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"A responsabili-
dade social e a 

preservação am-
biental significa 

um compromisso 
com a vida."

  João Bosco da Silva  

PÁG. 3
Prefeito Duarte anuncia pacote 
de obras para Mariana

Com patrocínio 
da Vale e apoio 
da Prefeitura 
Municipal de 
Itabirito, 
Orquestra Ouro 
Preto faz 
concerto neste 
sábado, dia 9 de 
junho, no 
Complexo 
Turístico da 
Praça da 
Estação, sábado, 
às 20h30.

PÁG. 2

PÁG. 12
Ouro Preto recebe ginastas de todo o Brasil para campeonato 

nacional de trampolim
Nesta semana, Ouro Preto recebe 135 atletas de vários esta-

dos para o Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim 
por Idades, com provas de Trampolim, Trampolim Sincroniza-
do, Duplo-Mini Trampolim e Tumbling.

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Es-
portes de Ouro Preto, e a abertura do campeonato foi na quinta-
-feira, dia 7 de junho, no Ginásio do CEDUFOP,  da Universi-
dade Federal de Ouro Preto.

Um dos destaques da competição é o ouro-pretano Lucas 
Junio Tobias, de 18 anos, do Instituto Trampolim, que conquis-
tou medalha de ouro no Mundial de Ginástica de Trampolim 
realizado em Sofia, Bulgária, em 2017, superando atletas da 
Rússia, China, Japão, Estados Unidos e Inglaterra, que sempre 
alcançam as melhores colocações nesta modalidade.

Sala Verde é o novo centro 
ambiental de Itabirito PÁG. 11

Íris Zanetti

Paula Karacy

Con-
ta de 
Luz 
mais 
cara 
PÁG. 
12
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Finda a greve dos caminhoneiros, único setor que demonstrou 
ter capacidade para paralisar o país, resta à sociedade matutar ou 
fazer um exame de consciência, como se queira, e tirar dela algo 
proveitoso, sim, porque ainda que danoso, no primeiro momento, 
tudo tem seu lado benéfico, até mesmo a dor física. Sabe-se ago-
ra, na prática, que os caminhoneiros podem paralisar o país; numa 
única semana, o princípio do caos se estabeleceu em todos os 
setores de atividade. O país só não virou de pernas pro ar porque 
o movimento ficou em apenas oito dias!

Mais uma vez, ficou demonstrado que o sistema político vigente 
não tem um planejamento contínuo, que possa antever consequên-
cias dos atos governamentais e evitar transtornos futuros. Uma das 
falhas, se não a maior, que permitiu as graves consequências da 
greve, deu-se há cerca de sessenta anos, quando não se previu o 
que poderia acontecer, se o transporte terrestre ficasse entregue a 
um único modal, o rodoviário, deixando de lado a razoável malha 
ferroviária então existente. Não tivessem os sucessivos governos 
abandonado o sistema ferroviário e, por fim, o sucateado, permitindo 
ainda o roubo descarado do que sobrou, a greve poderia ter se pro-
longado por mais tempo, sem que o país sofresse tanto. A imprevi-
dência governamental se repete a cada decisão tomada com vistas 
à solução imediata de seus próprios problemas como, por exemplo, 
o rombo em suas contas. Aumenta-se a carga tributária sem pesar 
as consequências. Também ficou demonstrado que, além de im-
previdentes, governos tupiniquins não têm competência para lidar 
com situações desse tipo. Arrogância e presunção deveriam dar 
lugar à humildade que, antes de tudo, ouve. Audição antes da fala 
é prudência e pode ser sinal de competência. Mas, o que se sente 
do governo é incompetência, fruto do sistema, que não visa o bem 
comum, porém dos que dele participam diretamente.

Vê-se que se depender do sistema e dos políticos que o com-
põem, este país não avança de acordo com as necessidades da 
população e as aspirações da sociedade, ou seja, bem-estar geral 
e desenvolvimento contínuo e sustentável. Não havendo por parte 
do sistema político vigente vontade de mudanças, cabe ao povo, 
sobretudo ao eleitorado, demonstrar sua indignação e sua recusa 
em aceitar a continuidade do que aí está. Diante do inalterável por 
vontade própria do sistema, manifestações de rua não resolvem, 
mas postergam soluções, como já ficou demonstrado, na prática 
há cinco anos. O ponto chave está nas eleições; e, muito a calhar 
para uma reflexão pós greve dos caminhoneiros, apresentam-se 
as eleições de outubro próximo.

