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"Ser membro de 
uma igreja é 
fácil, o difícil 
mesmo é ser 
membro do 

corpo de Cristo."
D.S. FLORIANO

PÁG. 12

Michelle Borges

A Prefeitura de Ouro Preto, por 
meio do Centro Administrativo de 
Cachoeira do Campo, realiza obras de 
desassoreamento do corrégo do Prata 
no distrito de Santo Antônio do Leite. A 
ação atende a pedido do presidente da 
Câmara Municipal, vereador Wander 
Albuquerque (PDT) já realizado junto 
ao Executivo. A reivindicação também 
foi feita pelos moradores durante a Câ-
mara Itinerante realizada no distrito no 
ano passado.

Segundo o presidente, “quem co-
nhece bem Santo Antônio do Leite sa-
be que esse córrego corta a localidade 
no meio e faz, praticamente, a divisa de 
Santo Antônio do Leite com a Chapada, 
que é o bairro maior de Santo Antônio 
do Leite. A falta desse desassoreamento 
estava causando sérios transtornos para 
aquela população, uma vez que o cór-
rego estava todo assoreado, inclusive 
com esgoto, toda pequena chuva ele 
transbordava. Isso atrapalhava, inclu-
sive, o tráfego de pedestres, impedindo 
alunos de irem para a escola e a própria 
população de se locomover”.

Ele complementa que fez uma in-
dicação nesse sentido no ano passado 

Wander Albuquerque e Tico Miranda fiscalizam 
           o início das obras do córrego do Prata

Obras no córrego do Prata 
em Santo Antônio do Leite

Wander Albuquerque aprovou os 
trabalhos no córrego do Prata

atendendo a um desejo antigo da comu-
nidade. “A equipe da Prefeitura tomou 
a primeira providência, que foi conse-
guir a licença ambiental para que esse 
serviço fosse feito e, nesta semana, esse 
desassoreamento já estará finalizado”, 
afirma Wander Albuquerque, que tam-

bém parabeniza e agradece os funcio-
nários que executaram o serviço, bem 
como o empenho da Prefeitura, em 
especial do Centro Administrativo de 
Cachoeira do Campo, do vice-prefeito 
Tico Miranda (PDT) e do prefeito Júlio 
Pimenta (MDB).

A Fase Diocesana do Processo 
de Beatificação do Servo de 
Deus Dom Luciano Pedro 

Mendes de Almeida foi concluída pe-
lo Tribunal Eclesiástico da Arquidio-
cese de Mariana no dia 21 de maio. 
Os trabalhos ultrapassam o número 
de seis mil páginas, incluídos os 
anexos. Os originais ficarão arqui-
vados e lacrados na Arquidiocese 
de Mariana e duas cópias serão en-
caminhadas à Santa Sé. A Missa em 
Ação de Graças será celebrada no 
dia 15 de junho, às 19h, no Santuário 
de Nossa Senhora do Carmo, em 
Mariana, seguida da sessão pública 
com as formalidades canônicas de 
encerramento da fase diocesana do 
Processo de Beatificação.

Paralisação dos caminhoneiros perde força e 
serviços devem ser normalizados nos próximos dias

A paralisação dos caminhoneiros 
pelo país ainda encontra pontos de blo-
queio, mas a maioria da categoria está 
desmobilizada. Na quarta-feira (10) o 
abastecimento foi retomado gradualmen-
te e gerou grandes filas nos postos de 
abastecimentos. Diversos setores foram 
afetados, e de acordo com especialistas, 
a normalização dos serviços deve acon-
tecer no mínimo em 10 dias.

Na tarde da terça-feira (29) um dos 
postos de combustível de Ouro Preto 
recebeu carregamento e logo uma fila se 
formou desde a avenida JK, passando pe-
la rua José Moringa - acesso para a Santa 
Casa, chegando na rodovia do Contorno.

Já na noite de quarta-feira, a informa-
ção de novos caminhões tanques chegan-
do a cidade gerou ainda mais procura de 
combustíveis. Em um posto da cidade, foi 
preciso a presença de Policiais Militares 
para ordenar o processo, pois a situação 
já ficava tumultuada. Este posto foi abas-

tecido com 10 mil litros, sendo cinco de 
gasolina e outros cinco de etanol. No iní-
cio da tarde, o combustível já tinha termi-
nado. Para atender um número maior de 
pessoas, foi limitada à quantia de R$100 
de abastecimento por pessoa, sendo que 
não poderiam encher galões.

De acordo com o Sindicato do Co-
mércio Varejista de Derivados do Petróleo 
do Estado de Minas Gerais (Minaspetro), 
os critérios para a escolha dos postos rea-
bastecidos foram definidos com base em 
regiões estratégicas, “o que possibilitará 
o abastecimento por um número maior 
de consumidores em diversos pontos da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte; 
eles integram as redes das companhias 
Ipiranga e Raízen/Shell”.

Serviços paralisados
Serviços públicos, principalmente no 

setor de educação, foram suspensos por 
causa da falta de produtos para merenda 

escolar e restaurantes, além de transporte 
escolar. Em Mariana, o Saae emitiu nota 
onde avisa que não será possível atender 
todas as solicitações pontuais com a prio-
ridade desejada.

A mineradora Vale também reduziu o 
transporte nos horários de serviços admi-
nistrativos para as minas de Itabira, Água 
Limpa, Mariana, Brucutu, Paraopeba 
e Várzea Grande, mantendo o trabalho 
operacional.

A normalização dos serviços deve 
acontecer na segunda-feira (4).

Greve dos Petroleiros
Outro movimento que poderia com-

plicar ainda mais a situação de abasteci-
mento era a greve dos petroleiros, marca-
da para a quarta-feira (30). O movimento 
foi considerado ilegal pelo Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST). O tribunal es-
tipulou multa diária de 500.000 reais, em 
caso de descumprimento.

Postos onde havia combustível receberam 
reforço da PM para garantir a ordem no local
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“Nunca carregue todos os ovos num só cesto”! é o conselho 
ouvido em administração financeira, quando se fala em investimen-
tos de risco. Isso é dito para reforçar a orientação no sentido da di-
versificação, que abre caminho para mais possibilidades de lucro e, 
ao mesmo tempo, reduz os riscos de perdas maiores em eventuais 
baixas no mercado. Mas, o conselho ou advertência é aplicável em 
outras situações, em que se considerem possíveis variáveis em 
ação no futuro, de forma que uma delas não se assente em hege-
monia absoluta.

Não foi o que fizeram governos deste país grande, bobo e irres-
ponsável no tocante ao transporte terrestre, quando surgiu a moda-
lidade rodoviária. Para um país de dimensões continentais, então 
não tão populoso, mais concentrado no campo, além de ostentar 
baixo índice de industrialização, o Brasil possuía razoável malha fer-
roviária, que atendia as necessidades, ligando os principais pontos, 
a partir dos quais as mercadorias eram distribuídas em pequenos 
caminhões ou mesmo em lombo de animais. Mas, o ufanismo besta 
tupiniquim entendeu que o país precisava se modernizar; e, moder-
nização, para os então arautos do progresso, eram rodovias onde 
pudessem rodar os novos ícones do status social.

Juscelino Kubitscheck imprimiu um índice desenvolvimentista, 
nunca antes aqui visto, levando para o governo da República o mes-
mo espírito empreendedor praticado no governo de Minas. Energia 
e transporte, binômio de campanha tornado realidade, no governo 
de Minas, ele levou ao governo da União, coroando todo seu projeto 
com a construção de Brasília e a transferência da capital federal. 
Contudo, seu governo pecou, seriamente, ao priorizar a implanta-
ção da indústria automobilística e, consequentemente, a abertura de 
estradas, em detrimento das ferrovias. A modernidade no transpor-
te não prescinde de nenhum de seus meios, pois cada um desses 
tem função e valor próprios dentro da macroecnomia. Tanto assim 
é que, nos países mais desenvolvidos, construíram-se e ainda se 
constroem rodovias, enquanto se aprimoram as ferrovias, por onde 
trafegam os trens mais confortáveis e velozes do mundo.

Naqueles países, a população, sem perder o trem, se preparou 
para o automóvel, enquanto este se desenvolvia. No Brasil, o tupi-
niquim escorregou da sela para cair atrás do volante e ficou sem o 
trem! Não tivesse isso acontecido, a greve dos caminhoneiros (mui-
to justa, embora com alguns excessos e nociva à população) não 
teria a força ostentada. O país não chegaria ao desabastecimento, 
pois poderia contar com a malha ferroviária. Parece que a sina do 
cidadão deste país é esta: trabalhar, trabalhar, pagar impostos sem 
contar com o respectivo retorno, viver enganado quanto a tudo que 
lhe garante a cidadania, estudar e não aprender, viver à mercê dos 
criminosos (incluindo-se os de gravata) sofrer nas filas dos serviços 
de saúde, morrer sem assistência médica, enquanto políticos cis-
cam, debicam (nos dois sentidos), no terreiro da República e en-
chem o papo! Poderia ser diferente se, a exemplo de outros (não 
muitos) países, assumissem cargo público conscientes da respon-
sabilidade inerente ao mesmo e o exercessem com escrúpulo até o 
limite do sacrifício pessoal.

Sabe-se que é justamente o inverso, pois processos contra po-
líticos, antes tidos e havidos como probos, dignos de uma auréola 
santificante, avolumam-se nos tribunais e se enchem de celebrida-
des presídios federais. A greve dos caminhoneiros é o desague de 
todos os erros políticos, como o desdém votado às ferrovias e seu 
consequente sucateamento, seguido de toda a lama que o atual sis-
tema político-partidário produziu ao longos dos anos. 

Assim como cada escândalo revelador da corrupção acendia 
esperanças por uma moralidade, que se constatava depois, cada 
vez mais distante, as estupendas manifestações populares de há 
cinco anos, nas quais políticos não eram bem vindos, desperta-
ram um sentimento de força, que se pensava destinado a mudar 
os rumos do país, a partir das eleições do ano seguinte. Foi outra 
grande decepção! Oxalá, esta paralização faça a nação brasileira 
pensar e repensar quanto à decisão a se tomar, nas urnas, em ou-
tubro próximo. Ao longo dos últimos vinte e nove anos e mais de 
mil e duzentos textos, aqui publicados, poucas não foram as vezes 
que dissemos estar o sistema político brasileiro carcomido, podre, 
corrupto, gerando um Estado injusto, fraco, ineficiente, também cor-
rupto e altamente dispendioso. Mudanças necessárias e urgentes 
não virão dentro do atual sistema, em razão de seus agentes não 
quererem pôr a corda no próprio pescoço. Cabe, portanto aos elei-
tores, decidir; e o melhor caminho é o voto nulo, preenchendo com 
ZEROS os números dos candidatos. Sabe-se que, de acordo com 
infeliz e marota interpretação do TSE, o voto nulo não anula eleição. 
Mas, se o número de votos nulos for superior ao dos considerados 
válidos e, mesmo assim, forem proclamados eleitos, há o recurso 
dos tribunais internacionais. Partidos políticos já fizeram mal de-
mais à humanidade!

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
Gomes 
Batista

Boa oportunidade 
para os brasileiros
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CARTA AOS TEMPOS *R. Koeppel

Sobre a eficiência capitalista e nosso Brasil
Em Ouro Preto existe uma regra 

que precisa ser observada, nas pro-
cissões religiosas: “Devagar com o 
andor, que o santo é de barro!”. De-
ve-se andar vagarosamente, cantan-
do, pois, ao menor tropeção, a ima-
gem do Santo cai no chão e ele se 
espatifa. Só resta aos “carregadores 
de santos”, que tiveram pressa em 
chegar ao final da procissão, sentar 
no meio fio e chorar...

Nos últimos dias todos os bra-
sileiros sentiram o drama dos cami-
nhoneiros e, consequência natural 
de termos “santos que não transpor-
taram, nem sequer devagar”. Fica-
ram parados, e produziram um desa-
bastecimento total da economia. O 
que foi (ainda é) mais visível foram 
as longas filas nos postos de gasoli-
na. E moradores em remotos bairros 
ricos descobriram, de repente, que 
seus carrões não tinham mais gasoli-
na, que não havia transporte coletivo 
para atendê-los e que, andar a pé por 
dezenas de quilômetros, não é coisa 
fácil. Resultado imediato: voltar a 
morar, depois de dois dias, com a 
Mamãe ou a Vovó, que moram num 
apartamento antigo e bem localiza-
do em termos de serviços comunitá-
rios. Oh! Como foram importantes 
estes transtornos!

