura para atender a demanda de manu-
tenção da SEMED. Contratada: Transcol 
Material de Construção Indústria e Co-
mércio Ltda - CNPJ: 16.711.459/0001-
33. Valor: R$ 29.755,00. Vigência: 
31/12/2018. 
Extrato de Contrato 297/2018 – PP 
055/2018 – PL 101/2018. Objeto: Con-
tratação de pessoa jurídica para forneci-
mento de ferramentas a fim de atender 
a demanda de manutenção, auxiliando 
o serviço dos servidores da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços. Contra-
tada: Ronan Augusto Fernandes - ME 
- CNPJ: 28.057.429/0001-34. Valor: R$ 
23.386,40. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 299/2018 - PP 
051/2018 - PL 090/218.  Objeto: Con-
tratação de pessoa jurídica para prestação 
de serviço de análises laboratoriais de ali-
mentos e água, em atendimento ao Servi-
ço de Inspeção Municipal (SIM) da Secre-
taria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Contratada: GMO – Cen-
tro de Pesquisas e Controle de Qualidade 
Ltda. CNPJ: 22.641.575/0001-26. Valor: 
R$ 21.826,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 301/2018 – PP 
085/2017 – PL 158/2017 – RP 050/2017. 
Objeto: contratação de pessoa jurídica 
para prestar serviços de locação, manu-
tenção e operação de maquinas e equipa-
mentos, em apoio aos trabalhos executa-
dos pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços da Prefeitura Municipal de Itabi-
rito/MG. Contratada: Célio Reis Braga – 
EPP - CNPJ: 05.271.860/0001-83. Valor: 
R$ 87.000,00.  Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Aditivo 051/2018 - 1º Termo 
Aditivo ao Contrato 155/2017 - Creden-
ciamento 004/2017- Prc. 055/2017. Ob-
jeto: Credenciamento de pessoas jurídicas 
para realização de Exames de Triagem 
Auditiva Neonatal - TAN para atender 
aos pacientes do SUS Municipal de Ita-
birito. Contratada: Sociedade Beneficente 