Contudo barreira, consolidada ao longo dos anos dentro da cul-
tura nacional constitui o maior obstáculo a ser vencido, antes de uma 
decisão a se efetivar nas urnas. O cidadão brasileiro está habituado, 
desde as fraldas, a ouvir que, na condição de eleitor, ele deve votar 
em alguém, ainda que nenhum candidato lhe inspire confiança. Ain-
da se ouve o conselho (?): “vote no menos pior”. Qual a diferença? O 
pequeno ladrão, só é pequeno porque ainda não teve oportunidade 
de realizar um grande roubo. A alternativa para quem não confia 
em nenhum candidato é o voto nulo, mas o sistema o demonizou: é 
voto impatriótico, voto de alienado, voto de quem não pensa no país 
ou na coletividade, é voto de cidadão desclassificado. O pior é que 
grande maioria acompanha esse falso conceito, porque foi dito por 
algum figurão amedalhado. Acontece que esse figurão é parte do 
sistema e a ele não interessa que seja de forma diferente. O eleitor 
abaixa a cabeça diante desse falso argumento, vota no menos pior, 
conforme aconselhamento, para algum tempo depois   constatar-se 
que o eleito se meteu numa lambança com alguns milhões direcio-
nados para sua conta bancária. Aí, o mesmo sistema, que o forçou 
à escolha de um candidato, acusa-o de não ter sabido votar; e ele, 
o eleitor, não tendo feito a escolha original, escolheu no “prato feito” 
apresentado pelo sistema!

O Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15/07/1965)diz: “Art.224 
Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas elei-
ções presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou 
do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as 
demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição den-
tro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.” É o que determina 
o Código ainda vigente, porém com interpretação divergente a par-
tir de 2006, quando políticos questionaram (Recurso Especial nº 
25.937/2006) e obtiveram do TSE a interpretação malandra, opor-
tunista, enganosa. Durante o chamado regime militar, as eleições 
eram mais democráticas. Tanto eram que, em diversos municípios 
e em várias ocasiões, eleições foram repetidas por força do voto 
nulo espontâneo.

PARTIDOS POLÍTICOS JÁ FIZERAM MAL DEMAIS À 
HUMANIDADE!

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
Gomes 
Batista
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A Orquestra Ouro Preto, regi-
da pelo maestro Rodrigo Toffolo, 
apresenta o concerto Música para 
Cinema, em Itabirito, no Complexo 
Turístico da Praça da Estação, no 
dia 09 de Junho, sábado, às 20h30. 
A apresentação conta com patrocí-
nio da Vale, através da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura, do Gover-
no Federal, e conta com apoio da 
Prefeitura Municipal de Itabirito. O 
concerto tem entrada franca.

A apresentação integra a Turnê 
Estadual da Orquestra Ouro Preto e 
presta homenagem ao cinema, ao 
contar parte da história da sétima 
arte através de trilhas sonoras que, 
ao longo do século XX, tornaram-
-se inesquecíveis e de grande im-
portância para a cultura moderna, 
destacando uma cuidadosa seleção 
de obras que compreendem o ci-
nema nacional e internacional. No 
repertório, trilhas de filmes como 
Luzes da Ribalta, A Noviça Rebel-
de, Casablanca, Tempos Moder-
nos e Luzes da Ribalta de Charles 
Chaplin, Cinema Paradiso, Três 
Irmãos de Sangue, O Carteiro e O 
Poeta e Errado Pra Cachorro. Deste 
último, a Orquestra apresenta a cé-
lebre música Máquina de Escrever, 
que remete à cena clássica em que 
o humorista Jerry Lewis toca uma 
máquina de escrever imaginária.

Lançamento do 
DVD Música para Cinema, 

em Belo Horizonte
Já no sábado, dia 10 de junho, 

às 11h, a Orquestra lança o DVD 

Música Para Cinema, no Grande 
Teatro do Sesc Palladium, em Belo 
Horizonte. O concerto de lança-
mento do DVD é a quarta apresen-
tação da Série Domingos Clássicos 
2018, que celebra a residência da 
Orquestra Ouro Preto no Sesc Pal-
ladium, por meio de parceria com 
o Sesc em Minas. A apresentação 
conta ainda com a presença do so-
lista Rodrigo de Oliveira, na execu-
ção da peça O Violino Vermelho.

Gravado em Ouro Preto, no 
Largo do Rosário, cenário cine-
matográfico da cidade Patrimônio 
Cultural da Humanidade, o DVD 
Música para Cinema cobre de ima-
gens as músicas do CD homônimo 
lançado no ano passado.

Seguindo a proposta do disco 
em promover uma homenagem 
ao cinema, a versão audiovisual de 
Música para Cinema foi registrada 
ao vivo, em agosto do ano passado, 
reunindo aproximadamente 30 mil 
pessoas em Ouro Preto, em dois 
dias de gravação.