Mas não é isto que queremos 
focar aqui. Queremos focar coisa 
mais importante e que tem, a cada 
dia mais importância econômica. 
Falemos sobre a eficiência (defini-
da, simplesmente, aqui neste tex-
to: Como fazer mais com menos 
recursos) e eficácia (significando 
aqui, simplesmente: Fazer a coisa 
certa visando o objetivo). Eficiên-
cia e eficácia, duas palavras tão em 
moda na sociedade produtiva atual! 
Fazer o que precisa ser feito (efi-
cácia) com o menor consumo de 
recursos (eficiência). Você acaba de 
ganhar, neste artigo, vários anos de 
estudos de economia e engenharia! 
E como está lendo O LIBERAL 
sem pagar, foi um curso grátis!

Ao ver a performance de algu-
mas (muitas) entidades públicas (e 
algumas – poucas - entidades pri-
vadas) fica claro que elas não são 
eficientes – gastam muito e nada sai 
de útil do outro lado – e que também 
não são eficazes – abordam proble-
mas que não tem solução ou não são 
de sua competência. Do que resulta 
o que se conhece como “zorra to-
tal!”. São ineficientes e ineficazes... 

São o pior dos mundos possíveis! 
Há que ser eficiente e/ou eficaz. Ser 
as duas coisas é o ideal, mas ser ape-
nas uma delas já ajuda muito.

Porém, também não é isto que 
vamos focar agora. Falemos sobre 
a eficiência capitalista. Auxiliada 
pela tecnologia de informações, a 
capacidade computacional e a dis-
ponibilidade instantânea de comu-
nicação, o capitalismo partiu para 
a metodologia conhecida como 
“Just-in-time”. Se você precisa de 
algo... não se preocupe... acaba de 
chegar...justo no tempo necessá-
rio! Com isto as necessidades de 
estoques intermediários, sempre 
onerosos, são reduzidas ou até, em 
muitos casos, eliminados. O lucro 
e/ou a capacidade competitiva au-
mentam – importante já que os chi-
neses estão ali na esquina!

A FIAT Automóveis, sempre 
eficiente e criativa, vem trabalhan-
do assim, há anos. Os fornecedores 
têm a sua produção sincronizada 
com a demanda da fábrica em Be-
tim. Os caminhões trazem as peças 
poucas horas antes de serem mon-
tadas. As peças já são entregues 
nos locais onde serão montadas 
nos veículos. Qual seja, o melhor 
dos mundos possíveis! Era assim o 
mundo de Pangloss, como escreveu 
Voltaire. Pangloss, quando tudo da-
va errado, sempre dizia: “Não tem 
problema! Estamos no melhor dos 
mundos possíveis!”. Temer, parece, 
às vezes também é panglossiano...

Más... e sempre tem um más! 
De repente, um elo da cadeia produ-
tiva se rompe. Um caminhão que fu-
ra o pneu... Ou todos os caminhões 
que não entregam combustível nos 
postos de gasolina. E o inferno sobe 
para a superfície e se instala entre 
os homens de boa vontade. Parece 
que se esqueceram que “o santo é 
de barro!”. E aí os automóveis ficam 
parados, inúteis. Os jornais não cir-
culam, pois precisam serem levados 
até aos consumidores. Os supermer-
cados ficam sem alimentos, etc. E 
os infelizes 30 milhões de frangos, 
inocentes, morrem por não terem 
ração para comer. A ração está nos 
caminhões, parados nas estradas, os 
frangos estão parados nas granjas. 
Só lhes resta uma saída digna: mor-
rer! E nos avisam que outro tanto, 
quiçá até uns 10 milhões de frangos, 
ainda seguirá o mesmo caminho, 
nos próximos dias. Imagine o que 

são 40 milhões de frangos empilha-
dos e fedendo...

Pois a eficiência capitalista le-
vou à esta otimização. Mas, aten-
ção, amigo!, não se iluda: a eficiên-
cia comunista, infelizmente, é pior 
ainda... Consolo nosso: dos males, 
o menor! Claro que é melhor que 
o desperdício desenfreado. Tais 
como carros que consomem vários 
litros por km - tão em moda atual-
mente - em vez de andarem vários 
km por litro - o que era o sonho de 
consumo de todos, há anos... Hoje 
ninguém mais fala nisto... Basta ler 
as revistas e ver que, hoje, o bacana 
é ter um carro com 1.200+1 cava-
los no motor. 1.200 HP no motor 
e 1 burro na direção, apertando o 
acelerador... Acelerando... Acele-
rando... Só para ficar preso durante 
horas num engarrafamento na fila 
do posto de gasolina, que não tem 
gasolina para vender. E aí se reini-
cia o ciclo desastroso...

O tema acima abordado pode 
ter varias implicações. Que Deus 
nos perdoe se alguém achar que 
estamos pregando a ineficiência e a 
ineficácia. Mas era tão bom quando 
podíamos ler um jornal entregue na 
nossa casa, passear com os filhos 
de carro até o posto onde podíamos 
comprar gasolina, que permitia que 
andássemos durante 10 dias sem en-
garrafamentos, e assim por diante...

Se não aproveitarmos a nossa 
atual sensibilidade, exacerbada pe-
los fatos do dia-a-dia, na próxima 
vez será pior. Precisamos meditar 
sobre isto. E quem vos escreve is-
to é uma pessoa otimista. Acredita 
que há uma luz no fim do túnel – as 
eleições de outubro de 2018. Mas 
falta gasolina e faltam candida-
tos. Só não faltam, ao que parece, 
boas intenções! Mas na Alemanha 
se diz: Boas intenções? O Inferno 
está cheio! Isto, dito em alemão, 
impressiona mais.

*Rodolfo Koeppel gosta muito de 
ficar em Glaura. Isto nas horas vagas, 
quando consegue vir de Belo Horizonte 
à pé -  já que nos últimos dias até sua 
moto Honda-125 (60 km/litro, 40 anos 
de uso) ficou parada. Ele gosta de 
pensar sobre o futuro. Pois o passado 
ele já conhece. Teve bons e maus mo-
mentos. Assim é a vida! E o presente... 
bem... Não é bem o que ele sonhava no 
passado! Serão sonhos ou pesadelos, 
atualmente? Se você quiser trocar figu-
rinhas sobre os N+K temas escondidos 
nas entrelinhas acima, faça contato: 
Rodolfo.koeppel@gmail.com



O LIBERAL Ed.1292 - SExta - fEira,1º dE junho/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:
ÁLVARO CÉSAR DE SOUZA, bra-
sileiro, solteiro, supervisor manutenção 
mecânica, natural de Conselheiro La-
faiete-MG, nascido a 13/01/85, filho 
de José Benedito de Souza e Amélia 
Teixeira de Souza e ANDRÉIA CRIS-
TINA ROBERTO DA SILVA, brasi-
leira, solteira, técnica em contabilidade, 
natural de Ouro Preto-MG, nascida a 
06/08/80, filha de Benjamim Moreira 
da Silva e Madalena Cirila Roberto; 
Ambos residentes neste subdistrito;
RONALDO JORGE PEREIRA, 
brasileiro, solteiro, técnico segurança 
trabalho, natural de Ouro Preto-MG, 
nascido a 23/04/77, filho de José Ro-
mualdo Pereira e Ilda da Costa Perei-
ra e REJANE LUISA DE PAULA 
FREITAS, brasileira, viúva, assisten-
te social, natural de Ouro Preto-MG, 
nascida a 01/03/82, filha de José Se-
cundino de Freitas e Maria José de 
Paula Freitas; Ambos residentes neste 
subdistrito;
WILLIAM FERREIRA COELHO 
JÚNIOR, brasileiro, solteiro, cozi-
nheiro, natural de Ouro Preto-MG, 
nascido a 20/05/91, filho de William 
Ferreira Coelho e Maria das Dores Fer-
nandes Vieira e JULIANA MARIA 
GONÇALVES DE MATOS, bra-
sileira, solteira, balconista, natural de 
Ouro Preto-MG, nascida a 24/02/89, 
filha de Reinaldo Felício Gonçalves 
de Matos e Helena Inocente Mendes 
de Matos; Ambos residentes neste sub-
distrito;
PEDRO HENRIQUE PASSOS 
CARNÉ, brasileiro, solteiro, professor, 
natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido 
a 04/04/86, filho de Edson Ramalho 
Carné e Norma Suely Passos Carné 
e PAULA RENATA DE CAMPOS 
ALVES, brasileira, solteira, profes-
sora, natural de Botucatu-SP, nascida 
a 19/10/81, filha de Paulo Bernardo 
Alves e Cleide Aparecida de Campos 
Alves; Ambos residentes neste subdis-
trito;
 Apresentaram todos os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525 do 
CCB. Se alguém souber de algum 
impedimento oponha-o legalmente.  
 Ouro Preto, 29 de maio de 2018.

(a)Cássio Luiz de Lima 
Oficial Titular

PROCLAMAS  
DE CASAMENTO

Mário: 
99666-5997

Elias: 
98606-9297

Estudantes de Amarantina  se 
destacam durante a Conape 2018

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

Acompanhe o Jornalismo, às 
7h e 12h, com Michelle Borges

O grupo de pesquisas 
Perfil Socioeconômico das 
Jovens Mães e Grávidas do 
Distrito de Amarantina, em 
Ouro Preto, participou na 
sexta-feira (25) da Mostra 
Científica da Conferên-
cia Nacional Popular de 
Educação (CONAPE). O 
grupo, organizado na Escola 
Estadual Maria do Carmo 
Almeida, do mesmo distrito, 
apresentou seus resultados 
parciais no evento que acon-
teceu na Faculdade de Filo-
sofia e Ciências Humanas 
(FAFICH) da Universidade 
federal de Minas Gerais 
(UFMG).

Sendo o único trabalho 
de ensino médio selecio-
nado entre as mais de 200 
apresentações, os estudantes 
amarantinenses se desta-
caram, sendo ovacionados 
ao fim por um público de 
mestres e doutores em edu-
cação. Os responsáveis pela 
pesquisa foram convidados 
pela coordenação do evento 
a submetam seus resultados 

ao Congresso da Associação 
Nacional de Pesquisa em 
Educação (ANPED). Caso 
selecionados, irão contribuir 
com o debate acadêmico 
acerca de saúde preventiva 
da mulher.

Segundo a diretora da 
Escola Estadual Maria do 
Carmo Almeida, Flávia 
Cássia, “é fantástico ob-
servar como nossos alunos 
estão chegando a tão alto 
nível, sendo capazes de 
debater no meio científico 
nacional resultados de pes-
quisas realizadas em nossa 

instituição”, comemorou.
Uma das alunas pre-

sentes na apresentação, 
Valdirene Martins, destacou 
a importância de debates 
com a temática apresentada. 
“É fundamental debatermos 
coisas que são relevantes 
não só para nós, mas para 
toda a nossa comunidade”. 
A aluna ainda enfatizou que 
o fato de serem estudantes 
secundaristas não é argu-
mento para não desenvolver 
pesquisas científicas no 
meio social.

(31) 98489-7530
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valdetebraga@yahoo.com.br

Deixe-o ser como é 
e seja como você é

AMENIDADESValdete 
Braga

O ser humano é uma incógnita que só Deus é capaz de de-
cifrar. Como podemos, sendo filhos do mesmo Criador, sermos 
tão diferentes?  Há pessoas capazes de atos hediondos e outras 
dotadas de uma humanidade de causar inveja. Difícil demais 
entender esses seres dos quais fazemos parte.

Um amigo(?) causou-me uma decepção tão violenta que 
tirou-me o chão. Fiquei muito mal e outra amiga percebeu. Per-
guntou-me o que houve e eu desabei. Ela me chamou para ir à 
sua casa, eu gentilmente recusei e ela praticamente arrastou-
-me até lá, dizendo que não ia me deixar sozinha.

Ao contar para ela o fato, coincidentemente (ou não) ela 
havia também se decepcionado a algum tempo com este meu 
amigo(?). No caso dela não foi tão forte, porque não havia ami-
zade. Os filhos eram colegas de escola, alguma coisa assim, e 
eles tinham um relacionamento cordial. Mas foi o suficiente para 
ela explicar-me de quem se tratava, e mostrar-me traços da per-
sonalidade da pessoa que eu nunca havia visto, ou querido ver.