São Camilo. CNPJ: 60.975.737/0037-62. 
Valor teto: R$ 40.000,00. Vigência: 12 
meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Apostilamento 011/2018 ao Contrato 
055/2018 - PP 147/2017 - PL 254/2017 - 
RP 082/2017. Objeto: Registro de Preço, 
para futura e eventual contratação de Pes-
soa Jurídica para fornecimento contínuo 
e fracionado de combustível para os veí-
culos e equipamentos da frota municipal, 
em atendimentos a SEMAD e Transpor-
tes. Contratada: Auto Posto Ponto Forte 
Ltda – CNP: 11.963.364/0001-93. Ree-
quilíbrio econômico-financeiro, gerando 
um impacto financeiro no valor de R$ 
1.072.104,98. Fundamento: Art. 65, II, ‘d’ 
da Lei 8.666/93.
Prefeitura Municipal de Itabirito / MG 
– Convocação – Concorrência Pública 
006/2016 - PL 106/2016 - O Depto de Li-
citações e Contratos Convoca os licitan-
tes abaixo, na ordem de classificação: 1 - 
Hely Gurgel; 2 - Geraldo Benedito Lopes; 
3 - João Evangelista de Oliveira; 4 - José 
Raimundo Gois; 5 - Célio Antônio Viana; 
6 - Celso Caetano da Silva; 7 - José Nasci-
mento da Silva; 8 - Romeu Simão Barre-
to; 9 - Elvino Alves de Oliveira; 10 - Ro-
sélio Candido Pedrosa; 11 - Moacir José 
Corraide; 12 - Roberto Braga de Matos; 
13 - Antônio de Fátima Silva; 14 - José 
Custódio Ferreira; 15 - Osvaldo Rosa da 
Rocha; 16 – Clério Luis de Carvalho; 17 - 
José Maria Ferreira; 18 - Vitório Eduardo 
Teixeira; 19 - Nilton de Oliveira Braga; 
20 - Pedro José Barbosa; 21 - Itagiel Fer-
reira Meirelles; 22 - João de Souza Ma-
chado; 23 - Joanice de Fátima Santos; 24 
- Adilson de Moura; 25 - Agostinho Gon-
çalves Braga; 26 - Rimon Santana Teixei-
ra; e o portador de necessidades especiais: 
1 - Kennedy de Lima; Para que compa-
reça no depto de licitações e contratos 
para assinatura do termo de concessão no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis con-
forme Cláusula 11.13 do Edital contados 
desta publicação. Endereço: Av. Queiroz 
Junior, 635, Praia, Itabirito/MG. Horário: 
12hs às 18hs. Site: www.itabirito.mg.gov.
br. Tel.: (31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Edi-
tal de Processo Seletivo Público Simpli-
ficado nº 001/2018 - Convocação dos 
Candidatos - O Prefeito de Itabirito-MG, 
no uso de suas atribuições legais, infor-
ma que em observância ao Princípio da 
Publicidade, divulga a Lista da Primeira 
Convocação do Edital 001/2018, referen-
te ao Processo Seletivo Simplificado de 
Provas para contratação de pessoal por 
prazo determinado. Os candidatos deve-
rão comparecer ao RH da prefeitura no 
período de 21/05/18 à 05/06/18, munido 
de todos os documentos descritos no edi-
tal.  O detalhamento da lista se encontra 
no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Itabirito www.itabirito.mg.gov.br e im-
pressa no Quadro Oficial, mais informa-
ções (31)3561-3227.
Extrato da Decisão do Processo Ad-
ministrativo nº09/2018. Pedido Julgado 
Procedente. Dever de Indenizar o Loca-
dor pelos danos causados no imóvel, na 
quantia de R$22.238.79 (vinte e dois mil 
duzentos e trinta e oito reais e setenta e 
nove centavos), conforme relatório técni-
co constante dos autos, bem como, adim-
plir com as verbas locatícias até a efetiva 
desocupação do imóvel, compreendendo, 
portanto, os meses de novembro de 2017 
à maio de 2018, no montante total de 
R$33.799,50 (trinta e três mil setecentos 
e noventa e nove reais e cinquenta centa-
vos), nos termos do contrato administrati-
vo de nº 110/2013 e respectivos aditivos, 
observados, neste último, não só os des-
contos legais incidentes, mas também, a 
disponibilidade financeira da Administra-
ção Pública Municipal.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Resultado – Pregão Presencial 
057/2018 – PL103/2018 – RP030/2018 
– Registro de preços para futura e even-
tual contratação de pessoa jurídica es-
pecializada em prestação de serviços de 
locação, montagem e desmontagem de 
sonorização, iluminação, painel de led, 
palco e tablado, para atender a demanda 
de eventos artísticos culturais e outros, na 
sede e distritos, promovidos ou apoiados 
pela Prefeitura Municipal de Itabirito 
através da Secretaria Municipal de Pa-
trimônio Cultural e Turismo. Vencedor: 
Central Técnica Tape Som Ltda. CNPJ: 
68.537.604/0001-05. Lotes 01, 02 e 03. 
Valor Total: R$1.061.340,00. Vence-
dor: Otimisa Marketing e Eventos Ltda. 
CNPJ: 07.559.474/0001-17. Lote 04. Va-
lor Total: R$590.000,00. Vencedor: SPH 
Som e Locação de Equipamentos Ltda. 
CNPJ: 08.446.421/0001-52. Lote 05. Va-
lor Total: R$95.000,00
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
Extrato de Contrato 302/2018 – PP 
056/2018 – PL102/2018. Objeto: Contra-
tação de empresa para prestação de ser-
viços de Buffet para realização da Festa 
do Trabalhador 2018, que contará com 
até 2900 convidados. Contratada: Indaiá 
Refeições Coletivas Ltda - ME. Valor: R$ 
143.550,00.   Vigência: 02 meses.

Copa Cidade Ativa: 
futsal itabiritense tem 
domingo especial

Com casa cheia no Ginásio Poliesportivo Pedro Cardoso, 
no bairro Nossa Senhora de Fátima, a Secretaria de Esportes 
e Lazer realizou no último domingo, dia 20 de maio, a Copa 
Itabirito Cidade Ativa de futsal de base. A competição mar-
cou a abertura da temporada de futsal nas quadras da cidade.

Sete equipes participaram da disputa, nas categorias sub-
7, sub-9, sub-11 e sub-13: Circulista, Ferroviário, Itabirense, 
Meninos da Vila, Praia, Santa Rita e Vila. As partidas, que 
aconteceram das 9h às 18h, contaram com a participação de 
cerca de 280 jovens talentos do futsal itabiritense.

A equipe da Vila foi a campeã na categoria sub-7. No sub-
9, foi o Itabirense quem conquistou o título. O Praia Futsal foi 
campeão na categoria sub-11. Fechando as disputas, o Circu-
lista soltou o grito de campeão no sub-13.

"Com uma participação vibrante de todos os atletas e o 
incentivo dos familiares, realizamos a Copa Itabirito Cidade 
Ativa para apresentar o Torneio Cidade Ativa, que neste ano 
acontecerá a partir de agosto. Foi muito gratificante. O entu-
siasmo dos futuros atletas contagiou a enorme torcida presen-
te com lances que marcaram o evento", destaca o coordena-
dor da Copa, Nélio Celso.

"Em Itabirito, o futsal, assim como o futebol, é priorida-
de. Ano a ano, as escolinhas revelam centenas de talentos e, 
para a Prefeitura, é motivo de satisfação realizar competições 
como essa, que ajudam a potencializá-los. O Torneio Cidade 
Ativa vai contemplar sete categorias, do sub-7 ao adulto, pro-
porcionando a participação de todos", antecipa o secretário de 
Esportes e Lazer, Alessandro Massaini.