O DVD promete emocionar os 
espectadores, não só pela força de 
suas imagens que poetizam a ci-
dade colonial, seus casarios, pores 
do sol, a secular Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos e a 
Casa da Ópera, mas também pelas 
músicas que o compõe.

Os ingressos podem ser ad-
quiridos na bilheteria do Sesc 
Palladium e no www.ingressora-
pido.com.br

E tem mais: Núcleo de Apoio a 
Bandas e Orquestras, Turnê Nacio-

nal e estreia dão o tom do trabalho 
da Orquestra Ouro Preto em 2018.

Criado pela Orquestra Ouro 
Preto com o objetivo de fomentar 
e capacitar regentes, professores 
e instrumentistas das tradicionais 
associações musicais de Minas Ge-
rais e do Brasil, o Núcleo de Apoio 
a Bandas e Orquestras retoma suas 
atividades em Junho, com ativida-
des nos dias 23, sábado (das 10h às 
12h e das 13h30 às 15h30), e 24, 
domingo (das 10h às 15h30), no 
Grêmio Literário Tristão de Ataíde 
| GLTA, localizado à Rua Paraná, 
136, Centro, em Ouro Preto.

O módulo II do Curso será mi-
nistrado por João Paulo Moreira 
(Orquestra Experimental de Re-
pertório de São Paulo) e Alexan-
dre Takahama (UNIPAMPA/RS). 
Na oportunidade, os ministrantes 
trabalharão práticas de ensaio, no-
ções básicas de arranjos musicais, 
orientações de regência e métodos 
de ensino coletivo. Os participantes 
do curso terão acesso ainda a o que 
há de mais original em métodos de 
ensino para diversos instrumentos e 
regência, importados dos Estados 
Unidos pela Orquestra Ouro Preto, 
através do Núcleo de Apoio a Ban-
das e Orquestras, que serão doados 
às bandas participantes.

O curso conta com patrocínio da 
Vale, através da Lei Federal de In-
centivo à Cultura. As atividades são 
inteiramente gratuitas, prezando pe-
la troca de experiências e o diálogo 
com maestros, músicos e lideranças 
das associações musicais.

Orquestra Ouro Preto faz concerto em 
Itabirito neste sábado e anuncia novidades

Íris ZanettiÍris Zanetti

Com patrocínio da Vale e apoio da Prefeitura Municipal de Itabirito, Orquestra Ouro Preto 
faz concerto neste sábado, dia 09 de junho, no Complexo Turístico da Praça da Estação
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do Virgílio

HDTV É ISSO!

   3551-6208      3551-6215
R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES
Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

Todos os pacotes em 
promoção. Consulte os 
preços promocionais!!!

Trabalhamos com a linha completa de padrão Cemig  
*Aquecedor Solar *Tintas *Pisos

Financiamentos: 
Banco do Brasil - CEF           
Convênios: Assufop, 

Assetfop, Coopa, 
Visa e Mastercard

PROMOÇÕES DA SEMANA: 
Aquecedor a gás Lorenzetti   R$486,15 à vista     
Pistola para pintura 700w Razi R$354,00 à vista
Martelete Dewalt  R$620,90 à vista

à vista no dinheiro 
ou cartão de débito

JEQUERI Material de 
Construção e Acabamentos

R. Pref. Washington Dias, 180 (ao lado do 
Campo da Barra) - OURO PRETO 

 (31) 3551.2155

PROVÍNCIA 
SOCIAL

A Rádio de Ouro Preto

98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

(31) 3551.4330
(31) 3551.3189

www.provinciafm.com.br
Ao vivo na rede!

89,3 FM Ouro Preto

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet  
www.sideralfm.com.br

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

Tratando seu melhor amigo com 
o carinho que ele merece

Dra. Maria Aparecida Murta Miranda
MÉDICA VETERINÁRIA

CRMV-MG 16.310

(31) 98651-1421 murta.miranda@yahoo.com.br

Consultas, 
Vacinas 

e Exames 
Laboratoriais

R. João Bastos Filho, 464 - 3553.1421

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

OURO PRETO:    3552-5357    3551-3843

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

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

geral, parabólicas, antenas coletivas.

Todos os 
pacotes em 
PROMOÇÃO. 

Consulte nossos 
preços!