O meu amigo(?) era uma pessoa importante para mim. To-
dos os meus amigos são. Eu não acredito e não sei ser “meio 
amiga”. Ou sou ou não sou. E quando sou, sou de verdade. Não 
minto, não uso, não escondo nada. Claro que perfeito ninguém 
é, mas a gente procura ser no mínimo honesto com o outro. Meu 
amigo(?) não foi honesto comigo e isto dói.

Foi quando ela contou-me o que ele fez com ela, que não foi 
muito diferente. Vendo o meu estado ela me fez uma pergunta: 
“alguma vez você deixou de ser correta com ele? “Claro que não 
– respondi, com toda a sinceridade do meu coração.

- Então por que você está assim? O problema está nele e 
não em você. Ele deve ter os motivos dele para ter te machu-
cado tanto, mas não é problema seu, se você não fez nada que 
justifique isto. Deixe-o ser como é e seja você como é.

Percebi que ela sabia mais do que queria dizer e disse a ela 
que eu fico imaginando se eu não teria feito alguma coisa e só 
queria saber o quê. Mas não é um absurdo? O amigo(?) machu-
ca a  gente, nos deixa no vento sem saber porque, e a gente 
ainda se culpa? Aí já beira o masoquismo.

Ela insistiu que não valia a pena sofrer por isto, que conhecia 
bem a pessoa. Disse uma frase que impressionou-me bastante 
“estamos na época das máscaras caírem”.

Esta frase transformou a minha suspeita em certeza. Ela 
realmente sabia mais dele do que queria dizer. Não perguntei, 
para não tomar conotação de fofoca, mas saí de lá mais aliviada. 
Se por um lado, a vida coloca este tipo de amigo(?) em nosso 
caminho, por outro coloca outros, como ela, Quem sabe a de-
cepção de hoje não foi para impedir algo maior e pior amanhã?

Entidades de Ouro Preto 
recebem 2 toneladas de 
alimentos arrecadadas no 
Desafio Extremo

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

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realiza nesta 
semana a entrega de duas toneladas de alimentos para enti-
dades beneficentes de Ouro Preto. Os alimentos foram arre-
cadados com os participantes do Circuito do Ouro AUDAX 
de MTB, que aconteceu no Município nos dias 28 e 29 de 
abril, e do Desafio Extremo Estrada Real - Etapa Uaimií, 
realizado dia 5 de maio.

O Núcleo de Apoio aos Toxicômanos e Alcoolistas 
(Grupo NATA) e a Obra Social Lírios do Campo foram os 
primeiros a receber os donativos. A entrega foi realizada pe-
la primeira-dama, Rosilene Rioga, e pelo representante da 
Secretaria de Esportes, Fernando Melo, na quinta-feira, dia 
24 de maio. A próxima entidade será a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae ). Os abrigos e a Socieda-
de de São Vicente de Paulo (asilo) também irão se beneficiar 
com os alimentos arrecadados nos próximos dias. Os do-
nativos fazem parte de uma contrapartida acordada entre a 
administração municipal e os organizadores do evento para 
que a etapa Uaimií fosse realizada em Ouro Preto.

Fabiano SouzaFabiano Souza

PANORAMA A União Brasileira de Mulheres 
de Ouro Preto, em parceria 

com o grupo Gestar e com a Re-
sidência Médica em Medicina de 
Família e comunidade realizam o 
1º Encontro de Gestantes de Ou-
ro Preto. O evento é destinado as 
gestantes e seus companheiros (as) 
e durante a oficina será realizado 
o plano de parto de cada gestante. 
Durante a oficina, serão abordados 
temas relevantes e educativos para 
a promoção do parto humaniza-
do. Ao final será feita a pintura do 
bebê e placenta na barriga de cada 
mãe com orientação da doula e 
educadora perinatal Laura Muller; 
e também a doula, jornalista e fo-
tógrafa Raquel Satto. A atividade 
será no dia 14 de junho, das 14h30h 
às 16h30 na Casa de Gonzaga, em 
frente a feirinha de pedra sabão.

Em comemoração que marca 
os seus 30 anos de fundação, 

a comunidade Lírios do Campo 
realizará neste domingo, dia 3 de 
junho, às 18 horas, no ginásio da 
Misericórdia da própria comuni-
dade, o show “Lírios do Campo: 
30 anos resgatando vidas!” Com 
conta com as apresentações dos 
cantores Dunga e Eros Biondini, 
da Canção Nova, e Cristiano Sil-
va de Mariana, grandes artistas da 
música cristã católica e popular no 
Brasil e no mundo. A Comunidade 
Lírios do Campo fica na rua Ve-
reador José Teixeira de Carvalho, 
sem número, bairro Santa Cruz, 
Ouro Preto. Os ingressos estão à 
venda em diversos locais de Ouro 
Preto e Mariana. Informações pelo 
telefone: (31) 9 8879-4216, sar-
gento Bombeiro Juscelino Gon-
çalves, um dos coordenadores do 
Lírios do Campo.

A exposição “A Mulher e o Lar”, de Itamara Ribeiro, pode ser visitada 
até o dia 3 de junho, domingo, na Galeria de Arte Nello Nuno, da 

Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP). A entrada é gratuita. Composta 
por 22 desenhos e seis fotografias, a série questiona as representações so-
ciais acerca de um padrão de feminilidade compreendido como ideal. Para 
isto, ela se apropria de velhos manuais de costura para inserir desenhos e 
bordados. Informações: (31) 3552-2480.

Marcelo Cândido

Marcelo Cândido

A Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) inspirada pelo movimento 
da “Tropicália”, tema norteador do Festival de Inverno de Ouro Preto 

e Mariana Fórum das Artes - 2018, convoca artistas da região para compor 
a exposição coletiva "Opinião 2018". A mostra será realizada na Casa dos 
Contos, em Ouro Preto, e no Centro Cultural SESIMINAS, em Mariana, 
durante o festival. Os interessados têm até 20 de junho para enviar os tra-
balhos. Para participar, é preciso ser nascido ou residente na cidade esco-
lhida para a submissão das obras. A FAOP é responsável pela Curadoria de 
Artes Visuais do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana Fórum das 
Artes 2018. Mais informações no telefone: 3551 2014.
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Pela retirada dos postes de orelhão - sem função

Curso de produção artesanal de alimentos 
oferece alternativa aos beneficiários do CRAS

Deputado Thiago Cota entrega novas ambulâncias para Mariana e Ouro Preto

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

3553-1642      98785-9075

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas

*Self Service 
sem balança

*Servimos 
MARMITEX 

com entrega 
em domícilio e 
para empresas

A direção da Escola Estadual Nossa 

Senhora Auxiliadora convida a todos 

para partici
parem da FESTA JUNINA 

dia 10/junho, a partir 
das 13h.

O Governo do Estado de Minas Gerais, atra-
vés de indicação do deputado Thiago Cota, en-
tregou, na quarta-feira (23/5) em Belo Horizonte, 
duas novas ambulâncias, modelo Peugeot Partner, 
0 km, totalmente equipadas, para atender a saúde 
dos municípios de Mariana e Ouro Preto.

O deputado Thiago Cota ressaltou o apoio do 

Legislativo e do Executivo das cidades-irmãs, Mariana e 
Ouro Preto para que essa nova conquista ocorresse. Se-
gundo o deputado, as novas ambulâncias serão utilizadas 
na remoção de pacientes para as unidades de saúde e aten-
dimentos de primeiros socorros, beneficiando centenas de 
pacientes por mês.

Durante a assinatura do termo de doação dos veículos 
para as Prefeituras Municipais, assinados pelo prefeito de 
Ouro Preto, Júlio Pimenta, e pelo secretário Municipal de 
Saúde de Mariana, Danilo Brito, o deputado Thiago Cota 
pôde agradecer ao subsecretário de Estado de Assuntos 
Municipais, Marco Antônio Viana Leite, em nome do Go-
verno do Estado, pela atenção com as suas demandas em 
prol de Mariana e Ouro Preto.

Além das autoridades citadas, participaram da sole-
nidade de entrega, a primeira-dama de Ouro Preto, Ro-
silene Rioga; o vereador de Ouro Preto, Vander Leitoa; o 
presidente da Câmara de Mariana, Fernando Sampaio; o 
vereador de Mariana, Deyvson Ribeiro; e o motorista da 
Prefeitura de Mariana, Waldir Araújo.

O vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou NOVAMENTE que a empresa Oi S.A  retire os postes de orelhão 
que estão desativados em Ouro Preto. De acordo com o vereador, além de não possuírem funcionalidade, os postes 
estão trazendo transtornos e dificultam a mobilidade onde estão instalados. “Quem anda por Ouro Preto percebe 
vários postes de orelhão que não possuem função alguma, tem dentro da praça da UFOP, nas Cabeças do lado do 
CAOP, no São Cristóvão e assim por toda cidade e nos distritos. Eu adoraria que a OI colocasse nesses locais um 
dispositivo que gerasse internet gratuita à toda população, porque não? Mas ao invés disso a empresa deixa esses 
trambolhos, que não servem para nada, a não ser pra machucar as pessoas. Por isso, pedimos que a empresa Oi olhe 
com carinho pra nossa cidade e retire os postes, que infelizmente as pessoas hoje não usam mais. Sabemos da exis-
tência das metas e do descumprimento dessas pelas empresas de telefonia, como a abrangência da cobertura 4G no 
município, por exemplo. Na localidade de Chapada a Oi colocou um trambolho de antena com orelhão ao lado da 
Capela e a comunidade teve que brigar para retirar. Esse equipamento era pra ter chegado na década de 90, a empresa 
atrasou 20 anos pra colocar o negócio lá e quando trouxe, além de ultrapassado, instalaram em área tombada. O que 
a comunidade ali precisa é que a empresa divida o sinal de telefonia de Lavras Novas com a Chapada, é esse o inves-
timento necessário. Assim como a gente quer que chegue definitivamente nos outros distritos da cidade sinal de tele-
fonia com qualidade. Estamos nessa luta há muito tempo para melhoria na distribuição do sinal de telefonia em Ouro 
Preto. Peço que a Oi seja responsável, faça o que lhe devido, invista na região e realize esta limpeza na nossa cidade.

Pães, bolos, roscas e pão de 
queijo podem virar a alternativa 
econômica para muitas famílias 
que frequentam o CRAS São Cris-
tóvão. Em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar Minas), a unidade promo-
veu durante os dias 21 a 25 de maio 
um curso de Produção Artesanal de 
Alimentos.

Com carga horária de 40 horas, 
entre aulas práticas e teóricas, o cur-
so foi ministrado para 13 usuários 
do CRAS São Cristóvão que agora 
poderão produzir em casa delicio-
sas receitas para auxiliar na renda 
familiar.

De acordo com Andréia Al-
ves, coordenadora do CRAS São 
Cristóvão, a unidade está sempre 
em busca de parcerias para ofertar 
cursos que tenham como objetivo 
oferecer autonomia financeira aos 
usuários e ampliar o acesso aos di-
reitos de cidadania.

O CRAS São Cristóvão fica 
localizado na rua São Miguel Ar-
canjo, 320, e é a unidade de Assis-
tência Social de referência dos bair-
ros Água Limpa, Bauxita, Centro, 
Saramenha, Barra, Pilar, Cabeças, 
Passa Dez de cima, Rosário, Nossa 
Senhora do Carmo, São Cristóvão, 
São Francisco, São José, Vila Apa-
recida, Lagoa, Nossa Senhora de 
Lourdes e Novo Horizonte.

Morro da Queimada recebe 
a Prefeitura Itinerante

A Prefeitura Itinerante chega 
ao seu terceiro bairro. Desta vez, 
a comunidade do Morro da Quei-
mada é que pode ver de perto as 
melhorias nas ruas e demais locais 
públicos. Os trabalhos começaram 
no dia 21 de maio e continuam até 
que as demandas solicitadas pela 
comunidade sejam atendidas.

Será realizada a capina, ma-
nutenção de passeios, pintura de 
meio-fio e de faixas de pedestres, 
instalação de containers de lixo e 
de sinalização de trânsito, opera-
ção tapa-buracos, recolhimento de 

resíduos construção e correção da 
iluminação pública.