Campanha de vacinação 
contra gripe termina no 
dia 30 de maio em Itabirito

Esta é a última semana para 
imunização nas UBSs da cidade
A campanha de vacinação contra a gripe, em Itabirito, 

termina na próxima quarta-feira, 30. As pessoas que se en-
quadram nos grupos prioritários não devem deixar de ir às 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência e se imuni-
zarem. É necessário levar o cartão de vacinação.

A vacina deve ser tomada anualmente e confere imunida-
de para os tipos mais graves da Influenza, incluindo o H1N1. 
As doenças são mais comuns no outono e inverno. 

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

da os seguintes grupos:
• Crianças com mais de seis meses de vi-
da e menos de cinco anos; • Gestantes; • 
Mulheres que tiveram filhos há menos de 
45 dias (puerpério); • Adultos com mais 
de 60 anos; • Profissionais da área de saú-
de; • Portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condições clínicas 
especiais; • Professores de ensino básico 
e superior de escolas públicas e privadas; 
• Funcionários do sistema prisional; • Ado-
lescentes e jovens de 12 a 21 anos em cum-
primento de medidas socioeducativas.
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Prefeitura inaugura sede do 
Corpo de Bombeiros em Mariana

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

Passagem de Mariana, 25 de maio de 2018. 
Pe. Geraldo Martins Dias

Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Glória

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

Reunião técnica apresenta 
perfil produtivo de Bento 
Rodrigues e Paracatu de Baixo

Mais um passo importante pa-
ra o conhecimento da população 
das áreas de Bento Rodrigues e 
Paracatu de Baixo foi dado. Em 
uma reunião entre representantes 
da Secretaria de Saúde de Maria-
na, Governo de Minas Gerais e a 
Universidade Federal de Minas 
Gerais, foi apresentado o perfil 
produtivo das áreas atingidas pela 
catástrofe ambiental de 2015.

O perfil produtivo faz parte de 
uma ação da Vigilância em Saúde 
de Mariana que identifica o perfil 
ocupacional das comunidades e 
mapeiam as atividades e modos 
de produção, para observar e men-
surar as transformações ocorridas 
após o desastre. A necessidade do 
levantamento desse perfil surgiu a 
partir da identificação de que mui-
tos dos atingidos, ao saírem das 
áreas afetadas e migrarem para o 
centro urbano, acabaram mudando 
suas atividades de origem, como 
por exemplo, agricultura.

Um dado importante revelado 
foi que quarenta e oito famílias fo-
ram identificadas com atividades 

Aurélio de Freitas

familiares domiciliares, ou seja, 
que dependiam de sua propriedade 
para produzir alimentos e sobrevi-
ver. Depois do rompimento da bar-
ragem este número diminuiu para 
dez, consequentemente passaram 
a ter que comprar seus alimentos. 
A ocupação de agricultura rural re-
presentava a maioria das funções 
da população e o cenário mudou 
para a oitava posição no ranking, 
perdendo para atividades urbanas, 

como ajudante (3,9%) e auxiliar 
de serviços gerais (3,3%).

Com o levantamento e relatório 
do perfil produtivo de Bento Ro-
drigues e Paracatu de Baixo serão 
traçadas novas políticas públicas 
de atenção em saúde, incluindo a 
assistência médico-familiar. Assim 
a população atingida conseguirá ter 
ainda mais acesso à serviços públi-
cos, o que tem sido uma prioridade 
do governo municipal.

A expansão do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Ge-
rais, prevista no planejamento 
estratégico da corporação, chega 
a Mariana este mês de maio. A so-
lenidade de apresentação da nova 
sede, que ficará localizada pro-
visoriamente na Arena Mariana, 
acontece no dia 29, às 10h. A cida-
de contará com 18 militares, uma 
viatura operacional e atendimento 
24h. O Corpo de Bombeiros aten-
derá a ocorrências como incêndios 
e salvamentos.

O prefeito Duarte Júnior res-
saltou sua satisfação com a insta-
lação da unidade e com os bene-
fícios que ela trará à população 
marianense. “Estamos sempre 
buscando melhoria na qualidade 
de vida de nossos cidadãos, e a se-

gurança e o amparo à vida são dois 
itens muito importantes em qual-
quer administração. Essa sede é 
mais um passo no crescimento da 
nossa administração”, frisa o chefe 
do Executivo.

De acordo com o Capitão 
Guilherme Alcântara Gonçalves, 
a unidade de Mariana faz parte 
de um novo conceito operacional 
da instituição. “Quando assumi o 
comando, estabeleci como priori-
dade a viabilização de uma fração 
do Corpo de Bombeiros Militar 
em Mariana. A Corporação esta-
beleceu um novo conceito opera-
cional, com os Postos Avançados - 
PA. A sede dos Bombeiros Militar 
em Mariana é um dessas unidades, 
que são instaladas nas cidades que 
ainda não possuem a presença da 

corporação e que sejam próximas 
de outro município que já tenha 
uma fração operacional. Como é o 
caso de Mariana, que é vizinha de 
Ouro Preto”, afirma o capitão.