PROCLAMAS  
DE CASAMENTO

Mário: 
99666-5997

Elias: 
98606-9297

Ouro Preto promove encontro para debater gestão pública

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

(31) 98489-7530

Cartório Vila Rica - 1º Registro Ci-
vil de Ouro Preto. Oficial Titular: 
Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Pa-
raná, nº17, sala 06, Centro - Ouro Pre-
to-MG. Tel: (31) 3551-0422 E-mail: 
cartorioouropreto@yahoo.com.br  
Faz saber que pretendem casar – se: 
(se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da lei).
Edital nº10503. LUIZ FERNANDO 
XAVIER DA PURIFICAÇÃO DA 
COSTA REIS, solteiro, brasileiro, 
torneiro mecânico, natural de Ouro 
Preto - MG, nascido em 30/11/1989, 
filho de Renato José da Costa Reis e 
Lavínia Inês Xavier da Purificação. E 
TALITHA DA SILVA LIMA, sol-
teira, brasileira, técnica em segurança 
do trabalho, natural de Ouro Preto- 
MG, nascida em 06/11/1990, filha de 
Volney Wagner de Lima e Patrícia da 
Silva. Ambos residentes e domiciliados 
em Ouro Preto – MG. 
Edital nº 10504. OTÁVIO AUGUS-
TO MONTEIRO XAVIER, solteiro, 
brasileiro, professor, natural de Ouro 
Preto - MG, nascido aos 16/06/1984, 
filho de Santelmo Xavier Filho e Ana 
Maria Monteiro Xavier. E LETÍCIA 
MARIA DE ALMEIDA JOSÉ 
DRUMOND, solteira, brasileira, Coa-
ch, natural de Belo Horizonte, MG, 
nascida aos 18/12/1985, filha de Décio 
Liberato Martins Drumond e Angela 
de Almeida José Drumond. Ambos 
residentes e domiciliados em Ouro 
Preto – MG. 
Edital nº10505. TÚLIO SOUSA 
VIEIRA, solteiro, brasileiro, profes-
sor, natural de Lavras - MG, nascido 
aos 21/11/1988, filho de Jandir Afonso 
Vieira e Maria Lucia de Oliveira Sousa 
Vieira. E FLÁVIA CARVALHO BI-
TENCOURT DE OLIVEIRA, sol-
teira, brasileira, bióloga, natural de Ou-
ro Preto - MG, nascida aos 16/11/1985, 
filha de Pedro Francisco Bitencourt de 
Oliveira e Rosana Carvalho de Olivei-
ra. Ambos residentes e domiciliados 
em Ouro Preto – MG. 
Edital nº 10506. CHRISTIAN DA 
SILVA CASTRO, solteiro, brasileiro, 
educador físico, natural Ouro Preto - 
MG, nascido em 18/04/1980, filho de 
José Maurício de Castro e Maria Ba-
sília de Castro. E FABIANA NUNES 
ALVES, solteira, brasileira, auxiliar 
administrativo, natural de Belo Hori-
zonte - MG, nascida em 29/03/1984, 
filha de Geraldo Jessé Alves da Paixão 
e Maria da Penha Nunes Alves. Ambos 
residentes e domiciliados em Ouro Pre-
to – MG. 
Edital nº10507. HENRIQUE DE 
SOUZA, solteiro, brasileiro, auxiliar 
de sondagem, natural de Ponte Nova - 
MG, nascido aos 17/02/1993, filho de 
Terezinha Tamazia de Souza. E THA-
LITA RAMOS CUNHA, solteira, 
brasileira, estudante, natural de Maria-
na - MG, nascida aos 27/11/1993, filha 
de: Irineu Custódio da Cunha e Rosa 
Maria Gonçalves Ramos Cunha. Am-
bos residentes e domiciliados em Ouro 
Preto – MG. 
Apresentaram os documentos exigi-
dos pelo Artigo 1525 do Código Civil.    
 Ouro Preto,7 de junho de 2018.

Madeireira 
TAQUARAL

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

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

(31)3551-3744

Material de 
Construção

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

Munícipes de todo o Brasil, conselheiros, estudantes entre outros interessados em políticas públicas têm um Encontro marcado em Ouro Preto, pois a cidade sediará a segunda 
edição do “Encontro sobre Governança Social”. Realizado pela Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, em parceria com a Universidade de 

Oxford, o evento terá como tema os “desafios na gestão de uma cidade patrimônio cultural”, e acon-
tecerá nos dias 12 e 13 de junho, no auditório do Passo da Misericórdia, com a programação gratuita e 
aberta a população.

Segundo Débora Queiroz, arquiteta da Secretaria de Cultura e Patrimônio e uma das coordenado-
ras do evento, o Encontro tem como objetivo discutir com a sociedade os desafios da gestão pública 
contemporânea. Além disso, o projeto é realizado com vistas a aproximar as esferas institucionais do 
cidadão, discutir experiências de sucesso, bem como refletir sobre os processos de participação social 
na atuação dos agentes públicos.