Também será feito uma força-
-tarefa contra a Dengue e demais 
doenças transmitidas pelo Aedes 
Aegypti, com mutirão de limpeza 
e buscando conscientizar a popu-
lação sobre o acúmulo de lixo nos 
terrenos baldios e demais localida-
des ao redor do bairro.

A Prefeitura Itinerante já pas-
sou pela Vila Operária e Taquaral. 
Ela irá atender todos os bairros da 
sede e também os 12 distritos com 
seus subdistritos e localidades.
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De volta: macacos-prego retornam 
ao recinto no Parque Ecológico

cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Felizes sempre: o primeiro hábito que eles têm 
em comum é a generosidade, mais que isso, eles 
têm o prazer de dividir, ajudar e doar. Ajudam 
com um sorriso imenso no rosto, com desejo 

verdadeiro e sentem-se bem o suficiente para nunca relembrar ou co-
brar o que foi feito e jamais pedem algo em troca. Na contra prova, 
os infelizes costumam ser egoístas, negam qualquer pequeno favor, 
reagem ao pedido com irritação e quando fazem, cobram medalhas 
e passam recibo. Não gostam de ter rotina perturbada. Se fazem uma 
bondade, calculam o benefício próprio e seguem assim infelizes cada 
vez mais (Baseado no texto de Socorro Acioli)
Louvor: a Paróquia de São Sebastião e EAC preparam para o dia 04 
de agosto, a partir das 19h, momento de louvor no campo Cel. Afon-
so de Moura Castro, com o Ministério de Deus. Participa também da 
abertura o Ministério Arca. Ingressos no valor de R$ 20,00.
História viva: quem está dando sequência ao projeto “História 
Viva” é o professor e historiador Ricardo Francisco. Ele promove en-
trevistas com personalidades que ajudam a construir nossa história. O 
projeto foi iniciado na antiga TV Itabirito, dando importante contri-
buição a nossa cultura, resgatando fatos que ocorreram ao longo das 
décadas em nosso município contadas por gente do nosso convívio.
Sábado festivo: dia 09, a partir das 20h, a Corporação Musical União 
Itabiritense abre as portas de sua sede para a cerimônia de posse da 
nova diretoria, quando Leandro Leite assume a presidência para o 
próximo biênio, dando sequência ao excelente trabalho de Miguel 
Barbosa, músico e liderança de expressiva capacidade administra-
tiva.
Liga desportiva: começam os preparativos para a realização de 
mais um campeonato de futebol da cidade. Em breve, você conhece-
rá a tabela dos jogos que ocorrem no campo do União, São Geraldo e 
Esperança, reunindo adeptos e torcedores de toda a região. 
Por onde anda? o médico Gilberto José Ferreira Bastos, (Dr. Gil-
bertinho). Ele é considerado discípulo do saudoso Dr. Hélio, médico 
querido e admirado na região em passado recente. Dr. Gilbertinho, 
apesar de atleticano, é profissional de destaque e com sua liderança e 
capacidade conciliadora e ao mesmo tempo combativa, deixou uma 
folha de relevantes serviços prestados ao legislativo municipal como 
vereador pelo PMDB. Dr. Gilberto Ferreira Bastos é gente de expres-
são na região dos inconfidentes.
Para refletir: Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores 
soldados. (Papa Francisco)

Arquivo: Ivacy Simões

(31) 98489-7530

Denúncias 
 Sugestões

Críticas 
Novidades 

ENVIE PARA

Equipe de Voley do União em passado recente

Atração à parte, os maca-
cos-prego estão de volta ao 
Parque Ecológico de Itabirito. 
Os primatas haviam sido re-
tirados do recinto, de forma 
preventiva, devido aos casos 
de Febre Amarela, incluindo o 
de um macaco na zona rural. 
As ações foram definidas em 
parceria entre as Secretarias de 
Meio Ambiente e de Saúde.

"Na natureza, quando acon-
tece o surto, os macacos-prego 
se deslocam para outros locais. 
Sem essa possibilidade, eles fi-
cariam mais suscetíveis. Com 
isso, a solução foi removê-los 
para uma área de quarentena 
protegida por telas", explica 
Milton Ribeiro, biólogo do Par-
que Ecológico de Itabirito.

No período, o recinto foi 
revitalizado, recebendo novos 
troncos, árvores e pintura. Ago-
ra, com a diminuição das tem-
peraturas e, consequentemente, 
da incidência de Febre Amare-
la, os primatas retornaram ao 
local.

Comissão de Proteção à Fauna 
de Itabirito instaura primeiras 
autuações contra infratores

Comissão tem como objetivo combater maus-tratos 
contra animais no município

A Comissão de Proteção à Fau-
na de Itabirito, formada por mé-
dicos veterinários e biólogos das 
secretarias de Saúde e Meio Am-
biente, fiscais de Meio Ambiente 
e Guarda Municipal, lavrou as pri-
meiras autuações contra tutores in-
fratores. Até o momento, três casos 
foram notificados. Após o período 
de defesa, em caso de indeferimen-
to, as atuações serão transformadas 
em multas, que varia de R$500 a 
R$3 mil. Nesses casos, o animal 
também pode ser recolhido para 
tratamento e posterior disponibili-
zação para adoção. O valor da mul-
ta é destinado ao Fundo Municipal 
de Meio Ambiente.
Comissão de Proteção à Fauna

Criada com o objetivo de coibir 
os maus-tratos contra animais de 
qualquer espécie, a Comissão de 
Proteção à Fauna atua a partir de 
denúncias feitas de forma anônima 
na Guarda Municipal. As apura-

ções são realizadas pela equipe de 
acordo com o Protocolo de Perícia 
em Bem-Estar Animal (Ppbea) 
proposto pelo Laboratório de Pro-
teção Animal (Labea) da Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR). 
Desde sua criação, em outubro de 
2017, mais de 70 denúncias já fo-
ram apuradas.

De acordo com a coordenado-
ra, Ana Liz Bastos, a comissão tem, 
principalmente, função educativa. 
“A maior parte das infrações são 
cometidas em razão da falta de 
conhecimento sobre a guarda res-
ponsável. Desta forma, o tutor ge-
ralmente se comporta de forma co-
laborativa, possibilitando a melhora 
de vida do animal”, explica.

Após a primeira visita, o denun-
ciado tem um período para adequar 
as irregularidades. Se, após a tercei-
ra visita, as melhorias não forem 
realizadas, o processo é instaurado 
com base na Lei Federal 9.605/98, 

de Crimes Ambientais, e no Decre-
to Federal 6514/2008, que trata das 
condutas lesivas ao meio-ambiente. 
A pena pode chegar à multa e re-
clusão, dependendo da gravidade 
do delito. Em caso de flagrante, o 
animal é recolhido imediatamente e 
o tutor é encaminhado para Polícia 
Militar, para a realização de Bole-
tim de Ocorrência. 

Os casos de denúncias de cria-
ção irregular de animais, em que 
não são comprovados maus-tratos, 
são encaminhados ao fiscal de Pos-
turas da Secretaria de Urbanismo. 

Oficialização
A comissão agora será oficiali-

zada por meio de decreto municipal 
e terá seu regimento interno elabo-
rado, evitando que seja desfeita em 
caso de mudanças no governo mu-
nicipal. As denúncias de maus-tra-
tos a animais, que podem ser anôni-
mas, devem ser feitas pelo telefone 
da Guarda Municipal – 153. 
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Mercado Municipal: 
3º Arraiá e novidades 
na programação

Maio Amarelo: Clube da Melhor 
Idade recebe palestra

Quem gosta de saborear as iguarias produzidas em Itabirito ganhou 
bons motivos para comemorar. O Mercado Municipal, no bairro Praia, 
está funcionando com horário estendido aos sábados, indo até às 16h, com 
música ao vivo. A novidade foi colocada em prática pela primeira vez no 
dia 19 de maio. A Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, também lançou o projeto Samba no 
Mercado. Com isso, o espaço dedicado aos produtores rurais abrirá no 
segundo domingo de cada mês, das 9h às 16h. A estreia será no dia 10 de 
junho, com show do Grupo Bem Bolado.

Vem aí o 3º Arraiá do Mercado
Antes disso, em clima junino, a população itabiritense terá a oportuni-

dade de curtir o 3º Arraiá do Mercado. A programação completa do even-
to, que acontecerá no dia 6 de junho, quarta-feira, será divulgada em breve. 
O tradicional arrasta-pé e os quitutes típicos têm presença confirmada.

Conselho de Esportes: 
Bolsa Atleta é destaque 
na primeira reunião

Os membros do Conselho Municipal de Esportes e Lazer se reuniram 
pela primeira vez na última quarta-feira, dia 23 de maio. O destaque da pauta 
foi o Bolsa Atleta, iniciativa para ampliar o apoio aos atletas em Itabirito.

"A reunião inaugural foi um momento histórico para o esporte de Ita-
birito. Com a criação do Conselho, a cidade já tem condições de pleitear 
recursos para o Esporte junto ao Governo do Estado por meio do ICMS Es-
portivo", comemora o secretário de Esportes e Lazer, Alessandro Massaini.

Os detalhes do programa Bolsa Atleta serão apresentados aos esportistas 
itabiritenses no dia 11 de junho, às 19h30, no Auditório do IFMG. Neste 
primeiro ano, serão investidos R$ 25 mil.

Campanha de vacinação 
contra gripe é prorrogada 
até dia 8 de junho
Imunização é disponibilizada nas UBSs de Itabirito

A campanha de vacinação contra a gripe, em Itabirito, foi prorrogada 
até a próxima semana, 8 de junho. As pessoas que se enquadram nos gru-
pos prioritários devem ir às Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referên-
cia para se imunizarem. É necessário levar o cartão de vacinação.

A vacinação gratuita é oferecida para crianças com mais de seis meses 
de vida e menos de cinco anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos há 
menos de 45 dias (puerpério), adultos com mais de 60 anos, profissio-
nais da área de saúde e portadores de doenças crônicas não transmissíveis 
e outras condições clínicas especiais. A vacinação também é destinada a 
professores de ensino básico e superior de escolas públicas e privadas, 
funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos 
em cumprimento de medidas socioeducativas.

Em meio a programação do 
Maio Amarelo de 2018 o Clu-
be da Melhor Idade de Itabirito 
recebeu no dia 17 de maio, uma 
palestra alertando os idosos sobre 
a importância de respeitar as leis 
de trânsito, tanto como pedestres 
e como motoristas. Cerca de 110 
idosos acompanharam a palestra 
e viram que não é difícil seguir as 
normas para evitar acidentes que 
pode levar a morte. Esta ação teve 
a coordenação do departamento de 
Fiscalização e Educação de Trân-
sito da Prefeitura de Itabirito.

O agente da Guarda Municipal 
de Itabirito, Ferreira, mostrou aos 
idosos a triste realidade brasileira 
com números de acidentes e mor-
tes assustadores, que podem ser 
evitadas com ações simples como 
o respeito e prudência no trânsito. 

Para o coordenador geral do 
Clumi Orlando Campos essa ini-
ciativa ajuda muito aos idosos para 
um bom comportamento no trân-
sito “Achamos da maior importân-
cia e muito oportuno a palestra que 
esclareceu para os idosos, e temos 
que ficar atentos pois nós como 
motoristas e pedestres cometemos 
erros que muitas das vezes podem 
ser evitados”.

O objetivo do Maio Amarelo de 2018 é proporcionar ao cidadão reflexões voltadas ao bom comportamento 
nas vias. O tema proposto para este ano é “Nós Somos o Trânsito”, e em Itabirito diversas atividades para cons-
cientizar os condutores estão acontecendo durante todo o mês.

A tecnologia aliada a fiscalização 
de posturas em Itabirito

A equipe da Secretaria de Ur-
banismo da Prefeitura de Itabirito 
usa a tecnologia para fiscalizar 
construções irregulares, identificar 
novas obras sem alvará e invasão 
de áreas públicas do município, 
por meio de um sistema de geo-
processamento.

Desde que o programa come-
çou a ser utilizado, em 2015, mais 
de 7400 alvarás de construção já 
foram cadastrados no sistema.