Ainda de acordo com Alcân-
tara, nesse primeiro momento, 
a corporação não destinará uma 
Unidade de Resgate para Mariana. 
Esse atendimento será de responsa-
bilidade do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência, o SAMU. 
“De toda forma, a Companhia BM 
de Ouro Preto continuará atenden-
do o município de Mariana, caso o 
PA necessite de reforço operacio-
nal”, pontua Alcântara explicando, 
ainda, que a expectativa é que a 
Fundação Renova financie a cons-
trução da sede definitiva, em uma 
área a ser destinada pelo município.

Mariana resgata tradição com noite 
de seresta

A noite de sexta-feira, 18, foi 
marcada pelo retorno de uma tra-
dição marianense: as serestas pelo 
centro histórico. Jovens, adultos e 
idosos se reuniram na Praça Minas 
Gerais para o “Noites que não vol-
tam mais”.

O repertório, regado por 
sambas, boleros, choros e outros 
ritmos de cantores que fizeram 
e fazem sucesso como Roberto 
Carlos, Elis Regina e Tom Jobim, 
encantou os presentes como, por 
exemplo, a jovem Mariane Faria.  
“As escolha das músicas foi sensa-
cional. Um repertório bem diversificado e com músicas que inesquecíveis. Parabenizo os organizadores e espero 
que ele possa se repetir”, diz.

A seresta iniciou-se na Praça Minas Gerais e seguiu para Praça Torquato Lopes Camelo, onde tivemos mais 
músicas. No trajeto houve algumas encenações com as canções “Modinha” e “Amo-te Muito”. O evento foi orga-
nizado pela Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio e fazia parte da programação do Festival Mariana Viva.

Eliene Santos

PANORAMA

Em parceria com o Sebrae, a Fundação Renova oferecerá consul-
torias gratuitas a empreendedores de Barra Longa, Rio Doce e 

Santa Cruz do Escalvado. As atividades, que começam no dia 22 de 
maio, terão duração de 10 meses e serão direcionadas a cerca de 80 
empresários locais, cadastrados. As consultorias são realizadas sema-
nalmente ou de 15 em 15 dias, pelo Sebrae. Os consultores irão iden-
tificar oportunidades de negócios, montar planejamento das tarefas e 
acompanhar a execução do plano. Haverá suporte técnico a distância, 
por telefone e online, com acesso a conteúdo didáticos exclusivos.

Centro Cultural SESIMINAS Mariana promove no dia 5 de junho, 
às 19h, a abertura da exposição Memorial Itinerante: Mineirida-

des. Serão realizadas visitas mediadas para escolas públicas e priva-
das e comunidade em geral, interessados favor agendar a atividade na 
secretaria do SESI Mariana, 3557 1041, de segunda a sexta, 9 às 18h. 
A visitação acontece de 06 a 30 de junho , de 9 às 11h e de 12 às 19h, 
diariamente. Junto à exposição o município receberá uma Oficina, 
ação formativa com objetivo de valorizar as múltiplas identidades so-
cioculturais presentes no estado de Minas Gerais. A Oficina terá certi-
ficação e gratuidade com duração de 12h. Inscrições na secretaria do 
SESI Mariana, 3557 1041, de segunda a sexta, 9 às 18h. Mais infor-
mações pelo e-mail sesimari@fiemg.com.br e no site fiemg.com.br

A Fundação Renova continuará conduzindo normalmente, após o 
dia 5 de novembro de 2018, o programa de indenização às famí-

lias que já foram cadastradas e a todos aqueles que se revelarem elegí-
veis. A entidade reafirma o seu compromisso de reparar e compensar 
os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, independente 
de prazos judiciais. A Fundação Renova seguirá executando na sua 
totalidade o que foi definido pelo Termo de Transação e Ajustamento 
de Conduta – TTAC.
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Banda Anjos de Resgate marca 
abertura do Festival Mariana Viva

Mariana implantará Guarda Ambiental

Secretaria de Saúde projeta 
investimento de 70 milhões 
nos serviços para população

Postos de combustíveis e 
revendedores de gás de cozinha não 
podem elevar o preço dos produtos e 

estão sujeitos a sanções

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Em tom de boas notícias e avaliação positiva aconteceu a 3ª reu-
nião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Mariana. Na 
ocasião, o secretário de saúde, Danilo Brito, apresentou os números de 
despesas e projeções da pasta para o ano de 2018. Com números ex-
pressivos está previsto investimento de aproximadamente 70 milhões 
de reais para o ano no setor. Grande parte desse valor será designada 
para aquisição de medicamentos e repasse ao Hospital Monsenhor 
Horta, que atua em convênio com o município na realização de ci-
rurgia e procedimentos, além de atendimento do SUS em horários 
pré-estabelecidos. Segundo o secretário, as ações deste ano estão con-
centradas em oferecer maior qualidade dos serviços de saúde à popu-
lação. “Estamos confiantes que esse ano a saúde dará uma alavancada 
e sairá na frente dos demais municípios. Temos a consciência de que 
ainda há muito a fazer, mas estamos no caminho certo”, afirmou o 
secretário. Também estão previstos outros investimentos, como, por 
exemplo, na manutenção dos carros que atendem à demanda de trans-
porte de usuários.