Com essa tecnologia dispo-
nível, o trabalho de fiscalização 
ficou mais rápido e eficiente, aju-
dando a melhorar ainda mais o 
controle das irregularidades presentes no município. O trabalho de alimentação do sistema consiste em inserir 
toda a informação que a secretaria possui (impressa em papel para o meio digital), a fim de deixar cada vez mais 
ágil o trabalho. “Estamos de Olho! Regularize sua obra! Para dúvidas entre em contato com a Secretaria de Urba-
nismo pelo telefone 3561-4034”.
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E EU
João de 
Carvalho

Bullying: 
agressores e vítimas

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

OS CASOS de intimidação sistemática devem ser registrados 
junto às autoridades. É o que exige a Lei antibullying, embora a 
legislação federal não preveja punições. Acredito que esta palavra 
dá muita confusão. Há casos de assédio moral, preconceito social, 
racismo, homofobia e violência física, cuja inobservância ou abuso 
podem criminalizar, via Código Penal, gerando Processo Criminal 
investigador e condutor da ação antijurídica. Por isto, é preciso de 
muita cautela, esclarecimento e bom senso, quando se estiver 
diante de uma situação prática, em verificação fática, ou seja, do 
fato real. Para melhor entendimento do assunto, aparentemente 
fácil, mas de difícil classificação, hei por bem transcrever algumas 
distinções, supernecessárias à análise do fato, porque a lei não pre-
vê punições, em se tratando do bullying.

VEJAM alguns sinais que podem gerar situação de quem está 
cometendo ou sofrendo o bullying:

- Os agressores: também conhecidos como bullies, os agres-
sores são prepotentes, arrogantes e estão sempre metidos em 
confusões e desentendimentos.

Utilizam várias formas de maus tratos para tornarem-se popu-
lares, entre elas, “zoações”, apelidos pejorativos, expressões de 
menosprezo e outras formas de ataques, inclusive físicos.

- As Vítimas: a maioria dos alvos de bullying são aqueles alu-
nos considerados pela turma como diferentes ou “esquisitos”.

São tímidos, retraídos, passivos, submissos, ansiosos, temero-
sos, não conseguem se defender dos ataques, têm dificuldade de 
expressão e de relacionamento.

Além disso, diferenças de raça, religião, opção sexual, desen-
volvimento escolar, sotaque e maneira de se vestir são caracterís-
ticas comuns às vítimas.

O aspecto físico mais frágil, coordenação motora pouco desen-
volvida, extrema sensibilidade e irritação também traçam o perfil 
dos que sofrem bullying.

- Sinais de quem pratica: regressam da escola com as roupas 
amarrotadas e com ar de superioridade.

Apresentam atitude hostil e desafiante com os pais e irmãos e 
podem chegar a atemorizá-los, conforme a idade e a força física. 
São convincentes em sair de “situações difíceis”.

Exteriorizam ou tentam exteriorizar sua autoridade sobre al-
guém. Portam objetos ou dinheiro que não justificam.

- Sinais de quem tem sido alvo:
Apresenta baixo rendimento escolar.
Finge estar doente para faltar à aula.
Sente-se mal perto da hora de sair de casa.
Volta da escola com roupas ou livros rasgados.
Tem alterações extremas de humor.
Aparece com hematomas e ferimentos após à aula.
Tenta se proteger colocando faca, abridores de lata ou garrafa 

na bolsa. 
EM SUMA, entendo que as escolas, para combaterem os ca-

sos de intimidações sistemáticas ocorridas no ambiente educacio-
nal, assim como os clubes recreativos, devem notificar às autorida-
des competentes.

Vigilância, bom senso, firmeza e obediência à lei, ajudam muito!
(acesse: leiturahobbyperfeito.blogspot.com.br)
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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  

Bairro Agostinho 
Rodrigues, em Itabirito, 
recebe nova iluminação
Melhoria beneficiou mais de 1500 moradores

Comarca de Itabirito – Edital para Intimação. Domingos Sávio Lo-
pes Simões, Oficial Substituto do Registro de Imóveis da Comarca de 
Itabirito, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. Pelo presente 
edital, passado na forma do § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97, Adilson 
Pereira Reis e Daniela de Jesus Modesto Reis, ficam intimados para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da última publicação 
do presente, para cumprimento das obrigações contratuais relativas aos 
encargos vencidos e não pagos, do Consórcio de Imóvel da Cota nº 26 
do Grupo 825, firmado o, a Ponta Administradora de Consórcios Li-
mitada, registrado sob o nº 2 da Matrícula 18.228, deste Cartório, refe-
rente ao imóvel situado à Rua Castro Alves, nº 512, Residencial Novo 
Itabirito/MG, CEP: 35450-000, e cujo valor posicionado até a data de 
12/12/2017 é de R$ 3.871,85, sujeito à atualização monetária, aos juros 
de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também, os encargos que venceram no prazo desta inti-
mação. O pagamento (purga de mora) poderá ser feito neste Cartório, 
à Rua Rosalino Gonçalves Magalhães, nº 59, loja 04, Centro, Itabirito, 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, ficando V.Sª. cientificada 
que o não cumprimento da referida obrigação, no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor 
da credora fiduciária – Ponta Administradora de Consórcio Limitada, 
nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade 
de Itabirito, aos 22 de novembro de 2017. Eu, Domingos Sávio Lopes 
Simões, o subscrevi. O Oficial Substituto,

As ruas do bairro Agostinho Rodrigues, em Itabirito, estão 
com nova iluminação. No mês de maio, a Secretaria de Obras 
finalizou a troca de mais de 150 lâmpadas no bairro, substituin-
do as que possuíam vapor de mercúrio 80w por vapor de sódio 
150w. A troca visa a melhoria da iluminação, favorecendo a se-
gurança de quem passa pelas ruas, e a redução do consumo de 
energia. No total, mais de 1500 moradores foram beneficiados.

A troca foi realizada em 14 ruas e já está em andamento 
um projeto para substituir as lâmpadas da única rua pendente, 
Antônio Cavalieri. Para os moradores, a melhoria foi motivo de 
comemorações. “A nova iluminação melhorou em 100% para 
nós, principalmente na parte de segurança. Ficou muito bom”, 
disse o morador Ronei Adriano Pedrosa. Em breve, o bairro 
Santa Tereza começa a receber a nova iluminação. 

Itabirito terá representante em 
Conferência Nacional Infanto-
juvenil pelo Meio Ambiente

Projeto da Escola Municipal José Ferreira Bastos foi escolhido 
para representar o estado na etapa nacional do evento

A Escola Municipal José Ferreira 
Bastos participou, no dia 17 de maio, 
da etapa estadual da V Conferência 
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, 
realizada em Belo Horizonte. O evento 
contou com a apresentação de 43 proje-
tos, selecionados pela Comissão Orga-
nizadora Estadual.

“Revitalização dos bebedouros da 
escola e reaproveitamento da água”, foi 
o projeto que representou o município, 
apresentado pela aluna Vitória de Souza 
Oliveira e elaborado juntamente com os 
alunos representantes da Comissão do 
Meio Ambiente e Qualidade de Vida 
(COM-VIDA), sob a coordenação da 
professora Patrícia Marinho, atual vice-
-diretora da escola. Entre os trabalhos 
apresentados, apenas o projeto de Itabi-
rito foi selecionado para representar o es-
tado de Minas Gerais na etapa nacional 
da Conferência, que acontece no dia 15 
de junho, em Brasília. Na ocasião, além 
de representar a escola José Ferreira 
Bastos, a aluna levará os nomes da Su-
perintendência Regional de Ouro Preto, 
Secretaria de Educação de Itabirito, Se-
cretaria de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável. 

A conferência - Iniciativa do Órgão 
Gestor da Política Nacional de Educa-
ção Ambiental (Pnea), constituído pelo 
Ministério da Educação (MEC) e pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
esta edição da Conferência Nacional 
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente tem 
como tema “Vamos Cuidar do Brasil 
Cuidando das Águas”. A Conferência 
Nacional Infantojuvenil foi dividida 
em três etapas: Conferência na Escola, 
Conferência Estadual e Conferência Na-
cional.  A ação é uma estratégia de mobi-
lização de estudantes, adolescentes e jo-
vens de todo o país visando promover a 
reflexão, o desenvolvimento de estudos 
e pesquisas, além de estimular a propo-
sição de ações e projetos no contexto da 
temática socioambiental, considerando 
seus desafios e alternativas, no âmbito 
da escola e de seu entorno.
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as autoridades públicas, em atendimento 
as normas legais e demais especificações 
constantes no anexo I do edital, Empresas 
Vencedora e Habilitada Botelho & Castro 
Advogados perfazendo este pregão um va-
lor total de R$33.749,00 (trinta e três mil se-
tecentos e quarenta e nove reais), Itabirito / 
MG, 18/05/2018 – Engº. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato para Prestação de 
Serviços de Assessoria Jurídica para 
Criação de Empresa Pública. Referência: 
Processo Licitatório nº055/2018, na mo-
dalidade Pregão Presencial nº026/2018, 
Contratante: Serviço Autônomo de Sanea-
mento Básico de Itabirito-MG. Empresa 
Contratada: Botelho & Castro Advogados. 
Objeto: contratação de pessoa jurídica para 
prestar consultoria técnica jurídica com a 
finalidade de assessorar a transformação 
do SAAE de autarquia em empresa pública 
de direito privado, com a devida regulari-
zação societária e tributária, inclusive com 
a realização de procedimentos judiciais e 
extrajudiciais perante todas as autoridades 
públicas, em atendimento as normas le-
gais e demais especificações constantes no 
anexo I do edital, Valor Total do serviço: 
R$33.749,00 (trinta e três mil setecentos 
e quarenta e nove reais), Forma de pa-
gamento: conforme edital. Vigência: Até 
31/12/2018. Dotação Orçamentária: Ope-
rações e Manut. em Desenvolvimento Tec-
nológico e Engenharia. 17 122 1708 4.010 
33.90.39.00. Data da assinatura do contrato: 
18/05/2018. Wagner José Silva Melillo, Di-
retor 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 
057/2018, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº028/2018 Objeto: Aquisição de 
tubos e conexões galvanizados e em ferro 
fundido a serem utilizados nas manutenções 
e operações do sistema de abastecimento de 
água e aquisição de tampão de ferro fundi-
do para operações e manutenções do siste-
ma de esgotamento sanitário do SAAE de 
Itabirito/MG, conforme especificações do 
anexo I, do edital, Empresas Vencedoras e 
Habilitadas Lupy Brasil Válvulas e Equipa-
mentos EIRELI – EPP, HG – Comércio de 
Materiais Hidráulicos LTDA. – ME, Nirson 
R. de Lana – ME, Sanehidráulica Repre-
sentações Hidráulicas EIRELI, Khaleesi 
Distribuidora de Materiais de Ferro Fundi-
do EIRELI – EPP, BH Incêndio Comércio 
de Material de Construção em Geral LTDA 
ME, Lucas Calixto Boletini de Souza EI-
RELI ME, Parada do PVC Materiais de 
Construção LTDA e Reyfor Comércio em 
Ferro Fundido EIRELI – EPP perfazendo 
este pregão um valor total de R$90.251,35 
(Noventa mil duzentos e cinquenta e um 
reais e trinta e cinco centavos), Itabirito / 
MG, 25/05/2018 – Engº Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Propos-
ta e Habilitação do Processo Licitatório 
nº067/2018, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº037/2018 Objeto: Contratação de 
empresa especializada para a realização de 
análises dos efluentes bruto e tratado e do 
corpo receptor (montante/jusante) da Esta-
ção de Tratamento de Esgoto no Marzagão 
e coleta e realização de análises do efluente 
tratado e do corpo receptor (montante/ju-
sante) para monitoramento da qualidade dos 
efluentes do emissário do SAAE de Itabiri-
to, na URBE DU040, BR040 Km578, com 
a preservação e transporte das amostras, 
conforme especificações do anexo I, do edi-
tal, Empresa Vencedora e Habilitada Phyl-
lomedusa Laboratório de Analises Fisico 
– Químicas e Projetos LTDA, perfazendo 
este pregão um valor total de R$42.000,00 
(quarenta e dois mil reais), Itabirito / MG, 
28/05/2018 – Engº. Wagner José Silva Me-
lillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 039/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Proces-
so Licitatório n° 071/2018, na Modalidade 
de Pregão Presencial nº039/2018, Objeto: 
contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços técnicos referen-
tes à elaboração de um projeto técnico de 
reconstituição da flora (PTRF) para a área 
de captação a ser implantada na região do 
bairro portões para o SAAE de Itabirito - 
MG, conforme especificações do anexo I, 
do edital, no dia 14/06/2018 às 09h00min, 
na sala de reuniões do  SAAE, situado à 
Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, em Itabi-
rito - MG – CEP: 35.450-000  – Site www.
saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaei-
ta.mg.gov.br