Pedro Ferreira

Alerta: consumidores devem 
ficar atentos contra prática 
abusiva, diz Procon

A paralisação dos caminhoneiros atinge todo país. Com is-
so muitos produtos já estão escassos no mercado, principalmente 
combustíveis – foco das manifestações pelo PIS/Cofins incidente 
no diesel – e gás de cozinha. Os caminhões com as cargas, respon-
sáveis pela reposição dos produtos, estão parados nas estradas e o 
consumidor final acaba tendo que arcar com preço elevado daqueles 
que ainda são fornecidos pelas cidades. Em Mariana a situação não 
é diferente e o Procon está acompanhando de perto, pois a prática é 
considerada abusiva.

A gerente do Procon Mariana, Daniele Corrêa Dantas Avelar, 
ressalta que a elevação de preços repentinamente fere o código do 
consumidor, que proíbe aos fornecedores exigir do consumidor van-
tagem indevida e elevação sem justa causa do preço de produtos ou 
serviço (art. 30, V e X, da lei 8.078/90). ‘‘A justificativa de falta de 
reposição dos produtos não é válida, visto que os comerciantes com-
praram os produtos antes da paralisação e não podem cobrar a mais, 
lucrando acima do previsto ’’, ressalta a representante do Procon.

Aqueles estabelecimentos e comerciantes que insistirem na prá-
tica podem ser notificados e punidos pelo Procon com penas que 
vão de notificação à multa. Mas para que as sanções sejam aplicadas 
é necessário que, além das ações de fiscalização desempenhadas pe-
lo órgão, a população que se sentir lesada guarde os comprovantes 
e faça a denúncia junto ao Procon. Caso as reclamações sejam re-
correntes o Procon encaminhará ao Ministério Público as denúncias 
com pedido de instauração de Procedimento de Investigação Cri-
minal ou Inquérito Policial para apurar eventuais crimes cometidos 
contra a relação de consumo (Lei 8.137/1990) e contra a economia 
popular (Lei 1.521/1951).

O Procon Municipal de Mariana está localizado na Praça JK, s/
nº, Centro. Telefone: 151 ou pelo whatsapp 9.9533.5880.

Nem mesmo a noite fria do sá-
bado, 21, impediu os marianenses 
de prestigiarem uma das atrações 
do Festival Mariana Viva, a ban-
da Anjos de Resgate. O grupo se 
apresentou na Praça Minas Gerais 
e encantou.

“As músicas do grupo nos fa-
zem refletir sobre muitas coisas, 
sobre nossas atitudes e a maneira 
como enxergamos a vida. Gosto 
muito das canções e sempre me 
emociono, principalmente quando 
ouço “Tua Família”. Essa música 
me lembra o quanto posso contar 
com meus pais e o que eles re-
presentam para mim”, destacou a 
estudante de administração, Laysa 
Fernandes.

O prefeito Duarte Júnior fez a 
abertura oficial do Festival e desta-
cou a importância do evento para 
valorizar a cidade, evidenciando a 
sua beleza. “Quando o assunto é a 
realização de eventos que mostre 
ao mundo o que Mariana tem de 
melhor, não medimos esforços. 
Queremos que as pessoas conhe-
çam a nossa cidade por sua impor-

Felipe Cunha

tância na história de Minas Gerais 
e não por episódio triste. Faremos 
eventos que valorizem a nossa cul-
tura e, também, o nosso patrimô-
nio como essa praça, palco desse 
show e de outros que acontecerão 
durante o Festival”, destacou.

Além da banda Anjos de Res-
gate, o marianense Gilmar Veríssi-
mo e vozes do Conservatório Es-

tadual de Música de Visconde do 
Rio Branco se apresentaram neste 
fim de semana. A programação do 
Festival Mariana Viva vai até o 
dia 27 de maio e é completamente 
gratuita. O evento promovido pe-
la Prefeitura de Mariana, através 
da Secretaria de Cultura, Turismo 
e Patrimônio, em parceria com o 
Festival da Vida.

Representantes da Guarda 
Municipal de Mariana visitaram o 
Grupamento de Policiamento Am-
biental (GPA) da Guarda Civil de 
Contagem. A visita tem objetivo 
de informar sobre o trabalho do 
GPA, para servir como base para 
implantação de um na cidade, con-
siderando a imensa extensão rural 
e ambiental de Mariana.

Na visita, o Grupo explicou so-
bre os procedimentos relacionados 
ao setor e as legislações específi-
cas. Além disso, os representantes 
conheceram o Horto Florestal da 
cidade para acompanhar a rotina 
diária dos patrulheiros ambientais. 
Participaram da visita o Subco-
mandante da Guarda Municipal 
de Mariana, Leonel Braz, e os 
Guardas Adíbio Ferreira, Antônio 
Damásio, César Maciel e Valério 
Freitas. 