9ITABIRITO/MARIANA

Processo nº070/2018 - Despacho – Re-
conheço a Inexigibilidade de Licitação 
008/2018, para o Fornecimento de fundo 
de filtro de areia de fluxo confinado, com 
vazão controlada com blocos portadores de 
crepinas de discos ranhurados, tal aquisição 
se faz necessária visto que os filtros terão 
um aumento da eficiência na produção de 
água. Rapidez na execução de limpeza, 
incremento de segurança operacional e 
melhorias na qualidade da água visando 
ás exigências estabelecidas pela portaria 
de consolidação do Ministério da Saúde Nº 
05/17, anexo XX.  Para o SAAE, pelo valor 
de R$133.676,40 (Cento e trinta e três mil 
seiscentos e setenta e seis reais e quarenta 
centavos), de acordo com o Processo nº. 
070/2018 em epigrafe e nos termos do Ar-
tigo 25, Inciso I da Lei nº. 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. CONTRATADO: 
Hidrosolo Indústria e Comércio LTDA. – 
Itabirito, 21 de Maio de 2018. Engº. Wagner 
Jose Silva Melillo, Diretor Presidente do 
SAAE de Itabirito-MG. - RATIFICO 
O reconhecimento de Inexigibilidade de Li-
citação no processo, nos termos do Art. 25, 
Inciso I da Lei nº. 8.666/93 com suas poste-
riores alterações. Itabirito, 21 de Maio 2018. 
Engº Wagner José Silva Melillo – Diretor 
Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contra-
to de Prestação de Serviço de Suporte 
ao Sistema Administrativo. Referência: 
Pregão Presencial nº020/2017, nos termos 
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores 
alterações. Contratante: Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico do Município de 
Itabirito - MG. Contratada: ASI Sistemas de 
Informação EIRELI – EPP. Objeto: contra-
tação de empresa especializada para o for-
necimento de licença de uso sob a forma de 
locação de um sistema (Software) de Gestão 
Pública, incluindo manutenção, atualização 
e suporte, bem como a respectiva instala-
ção, configuração, migração e implantação 
dos dados atuais existentes, ao SAAE de 
Itabirito MG. Valor mensal: R$10.320,00 
(dez mil trezentos e vinte reais), Valor Total: 
R$72.240,00 (setenta e dois mil duzentos e 
quarenta reais). Forma de pagamento: 05 
(cinco) dias após a emissão e aceite da nota 
fiscal. Vigência: fica aditado para 07 (sete) 
meses ate 31/05/2018.  Dotação Orçamen-
tária: . 17.  122.   1.701.   4.003   33.90.39.00 
Permanecem inalteradas as demais cláusu-
las e condições do contrato original. Data da 
assinatura do Termo Aditivo: 29/05/2018. 
Engº 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 nº058/2018, 
na modalidade de Pregão Presencial 
nº029/2018 Objeto: Contratação de empre-
sa prestadora de serviços por meio de mão 
de obra terceirizada para executar serviços 
de saneamento com ênfase nas ligações de 
esgoto, nas Bacias da Vila Gonçalo, Bacia 
da Vila José Lopes e Bacia do São José no 
Município de Itabirito/MG, conforme des-
crito no anexo I, do Edital, Empresas Ven-
cedora e Habilitada Juliana Ponciano Cons-
trução Civil – ME perfazendo este pregão 
um valor total de R$303.840,00 (Trezentos 
e três mil oitocentos e quarenta reais), Itabi-
rito / MG, 17/05/2018 – Engº. Wagner José 
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Prestação de 
Serviço de Terceiros. Referência: Proces-
so Licitatório nº058/2018, na modalidade 
Pregão Presencial nº029/2018, Contratan-
te: Serviço Autônomo de Saneamento Bá-
sico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: 
Juliana Ponciano Construção Civil – ME. 
Objeto: Contratação de empresa prestadora 
de serviços por meio de mão de obra ter-
ceirizada para executar serviços de sanea-
mento com ênfase nas ligações de esgoto, 
nas Bacias da Vila Gonçalo, Bacia da Vila 
José Lopes e Bacia do São José no Muni-
cípio de Itabirito/MG, conforme descrito no 
anexo I, do Edital, Valor Total do serviço: 
R$303.840,00 (Trezentos e três mil oitocen-
tos e quarenta reais), Forma de pagamento: 
conforme edital. Vigência: Até 31/12/2018. 
Dotação Orçamentária: Operação e Manu-
tenção em Esgotamento Sanitário Nas Se-
des Urbanas:17.512.1702.3002.4490.51.00. 
Data da assinatura do contrato: 17/05/2018. 
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presi-
dente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Proposta 
e Habilitação do Processo Licitatório nº 
055/2018, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº026/2018 Objeto: contratação de 
pessoa jurídica para prestar consultoria téc-
nica jurídica com a finalidade de assessorar 
a transformação do SAAE de autarquia em 
empresa pública de direito privado, com a 
devida regularização societária e tributária, 
inclusive com a realização de procedimen-
tos judiciais e extrajudiciais perante todas 

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Convocação – Concorrência Pública 
006/2016 - PL 106/2016 – A Secretaria 
Municipal de Trânsito, Convoca os lici-
tantes abaixo, na ordem de classificação: 
1 - Hely Gurgel; 2 - Geraldo Benedito 
Lopes; 3 - João Evangelista de Oliveira; 
4 - José Raimundo Gois; 5 - Célio An-
tônio Viana; 6 - Celso Caetano da Silva; 
7 - José Nascimento da Silva; 8 - Romeu 
Simão Barreto; 9 - Elvino Alves de Oli-
veira; 10 - Rosélio Candido Pedrosa; 11 - 
Moacir José Corraide; 12 - Roberto Braga 
de Matos; 13 - Antônio de Fátima Silva; 
14 - José Custódio Ferreira; 15 - Osval-
do 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 Ferreira Meirelles; 22 - João 
de Souza Machado; 23 - Joanice de Fá-
tima Santos; 24 - Adilson de Moura; 25 
- Agostinho Gonçalves Braga; 26 - Ri-
mon Santana Teixeira; e o portador de 
necessidades especiais: 1 - Kennedy de 
Lima; para que compareça na Casa de 
Cultura – Sala de Multimeios, localizada 
na Rua Carlos Michel, 1 - Centro, Itabi-
rito - MG, DIA 13/06/2018 às 14h00min 
para escolha dos pontos de táxi conforme 
Decreto 11.604/2017 – Capítulo III – DA 
PERMISSÃO - Art. 4º inciso II, §1º - A 
distribuição dos permissionários entre 
os pontos fixos, incluindo o cadastro e a 
ocupação das vagas, respeitará a ordem 
de classificação no processo licitatório, 
devendo o classificado nº 1 escolher pri-
meiro e, assim, sucessivamente. Tel.: (31) 
3563 1625/ 3561 3077.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Resultado Habilitação – Tomada de 
Preços 003/2018 - PL 073/2018 – A CPL 
declara habilitadas as licitantes Athenas 
Construtora Ltda., CMC – Construtora 
Martins Costa Ltda., Consill Construto-
ra Irmãos Lara Ltda., Construtora Am-
biental Ltda., Construtora JM Gomes 
Ltda., Construtora Luta-EPP, Construtora 
Mestra Empreendimentos e Consultoria 
Ltda., Engebrum Construtora Ltda.-EPP, 
Impacto Construtora, Empreendimentos 
e Serviços Eireli, Inovar Construções e 
Comércio Ltda., Printer Projetos e Cons-
truções Ltda., Prumo Edificações Eireli e 
VR Construção, Manutenção e Serviços 
Ltda. e declara inabilitadas as licitantes 
Construtora CNT Ltda. EPP e Torres 
Construções e Empreendimentos Ltda. A 
íntegra da decisão poderá ser solicitada no 
Departamento de Licitações e Contratos. 
Município de Itabirito/MG – A pregoeira 
torna público o resultado dos processos 
abaixo discriminados:
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 061/2018 
- PL 111/2018 – Contratação de pessoa ju-
rídica para prestação de serviço visando a 
confecção de capas de colchões e macas, 
forração de cadeiras/poltronas (de acom-
panhantes, de rodas e de consultórios) 
para fins de manter e conservar os bens e 
moveis das unidades de saúde de Itabirito, 
atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. Não compareceram 
interessados para o processo em epígrafe, 
sendo assim a Pregoeira declara o mesmo 
deserto. O Secretário Municipal ratificou 
a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Julgamento de Recurso – Pregão 
Presencial 053/2018 - PL 096/2018. A 
pregoeira comunica o julgamento do re-
curso interposto pela empresa Faça Pro-
duções Ltda., onde julgou improcedente 
o recurso, mantendo a sua decisão que de-
clarou habilitada e vencedora do certame 
a licitante Sabino & Asiz Projetos Ltda. 
na sessão do dia 08/05/2018. O Secretário 
Municipal de Patrimônio Cultural e Turis-
mo e o Prefeito Municipal ratificaram a 
decisão da pregoeira. A íntegra da decisão 
encontra-se disponível no Departamento 
de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 053/2018 
- PL 096/2018 – Contratação de pessoa ju-
rídica especializada para prestar serviços 
de elaboração de Projeto de Prevenção e 
Combate à Incêndio e Pânico para aten-
der a demanda e viabilização para fins de 
aprovação do Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Minas Gerais, do evento “27ª JULI-
FEST” a realizar-se no período de 12 a 15 
de Julho de 2018, promovido pela Prefei-
tura Municipal de Itabirito através da Se-
cretaria Municipal de Patrimônio Cultural 
e Turismo. Vencedor: Sabino & Asiz Pro-
jetos Ltda. ME. CNPJ: 26.924.170/0001-
56. Valor Total: R$ 24.800,00.
O Município de Itabirito torna público:
Extrato de Contrato 333/2018 – PP 
058/2018 - PL 105/2018- RP 031/2018. 
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica 
especializada na prestação de serviços 