O Guarda Municipal Adíbio 
Ferreira, que será responsável pe-
lo setor ambiental em Mariana, 
ressalta a importância da visita 

para o aprendizado da equipe. “O 
trabalho realizado em Contagem 
servirá como referência para que 
possamos nos orientar e garantir 
a preservação do meio ambiente 
e como conscientizar toda popula-
ção,” disse o GM.

A Guarda Ambiental em Ma-
riana será composta por dois fis-
cais ambientais juntamente com 

quatro guardas municipais, todos 
devidamente credenciados através 
do decreto 9333 de 27 de Abril de 
2018. Ela é responsável por patru-
lhas, denúncias de área de invasão 
e desmatamento.

Para denúncias ou solicitação 
de fiscalizações, entre em contato 
com a Secretaria de Meio Am-
biente pelo telefone 3558-6901.

Domingo repleto de música 
com o Banda na Praça

O domingo sempre começa mais bonito 
quando é dia de Banda na Praça, e no últi-
mo dia 20 não foi diferente. As centenárias 
Bandas São Sebastião, de Cláudio Manoel, e 
Sagrado Coração de Jesus, de Padre Viegas, 
fizeram da Praça Gomes Freire (Jardim) um 
grande palco e encantaram a todos que esta-
vam presentes.

Maria de Lurdes Walter, conhecida co-
mo Lurdinha, 73, é marianense e vem de 
uma tradicional família de músicos. Traba-
lhou como educadora, já teve um coral, e 
durante a apresentação, deu voz e vida para a 
canção "Carinhoso", de Pixinguinha, convi-
dando todos a cantarem. Ela ressalta que gosta de participar dos concertos. “Acho que a gente tem que incentivar, 
principalmente a prata da terra. Acompanho sempre o Banda na Praça”, disse. Entre as canções e brincadeiras que 
fizeram parte do repertório executado, uma iguaria tradicional de Padre Viegas também ganhou destaque. É que 
o espaço reservado para as bandas comercializarem seus produtos foi utilizado para a venda do tradicional cuscuz 
do distrito, que foi degustado por muitas pessoas.

Pensando na valorização do trabalho realizado pelas bandas de música da cidade, a Secretaria de Cultura tem 
captado o áudio das apresentações e a Rádio Cidade realiza a reprise das apresentações, sempre às sextas-feiras e 
sábados, às 12h. É só acessar mariana.mg.gov.br para ouvir e se encantar.

Marcos Fileto
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Sarau Cantando Alphonsus
Uma mescla de tradição, 

cultura e arte. Assim ficou 
marcado o Sarau Cantando Al-
phonsus, que aconteceu na últi-
ma quinta-feira (17), em frente 
à Casa de Cultura. Em sua 34ª 
edição, o evento reuniu estu-
dantes de escolas do municí-
pio e de cidades vizinhas, com 
o objetivo de relembrar a vida 
e obra do poeta Alphonsus de 
Guimaraens, através de apre-
sentações culturais.

Criado em 1984, o projeto é 
uma realização do Museu Casa 
Alphonsus de Guimaraens e da 
Academia Infanto-juvenil de 
Letras Ciências, além de con-
tar com o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação e Des-
portos.

Sobre o poeta - Alphonsus 
de Guimaraens foi um poeta 
brasileiro, um dos principais 
representantes do Movimento 
Simbolista no Brasil. Nasceu 
em Ouro Preto, no dia 24 de ju-

lho de 1870 e morreu em Maria-
na, no dia 15 de julho de 1921. 
Sua poesia expressa uma atitude 
melancólica sobre a temática da 
morte. O sentimento resignado, 
o sofrimento e a desesperança 
também estão presentes em seus 
versos. Seus três primeiros li-
vros, "Dona Mística", "Câmara 
Ardente" e o "Setenário das Do-
res de Nossa Senhora", foram 
publicados no Rio de Janeiro, 
em 1899.

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Prefeito anuncia mais de 
300 intervenções no Mãos 
Solidárias da Cidade Alta

A reunião entre o prefeito de 
Mariana, Duarte Júnior, secretários 
municipais e representantes de mora-
dores aconteceu na noite desta quin-
ta-feira, 17, na quadra da Escola Mu-
nicipal Monsenhor José Cota, foi um 
sucesso. Mais de cento e cinquenta 
moradores prestigiaram a apresenta-
ção das intervenções que acontecerão 
nos bairros da Cidade Alta, a partir de 
semana que vem. É mais uma ação 
do Mãos Solidárias. As comunidades 
de Cabanas, Santa Rita de Cássia, 
Vale Verde e Santa Clara serão con-
templadas.

Ao todo serão cerca de trezentas 
intervenções iniciais que vão desde 
limpeza urbana até a construção de 
um novo campo de futebol na loca-
lidade. Duarte Júnior fez questão de 
demonstrar a satisfação em anunciar 
o programa. "É muito gratificante 
ver um programa nosso dando certo 
e mudando a vida de tantas famílias. 
Vou estar de perto, acompanhando 
todo o trabalho e tenho certeza que 
o número de intervenções vai crescer 
a medida que o trabalho for evoluin-
do", garantiu o prefeito.

As ações serão coordenadas e 
terão o envolvimento de todas as se-
cretarias municipais. A Secretaria de 
Obras e Planejamento Urbano, por 
exemplo, trabalhará com a manu-
tenção de pavimentação asfáltica e 
calçamento, limpeza de margens de 

Aurélio de Freitas

cursos d'água, revitalização de pra-
ças e melhoria da iluminação públi-
ca. A pasta de Meio Ambiente fará a 
doação e plantio de mudas de árvo-
res. O SAAE atuará com a manuten-
ção de redes de distribuição de água 
potável e redes coletoras de esgoto. 
E não para por aí. As secretarias 
de Transportes e Estradas Vicinais, 
Educação e Desporto, Planejamento 
e gestão, Defesa Social, Desenvol-
vimento Rural, Desenvolvimento 
Social e Cidadania, Procuradoria, 
Saúde, Cultura e Turismo, Adminis-
tração, Fazenda e Controladoria te-
rão atividades ao longo do programa 
e no "Dia D''.

Dona Maria Auxiliadora, dona 

de casa e residente do bairro Caba-
nas há mais de quarenta anos, não 
escondeu a animação com a chegada 
do programa ao bairro dela. "Aqui 
somos uma família e contávamos os 
minutos para que o Mãos Solidárias 
viesse para transformar nossas vi-
das", comemora a moradora.

O prefeito Duarte Júnior fez 
questão de frisar que o Mãos Soli-
dárias também conta com parceiros, 
como a Apae, o Senai, o Lions Clube 
e muitos outros, que tornam este mo-
mento, juntamente com a iniciativa 
pública municipal, possível. Outras 
reuniões vão acontecer e novas de-
mandas podem surgir, e, aprovadas, 
serão incluídas no programa.
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Para vê-los em momento de mais capricho no trabalho, é pre-
ciso ser madrugador, sair da toca antes de o sol se levantar pois, 
munidos das ferramentas próprias, eles atuam nas ruas centrais, 
desde as cinco horas. As vassouras chiam no calçamento, a cor-
rer e empurrar sujeira de todo o tipo, que os mais descuidados e 
mal educados espalharam, na véspera. Ao saírem os primeiros 
moradores para suas atividades quotidianas, na indústria, no co-
mércio, na escola, as ruas já estão limpas; tão limpas como se 
por elas não transitasse ninguém. Mais tarde, nem tão limpas es-
tarão, porque os “sujismundos” cuidam para que sujeira retorne. 
Mas, fazer o quê? Se assim não fosse, também não haveria gari! 
Mas existe sujeira pior! E essa, mais difícil de ser extinta, está na 
cabeça de pessoas desocupadas e maldosas, cujas línguas têm 
por ocupação a execução de falsas denúncias, fofocas, mentiras, 
com o propósito de prejudicar o próximo. No caso em questão, a 
mentira se agrava com fraude mediante lixo, propositadamente, 
lançado onde as vassouras já circularam. Vê-se que o diabo nem 
sempre está no inferno porém, aqui mesmo, a se imiscuir entre 
uns e outros, para destruição da imagem alheia, fomento da dis-
córdia e consequente arrasamento de vidas inocentes. Felizmen-
te, nem sempre cola. Vade retro satanás!

O BERRO DO 
BODE ZÉ

Mentes e 
Línguas Sujas

Acumulação indevida de 
cargos em Ouro Preto

Projeto Mãos Solidárias 
inaugura obras importantes 
em Santa Rita Durão

O projeto que já atendeu di-
versos bairros e distritos chegou 
também em Santa Rita Durão. É 
o Mãos Solidárias, projeto criado 
em 2016 para conhecer e solucio-
nar os problemas das comunida-
des de maneira ágil e eficaz. Além 
das várias intervenções no distrito, 
neste sábado, 19, foi dia de inau-
gurarmos uma série de obras que 
proporcionarão mais lazer e como-
didade a comunidade.

“Se tem algo que nos deixa 
mais felizes que inaugurar obras é 
ter a certeza de que elas são impor-
tantes e necessárias para a comu-
nidade. É por isso que afirmo que 
com o Mãos Solidárias estamos no 
caminho certo”, afirmou o prefeito 
Duarte Júnior.

Cerca de 120 intervenções fo-
ram feitas, dentre construção de 
academia ao livre, pista de cami-
nhada, campo society e de futebol, 
revitalização de praças, limpeza 
e muito mais. Todas essas ações 
atenderam a pedidos da comuni-
dade, como da moradora Fátima 
Maria Pereira Cota, que esperava 
por melhorias em sua rua, princi-
palmente. “Há muito tempo que 
eu venho lutando por melhorias na 
rua Dr. Vicente de Paula Ribeiro. 
Há 23 anos eu pedi e somente um 
asfalto passou por aqui. Agradeço 
a prefeitura pela atenção e por nos 
atender como merecemos, com 
respeito”, ressalta.