de emissão, reserva, marcação, remarca-
ção, endosso, reembolso, cancelamen-
to e fornecimento de passagens aéreas 
domesticas, em território nacional e 
hospedagem com translado aeroporto/
hotel e hotel/aeroporto, para atender a 
SEMAD. Contratada: SX Tecnologia 
e Serviços Corporativos Eireli - ME - 
CNPJ: 14.278.276/0001-40. Valor: R$ 
75.000,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 334/2018 - Adesão 
013/2018 - PL 127/2018. Objeto: Adesão 
à ata de registro de preços nº 005/2017 
- Pregão 007/2016, PL 017/2016, prove-
niente da Prefeitura Municipal de Recife/
PE para prestação de serviços telefônicos 
fixo comutado STFC, discagem direta e 
ramal – DDR e serviço 0800 (DDG-dis-
cagem direta gratuita), linhas telefônicas 
com serviço de provedor à internet (banda 
larga), serviço móvel pessoal – SMP (voz 
e dados), serviços de telefonia móvel, 
com aparelhos em comodato, minutos 
para chamadas, pacotes de dados, pacotes 
de SMS, instalação e fornecimento de link 
para tráfego de dados ponto a ponto, 03 
(TRÊS) lotes, conforme especificações e 
condições prevista na ata e seus anexos, 
solicitado através da CI nº 123/2016 GAF 
SADGP. Contratada: Telemar Norte Leste 
S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79. Valor: 
R$ 121.420,80.  Vigência: 12 meses.
Extrato de Aditivo nº 060/2018 - 1º Ter-
mo Aditivo ao contrato 118/2017 - Inexi-
gibilidade 012/2017 - Processo 087/2017. 
Objeto: Contratação da pessoa jurídica para 
prestação de serviços de assistência técni-
ca corretiva e de manutenção preventiva 
em aparelho digitalizador de imagem do 
CEAE bloco B modelo DX-M / DX-G 1 
NX GENRAD e/ou  Mammo 1 Crus / Cart 
/ ID Table 1 DRYSTAR 5503,  em atendi-
mento a SEMSA. Contratada: AGFA Heal-
thcare Brasil Importação e Serviços Ltda 
- CNPJ: 09.032.626/0001-54. Valor Total: 
R$ 38.400,00.  Vigência: 12 meses
Extrato de Aditivo nº 061/2018 - 2º Ter-
mo Aditivo ao Contrato nº 278/2016 - 
Credenciamento 003/2016 - PL 046/2016. 
Objeto: Realização de laudos avaliató-
rios e reavaliatórios. Contratada: Ema-
nuelle Cristina Teixeira Gomes- CPF: 
069.316.406-90 - CRECI nº MGF 
0026016. Valor teto: R$50.000,00. Vi-
gência: 12 meses 
Extrato de Aditivo nº 063/2018 - 5º Ter-
mo Aditivo ao Contrato nº 522/2014 
- PP 177/2014 – PL 264/2014. Obje-
to: Contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de manutenção 
corretiva e preventiva em elevadores da 
UBS São José e da UBS Central. Con-
tratada: Elevadores Orion Ltda – CNPJ: 
05.823.840/0001-78. Valor: R$ 5.512,50. 
Vigência: 06 meses.
Edital de Citação prazo 10 dias, expe-
dido nos autos do Processo Administra-
tivo Disciplinar nº 07/2018, instaurado 
pela Portaria nº 8203, de 12 de abril de 
2018. A Comissão Processante Discipli-
nar, FAZ SABER ao Sr. Odair Rodrigues 
Rocha, Matrícula nº 42.718, Mecânico 
de Veículos/Máquinas Pesadas, Lotado 
na Secretaria Municipal de Transporte, 
acerca do processo administrativo disci-
plinar nº 07/2018, instaurado para apurar 
a prática de eventual ilícito disciplinar. 
Encontrando-se o servidor em lugar in-
certo e não sabido, foi determinada sua 
citação por edital, para que ele, no prazo 
de 10 (dez) dias, que começará a fluir 
após o prazo de 10 (dez) dias, querendo, 
apresente defesa escrita, podendo fazer-se 
representar por advogado, sob pena de 
presumirem-se aceitos como verdadeiros 
os fatos articulados pelo denunciante. 
Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei.
Extrato da Decisão do Processo Admi-
nistrativo nº 07/2018. Pedido de Julgado 
Procedente. Omissão do Poder Público no 
dever legal de evitar os eventos lesivos. 
Dever de indenizar a requerente os danos 
sofridos no importe de R$ 13.050,87 (tre-
ze mil e cinquenta reais e oitenta e sete 
centavos). Data da decisão: 11.05.2018. 
Transito em Julgado: 18.05.2018.

Detentor da Ata 056/2018 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli ME - CNPJ: 14.278.276/0001-40

Item Un Descrição Valor un.

1 Un. Agenciamento de viagens - Emissão, reserva, marcação, remarcação, endosso, 
cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais

-R$ 44,00

2 Percentual Prestação de serviços correlatos, incluído reserva, marcação, remarcação e 
cancelamento de hospedagens, traslados e seguro viagens.

Percentual de desconto 
(%) R$ 0,00

O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 056/2018 – PP 058/2018 
– PL 105/2018 – RP 031/2018. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica especiali-
zada na prestação de serviços de emissão, 
reserva, marcação, remarcação, endosso, 
reembolso, cancelamento e fornecimento 
de passagens aéreas domésticas, em terri-
tório nacional, e hospedagem com trans-
lado aeroporto/hotel e hotel/aeroporto, 
para atender a secretaria municipal de ad-
ministração. Detentor da Ata: SX Tecno-
logia e Serviços Corporativos Eireli ME.

Homologação/ Ratificação: 18/05/2018. A íntegra da ata encontra-se disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site: 
www.itabirito.mg.gov.br.

PREFEITURA  
MUNICIPAL  

DE  ITABIRITO

(31) 98489-7530

Setor Educativo do 
DEMUTRAN e Guarda 
de Itabirito realizam 
atividade no CEMPA

O setor educativo do DEMUTRAN vem proporcionando, ao 
longo do mês de maio, ações relacionadas à campanha interna-
cional do Maio Amarelo, nas escolas municipais e estaduais. O 
movimento busca conscientizar a população, em busca de reduzir 
os acidentes de trânsito. Na última quarta, 24, o CEMPA recebeu 
atividades destinadas às turmas de educação básica, realizadas em 
parceira com a Guarda Municipal de Itabirito. A ação levou para 
as crianças um grande jogo de tabuleiro em que, para vencer, os 
alunos precisavam saber as leis de trânsito.

Para a Inspetora do Setor Educativo de Trânsito, Alice Ange-
lotti, que coordena as atividades do Maio Amarelo, desenvolver 
atividades como esta nas escolas é uma atitude crucial. “As crian-
ças são multiplicadoras de conhecimento, o que elas aprendem 
aqui passam para os pais. Além disso, aprendem desde pequenos 
a como se portar de maneira respeitosa no trânsito e tudo isso da 
melhor forma para eles, que é brincando”, ressalta a inspetora.

O responsável pela logística da Guarda Municipal de Itabiri-
to, Alex Alves, fez a alegria das crianças coordenando o jogo. O 
marianense reside atualmente em Itabirito, mas sente-se feliz em 
poder realizar projetos como este em sua cidade natal. “Sou maria-
nense e poder contribuir com a cidade me alegra muito. Tenho cer-
teza que ao sentar no carro com os pais, as crianças irão se lembrar 
de usar o cinto, entre outras ações. Multiplicar esse conhecimento 
nos deixa cada vez mais feliz”, afirma Alex.

O corpo docente e pedagógico do CEMPA também aprovou 
as atividades realizadas com os alunos. Para a professora do 2º 
ano, Patrícia Assunção, a ação interfere de forma positiva no coti-
diano dos alunos. “A escola fica localizada próxima à BR e, com 
isso, eles convivem muito com o trânsito. Aprender sobre a sina-
lização, uso da faixa de pedestre é importante para a segurança 
deles,” disse. A pedagoga Isabela Martinho comemorou a parceria 
entre as escolas e as instâncias municipais. “É muito importante 
esse diálogo entre a escola e os órgãos gestores. A guarda vem 
fazer esse trabalho de educação no trânsito e reforça uma prote-
ção que, sozinha, a escola não conseguiria. O fato de as atividades 
serem de forma lúdica é muito significativo, pois contribui para a 
formação de futuros cidadãos que respeitarão os pedestres e outros 
motoristas também,” pontuou a educadora.

Felipe Cunha

Aconteceu entre os dias 28 a 30 de maio de 2018, em Brasília a 
IV Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial - 

CONAPIR com o tema "O Brasil na década dos afrodescendentes: 
reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos". 
A IV Conapir é um grande encontro de lideranças da sociedade ci-
vil e representantes de governos municipais, estaduais e federal para 
dialogar sobre as políticas públicas para o enfrentamento do racismo 
no Brasil. Itabirito foi representanda pelo delegados eleitos na eta-
pa estadual em Belo Horizonte, o presidente da UJS Itabirito Dinho 
Martins, Secretário do Comitê Municipal de Promoção da Igualdade 
Étnica Racial e o presidente do Sindicato dos metalúrgicos de Itabi-
rito Robson Paulino. É a primeira vez que Itabirito garante a parti-
cipação dos seus representantes na conferência, demonstrando seu 
compromisso com a promoção dos direitos Humanos.

PANORAMA
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Caminhada da Juventude 
reúne jovens em consagração

Armamento para Guarda Civil Municipal 
é tema de debate na Câmara de Mariana 

Com a intenção de armar um 
grupamento de agentes da Guar-
da Civil Municipal de Mariana, a 
Prefeitura encaminhou ao Legis-
lativo o Projeto de Lei 35/2018 no 
dia 18 de maio. O PL ainda não 
entrou na pauta dos edis, mas um 
requerimento solicitando que a 
prefeitura realize uma audiência 
pública e um plebiscito antes da 
votação gerou polêmica durante a 
reunião ordinária, que aconteceu 
na manhã da segunda-feira (28).

O documento dividiu opi-
niões entre os parlamentares. O 
vereador José Jarbas (PTB) um 
dos autores do requerimento, de-
fende que a população deve ser 
ouvida antes da aprovação do 
Projeto. “Entendo que o PL é de 
suma importância para a cidade, 

mas ele vai afetar toda população, 
que na minha opinião deve ser 
ouvida. Tem determinados pro-
jetos que é passível do Executivo 
e do Legislativo resolverem sem 
consulta pública, mas não esse. O 
que o povo decidir, com certeza 
terá nosso aval”, justificou Jarbas.

Já o vereador Tenente Freitas 
(PHS) defendeu que o Projeto 
é coerente já que a legislação 
federal já faculta ao município 
de Mariana a fornecer armas à 
Guarda devido à extensão ter-
ritorial e número populacional. 
“Os Guardas querem e podem 
ajudar mais na segurança públi-
ca, principalmente em Mariana, 
que tem 1.142 Km². As pessoas 
dos nossos distritos estão so-
frendo muito pela falta de poli-

ciamento. A guarda realiza um 
elevado número de atividades, 
como patrulhamento, atendi-
mento a ocorrências, fiscaliza-
ção de trânsito, auxílio à polícia 
militar, entre outras”, ressaltou 
Freitas. “Além disso, todo treina-
mento será realizado pela Polícia 
Federal, é um processo muito 
rigoroso. Hoje, os treinamentos 
de maior exigência em seguran-
ça pública são para a Guarda 
Municipal, ou seja, há avaliação 
psicológica e prática para ver o 
Guarda que poderá ser armado”, 
complementou o vereador.

O requerimento solicitando 
que a prefeitura realize uma au-
diência pública e um plebiscito 
antes da votação do PL pela Câ-
mara foi aprovado pelos edis.

Quando falamos em música e cultura, logo pensamos em 
Mariana. Isso porque a cidade é a única com o maior número de 
bandas civis em Minas Gerais. Ao todo são 11 bandas, sendo 3 na 
sede e 8 nos distritos. E por ser a cidade que abriga tantas bandas, 
nada mais justo que valorizá-las. Para isso, a Secretaria de Cultura, 
Turismo e Patrimônio criou o projeto Banda na Praça que consiste 
em convidar duas das bandas marianenses para dividir a Praça 
Gomes Freire em domingos alternados.

Neste domingo, 3, é a vez das bandas XV de Novembro e São 
Sebastião, de Bandeirantes,  se apresentar e alegrar a manhã de 
quem passar pela praça, um dos principais objetivos do projeto.

Novidade – Para valorizar ainda mais as bandas de música de 
Mariana a Secretaria de Cultura está captando o áudio das apre-
sentações para que eles sejam veiculados na Radio Cidade, rádio 
online da Prefeitura de Mariana, as sextas-feiras e sábados, às 12h. 
Basta acessar mariana.mg.gov.br e conferir. Além disso as bandas 
que se apresentarem poderão montar uma barraca durante o dia 
para comercializar produtos caseiros, artesanato e outros para an-
gariar recursos para a entidade.

Vem aí a 1ª edição do 
Festival Movimenta 
Rosário dos Pretos

A Praça do Rosário, em Mariana, será cenário da 1ª edição do 
Festival Movimenta Rosário dos Pretos, que acontece no próximo 
sábado, 2, durante todo dia. O festival busca resgatar as manifes-
tações culturais e artísticas afro-brasileira de Mariana.

Criado de forma coletiva e sem fins lucrativos, gerado a partir 
do encontro entre moradores, estudantes da Universidade Federal 
de Ouro Preto e admiradores do bairro, o festival conta com uma 
programação repleta de atrações culturais como congado, capoei-
ra, rap, sarau e shows de artistas locais. Além disso, movimenta a 
economia do bairro com a troca e venda de obras artísticas, gastro-
nômicas e sabores tradicionais da comunidade local.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Mariana, através 
da Secretária de Cultura, Turismo e Patrimônio, e é gratuito. Con-
fira a programação e participe!

Manhã – a partir das 10h:
Feira Livre
Mercado das Pulgas
Varal de Poesia
Oficina de contação de histórias
Roda de Capoeira com Mestre Damião

Tarde:
13h - Grupo Benção Valentim
14h - Performance Corpreto
15h - Congado N. Sra. do Rosário e N. Sra. Aparecida
16h - Guarda de Congo N. Sra. Rosário e São Sebastião.
17h - Batalha das Gerais
18h - Sarau Invasor

Noite:
19h - Dj AfroJapa
20h - Banda Libertos
21h - Dj Afrobol
22h - Djalô Nomad Music

Projeto cultural reúne bandas 
centenárias no Jardim

PANORAMA

A partir do dia 04 de junho de 2018 o SAAE Ma-
riana contará com novos carros para atender 

as demandas da autarquia. Trata-se de veículos que 
foram licitados no começo deste ano e que substitui-
rão outros três carros que atualmente prestam serviço 
no município. Além de trocar esses três automóveis, 
uma pick up cabine simples também agregará a nova 
frota do SAAE. Essa atitude foi tomada pensando na 
economia que essa a substituição trará para o municí-
pio. Hoje, cada veículo de pequeno porte que atende 
às demandas do SAAE custa R$2.540,00 mensais. 
Os novos carros custam R$1.235,00 e a pick up 
R$1.585,00. Mesmo retirando três veículos e trazen-
do outros quatro para a frota do SAAE, essa iniciativa 
trará cerca de 30,58% de economia, levando em con-
sideração os veículos que estão sendo substituídos.

O Polo Unopar Mariana, duran-
te a reunião da Microrreginal 

da Unopar realizada em BH na 
última sexta-feira (25) foi um dos 
homenageados por ter atingido as 
metas comerciais de Captação e 
Rematricula no Ciclo 2018.1.

Helielcio Vieira, 
Coordenador 

Administrativo 
e Clarissa Silva, 

Sócia Proprietária 
do Polo Unopar 

Mariana

O domingo, 27, testemunhou 
muitos jovens acordarem cedo e 
se reunirem na Praça Minas Ge-
rais para participar da Caminhada 
da Juventude. O evento faz parte 
da programação do Festival Viva 
Mariana e contou com a presença 
de mais de 100 jovens. Eles parti-
ciparam de momentos de louvor, 
reflexão e agradecimento.

Na concentração houve roda 
de oração acompanhada de café 
da manhã. Depois a caminhada 
seguiu para o bairro Cabanas com 
louvor e adoração dos jovens. Ao 
longo do percurso foram reali-
zadas pausas para debates com 
temas atuais, tais como: “O amor 
de Deus, a face da violência e ser 
jovem na igreja”.

O diácono permanente da 
Igreja Católica, Robson Adriano, 
comemorou a grande participa-
ção dos jovens. “É o momento de 
tomarmos consciência da nossa 
vida, o sentido que damos a ela, 
as causas e lutas pelas quais nos 
engajamos. Independente de reli-
gião devemos refletir sobre nossas 
ações”, ressalta o diácono.

Viviane Cotta participou com 
o pequeno João Pedro e conta 
que “trazer o meu filho mais no-
vo é uma forma de incentivar sua 
participação e viver na presença 
de Deus, as reflexões sempre são 
lindas”.

A caminhada está em sua se-
gunda edição e tem o objetivo de 
reunir a juventude cristã.

Cantares à Maria - Após dois 
finais de semana de muita música, 
cultura e apresentações na Praça 
Minas Gerais o Festival Mariana 

Viva encerrou-se no último do-
mingo, 27, no Santuário do Car-
mo, com especial apresentação 
do Coral Tom Maior. O espetá-
culo reuniu dezenas de fieis que 
prestigiaram canções como Salve 
Regina Coelitum, composição ale-
mã de 1712, e Hanaq Pachap Ku-
sikuynin, original do Peru e datada 

de 1610.
As apresentações da noite fo-

ram dedicadas a Maria, mãe de 
Jesus, em agradecimento pelo 
tempo de dedicação do Arcebispo 
de Mariana Dom Geraldo Lyrio 
Rocha durante sua atuação na co-
munidade que deixa suas funções 
na segunda quinzena

Débora Madeira

Débora Madeira

Débora Madeira
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Mariana investe na 
proteção do meio ambiente

Aurélio de Freitas

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Investindo ainda mais na prote-
ção do meio ambiente, a Prefeitura 
de Mariana implantou a Guarda 
Ambiental. Vinculada à Secretaria 
de Meio Ambiente, quatro guardas 
municipais e mais dois fiscais serão 
responsáveis por averiguar denun-
cias e demanda da secretaria, além 
de fazer fiscalização nas áreas de 
invasão e desmatamento.

A implantação da Guarda 
Ambiental foi prevista a partir do 
Código Ambiental, sancionado 
em novembro de 2017 para maior 
controle sobre todo o processo de 
preservação e fiscalização ambien-
tal, garantindo que o município pu-
desse legislar e garantir a sustenta-
bilidade da cidade. Com mais inde-
pendência, as instâncias municipais 
poderão reverter as taxas de licen-
ciamento em ações ambientais.

Para o secretário de Meio 

Ambiente, Rodrigo Carneiro, a 
Guarda Ambiental será mais uma 
importante ação para proteção do 
meio ambiente. "Com a instituição 
da Guarda Ambiental mostramos 
mais uma vez que a proteção de 

nossas riquezas é prioridade".
As denunciadas podem ser efe-

tuadas diretamente a Secretaria de 
Meio Ambiente, localizada no Cen-
tro de Convenções, Praça JK, sem 
nº, ou pelo telefone: 3558-6901.

Orquestra Ouro Preto encanta 
noite do Mariana Viva

Um espetáculo que mexe 
com a imaginação e a emoção. 
Uma sensação difícil de explicar. 
Lembranças que cada um revi-
ve da sua forma. A cada música 
uma experiência: assim foi a 
apresentação da Orquestra Ouro 
Preto, que encantou a todos que 
lotaram a Praça Minas Gerais 
com o espetáculo "Músicas para 
cinema". Maria de Fátima Bezer-
ra, aposentada, é de São Paulo. E 
veio para Mariana para conhecer 
a riqueza da Estrada Real. "Fui 
brindada com essa vista maravi-
lhosa do centro histórico com o 
fundo musical perfeito", ressalta 
a paulista.

Não teve um só espaço da 
praça que tenha ficado vazio. As 
cadeiras que foram disponibili-
zadas, o gramado e as escadarias 
das igrejas foram tomadas por 
olhares atentos e ouvidos liga-
dos para cada acorde. Temas de 
Charles Chaplin, Noviça Rebel-
de e Casablanca foram algumas 
das peças apresentadas. Carlos 
Amaranto, estudante do curso de 
letras, chegou cedo para garantir 
seu lugar. Foi acompanhado da 
namorada, Luana. "Um cenário 
romântico para comemorarmos 
nosso aniversário de dois anos 
juntos", ressaltou o jovem.

Além de temas internacio-
nais o cinema nacional também 
foi lembrado. Entre as peças 
apresentadas estavam temas do 
documentário "Irmãos de san-
gue" e do filme "Central do Bra-
sil". Ao todo mais de quinhentas 
pessoas compareceram à Praça 
Minas Gerais e, ao final do espe-
táculo, comandado pelo maestro 
Rodrigo Toffolo, restaram aplau-
sos de pé, além de um gostinho 
de quero mais. "Somos muito 
gratos por Mariana e as apresen-
tações aqui sempre deixam sau-
dade. Garantimos que este encer-
ramento é apenas um até breve", 
garantiu Toffolo.

Aurélio de Freitas
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Crianças e jovens 
ocupam Praça 
Minas Gerais para 
manhã de lazer

A alegria tomou conta da Praça Minas Gerais. Quase duzentas crian-
ças e jovens foram o centro da cidade participar do evento reservado aos 
baixinhos. O Brincando na Praça foi um momento pensado para a família. 
Brincadeiras, show de mágica, distribuição de pipoca e algodão doce, mú-
sica e muitas atividades deixaram levaram animação aos presentes.

O pequeno Pedro Henrique Alves, de sete anos, resolveu jogar a fa-
mosa queimada, mas não sem antes garantir seu pacote de pipoca. "Estou 
brincando muito, fiquei muito feliz", garantiu Pedro, que foi levado pela 
mãe, Ana Marcela Alves.

A manhã foi tomada por apresentações do Clube Osquindô e do Má-
gico Silas, além do concurso de desenhos. As pinturas das crianças foram 
expostas em um varal montado na escadaria da igreja.

Já a noite foi aberta pela Feira de Gastronomia, promovida pela Asso-
ciação Sabor e Arte. Diversos pratos pensados especialmente para o festi-
val foram servidos a preços populares.

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas
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Nem só de bordoadas se alimenta e se mantém o velho Bode 
Zé, ao longo dos trinta anos de existência. Eventualmente, pode 
haver necessidade de um afago também, para que se faça jus-
tiça aos nossos criticados, especialmente aos que se tornaram 
“fregueses de caderno”. A CEMIG é um desses casos, tendo sido 
criticada por diversas vezes por questões variadas, desde o mau 
funcionamento do seu atendimento online até transferência de 
punição (corte de energia) de um consumidor inadimplente (sete 
contas em débito) para o vizinho adimplente. Hoje, a CEMIG me-
rece elogios pela implantação de novo sistema, que reúne num 
só momento leitura e emissão da respectiva fatura. Com o forne-
cimento da fatura pelo “leiturista”, imediatamente após a leitura, 
elimina-se a possibilidade de desvio da mesma, ou atraso na en-
trega, causado pelo péssimo serviço dos Correios (outra empresa 
“freguesa de caderno”). Atrasos e desvios causavam transtornos 
a consumidores, especialmente aos não conectados à internet, 
que tinham que recorrer a terceiros para a emissão da segun-
da via, Mas, há também o outro lado da questão. Consumidores, 
cronicamente em atraso e que se valiam das falhas dos Correios 
como desculpa, agora não mais têm o que argumentar. 

O BERRO DO 
BODE ZÉ

Parabéns 
à Cemig! Superintendência Regional 

de Ensino em Ouro Preto 
completa 50 anos de criação

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

A Superintendência Regional 
de Ensino (SRE) em Ouro Preto, 
que abrange também os municí-
pios de sua jurisdição Acaiaca, 
Diogo de Vasconcelos, Itabirito e 
Mariana, completou neste mês de 
maio 50 anos de criação. A data foi 
celebrada na terça-feira (29), no 
Teatro Municipal de Ouro Preto 
com apresentações culturais e al-
moço de confraternização.

A Superintende, Crovymara 
Batalha falou da importância da 
instituição na região. “Ao longo 
desses 50 anos, a Superintendên-
cia sempre buscou caminhos para 
garantir a todo cidadão o direito a 
uma educação de qualidade, mes-
mo em meios a tantas dificulda-
des. Além disso, priorizamos tam-
bém garantir aos servidores um 
trabalho digno, compartilhando 
com todas as possibilidades edu-
cacionais”, destacou.

As comemorações contaram 
com uma missa e apresentação de 
Congado na igreja Nossa Senhora 
do Carmo, solenidade cívica no 
Teatro Municipal com apresenta-
ções culturais de alunos da rede. 
Para encerrar as celebrações, foi 
servido um almoço de confrater-
nização na Escola Estadual Dom 
Pedro II. “É com grande orgu-

lho que fizemos essa festividade, 
mesmo com toda dificuldade que 
todo país passa no momento. Foi 
de extrema importância esse mo-
mento. Tivemos o apoio de vários 
parceiros para poder proporcionar 
essa comemoração para os envol-
vidos da educação na região. É um 
momento de festejar e lutar sem-
pre por políticas públicas na área 
educacional”, destacou a superin-
tendente.

A SRE abrange as área da edu-
cação infantil, ensinos fundamen-
tal e médio e ainda cursos técnicos 
nas cinco regionais que atua e tem 
como responsabilidade coordenar, 
orientar e supervisionar todas as 
escolas.

História - Crovymara contou 
à nossa reportagem um pouco da 
SRE, que surgiu no dia 29 de maio 
de 1968. “Muitos contextos po-
líticos e históricos permearam as 
ações e responsabilidade da regio-
nal. Na décadas 70 e 80, a Regional 
atendia um número maior de muni-
cípios, aproximadamente 16. A par-
tir da década de 90, com a abertura 
de outras regionais pelo estado de 
Minas, é que a abrangência ficou 
mais restrita”, conta Batalha.

Durante esses 50 anos, a insti-
tuição teve 16 educadores a frente 
da regional de ensino. Crovymara 
é superintendente pela segunda 
vez (2015 a 2018) a primeira foi 
de 1999 a 2002.
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