Famílias em situação de vul-
nerabilidade social também foram 
contempladas com reformas em 
suas casas. Kelly, 24 anos, mães 
de 4 filhos, foi uma das moradoras 
de Santa Rita Durão atendidas. “O 
Mãos Solidárias foi muito para os 
moradores, em especial para mim. 
Minha casinha está ficando linda e 
finalmente vou poder reunir meus 
filhos”, afirma.

Parceria - Nesta edição do 
programa “Mãos Solidárias”, a 
administração municipal contou 
com a parceria da Fundação Re-
nova. As intervenções fazem parte 
das medidas de compensação e re-
paração que estão previstas no Ter-
mo de Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC). Dentre as ações 
da Fundação Renova em Santa 
Rita Durão estão a recuperação e 
reforma em parte do pavimento, 
com aplicação de piso sextavado 
de concreto ou similar, reforma do 
asfalto na estrada de acesso princi-
pal da comunidade com operação 

tapa-buracos; intervenção na rede 
pluvial com a recuperação de três 
bueiros; manutenção e recupera-
ção de duas pontes e patrolamento 
da estrada vicinal que liga a Bento 
Rodrigues.

“Percebemos que o projeto 
mudou para melhor a vida dos 
moradores de Santa Rita. Em no-
me da Fundação Renova eu afir-
mo que estamos aqui para contri-
buir. Faremos com que Mariana 
receba tudo o que tem direito e 
que seja cada vez melhor”, afirma 
a gerente geral do território de Ma-
riana, Lígia Pereira.

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. A 
primeira reunião, para alinhar as 
demandas com as comunidades, 
já aconteceu. Ao todo serão cerca 
de trezentas intervenções iniciais 
que vão desde limpeza urbana até 
a construção de um novo campo 
de futebol na localidade.

"É muito gratificante ver um 
programa nosso dando certo e 
mudando a vida de tantas famílias. 
Vou estar de perto, acompanhan-
do todo o trabalho e tenho certeza 
que o número de intervenções vai 
crescer a medida que o trabalho 
for evoluindo", garantiu o prefeito 
Duarte Júnior.

Joyce Fonseca

Joyce Fonseca

Paula Karacy

O vereador Chiquinho de Assis 
(PV) apresentou representação ao 
Tribunal de Contas do Estado – TCE, 
solicitando que o órgão encaminhe 
à Câmara Municipal cópias das no-
tificações relativas aos servidores 
públicos que acumulam funções na 
prefeitura de Ouro Preto e em outras 
prefeituras.

“Um dos mais importantes pa-
péis do vereador é o trabalho de fisca-
lizar. Quando a gente entra na Cons-
tituição e busca sobre a função do 
legislativo, vemos que um dos órgãos 
técnicos para amparar o trabalho da 
Câmara é o Tribunal de Contas. Re-
centemente o governador Pimentel 
suspendeu pagamentos de servidores 
do estado que acumulavam cargos 
ilegalmente. Foi apurado que em Mi-
nas Gerais existem 102 mil funcioná-
rios acumulando funções indevida-
mente. Um rombo anual que chega 
a $ 5,8 bilhões. O MGTV fez uma 
matéria também buscando médicos 
que deveriam estar atendendo uma 
unidade, mas na verdade estavam tra-
balhando em outra. Servidores esses, 
que, às vezes trabalham duas horas e 
vão embora para outro local quando 
deveriam cumprir uma carga muito 
maior e atender com eficiência.

Salve engano, houve uma noti-
ficação do TCE à prefeitura de Ouro 
Preto sobre servidores municipais 
que também estariam acumulando 
funções irregularmente. Servidores 
que deveriam cumprir, por exemplo, 
40 horas no município, mas não estão 

trabalhando nem 20 e parece que um 
dos locais que mais vêm acontecen-
do essa situação é na saúde. Quando 
nós tentamos entender o que aconte-
ce na saúde e buscar ações em prol 
da melhoria, dizem que estamos ter-
ceirizando a saúde. Eu queria ver os 
mesmos que nos criticam, também 
criticarem àqueles que fazem da saú-
de um negócio, porque é isso que o 
servidor faz quando entra no posto de 
saúde para atender 2 horas, quando 
deveria atender 6, e sair correndo pa-
ra ir atender em uma clínica e depois 
sair correndo para outro lugar...

Precisamos combater essas ati-
tudes. São servidores públicos com 
salário que tem um oceano de distân-
cia de grande parte da população. En-
tão, vamos sim pesquisar o que está 
acontecendo, utilizando esse instru-
mento que é o Tribunal de Contas do 
Estado, cuja função é, dentre outras, 
amparar tecnicamente o trabalho do 
legislativo, inclusive emitindo pare-
ceres que sirvam de embasamento 
para nossas ações”.