Em relação ao tema do evento, “Desafios na Gestão de uma cidade Patrimônio Cultural da Hu-
manidade”, Zaqueu Astoni Moreira, Secretário de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto, explica que 
tal temática foi escolhida com base nas discussões do primeiro Encontro, em ocasião na qual ficou 
evidenciado o clamor da sociedade pelo aprofundamento das discussões sobre esse tema, bem como do 
desenvolvimento de ações (permeadas pela participação popular) do poder público nessa aérea.

No âmbito da administração pública, gestão de uma cidade Patrimônio Cultural da Humanidade 
é uma questão intersetorial. Desse modo, a formulação das políticas públicas nessa temática demanda 
uma discussão multidisciplinar, questão a qual está no cerne da programação II Encontro sobre Gover-
nança Social, que é resultado de um cuidadoso trabalho de curadoria.

Para participar, os interessados devem enviar nome completo e profissão/atividade para o e-mail 
governancaouropreto@gmail.com ou poderão se inscrever nos dias do evento, em caso de existência de 
vagas disponíveis, que inicialmente são de 90. Como resultado do II Encontro, espera-se a divulgação 
das melhores práticas, com objetivo de que essas possam ser replicadas, considerando, evidentemente, 
a realidade de cada de município. Além disso, o evento espera proporcionar a politização das ações do 
poder público por meio da participação popular no Encontro.

Programação
12 de junho: 17:30 - Mesa de Abertura - Facilitador: Zaqueu 

Astoni - Secretário de Cultura e Patrimônio de Ourp Preto. • O de-
safio das cidades brasileiras: Da multiplicidade à monotonia - Dra. 
Andreza Aruska de Souza Santos - Pesquisadora na Universidade 
de Oxford. • Democracia para quem? Processos de inclusão e ex-
clusão na cidade - Dr. Wescley Silva Xavier - Professor no Departa-
mento de Administração e Contabilidade na Universidade Federal 
de Viçosa. 18:20 - Perguntas e Respostas; 19:00 -  Encerramento.

13 de Junho: 9:30 - Mesa: Desenvolvimento Socioeconômi-
co e sua interface com o Patrimônio Cultural. • O Desenvolvimen-
to Sustentável do Patrimônio Cultural - Carlos Magno de Paiva 
- Professor do curso de Direito na Universidade Federal de Ouro 
Preto. • Diversificação da economia Ouropretana com ênfase no 
Turismo - Felipe Vecchia Guerra - Secretário de Turismo, Indústria 

e Comércio de Ouro Preto. 10:50 - Perguntas e 
Respostas; 11:30 - 13:00 -  Intervalo / Almoço. 
13:00 - Mesa: Controle Social e Gestão Demo-
crática da Cidade.Facilitador: Débora Queiroz - 
Arquiteta da Secretaria de Cultura e Patrimônio 
de Ouro Preto. • A participação popular e ges-
tão democrática na construção do Plano Diretor 
Municipal - Dorinha Alvarenga -Vice-presidente 
IAB-MG. • Instrumentos jurídicos viabilizadores 
da participação popular em matéria de Patrimô-
nio Cultural - Laura Dias Rodrigues de Paulo - 
Oficiala do Ministério Público de Minas Gerais. 
15:00 - 15:30 - Intervalo. 15:30 – Mesa: Gestão 
para além dos gabinetes: experiências com a 
comunidade. Facilitador: Dra. Andreza Aruska 
- Pesquisadora na Universidade de Oxford. • Ex-
tensão Universitária e as relações com a cidade: 
ações da UFOP junto a comunidade ouropreta-
na - Dr. Marcos Knupp - Pró-reitor de extensão 
da UFOP. • A experiência dos Fóruns Territoriais 
de Cultura e o processo participativo na elabora-
ção do Plano Municipal de Cultura de Ouro Preto 
- João Paulo Martins - Historiador da Secretaria 
de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto.

16:50 - Perguntas e Respostas.
17:20 - 18:00 - Encerramento.
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valdetebraga@yahoo.com.br

A história do homem

AMENIDADESValdete 
Braga

Diz a lenda que na Pérsia antiga vivia um rei chamado Ze-
mir. Coroado muito jovem, o rei sentia-se na obrigação de ins-
truir-se o máximo possível durante a sua vida. Mandou chamar 
os melhores eruditos do reino e reuniu-os em torno de si. Quan-
do todos estavam a postos, pediu-lhes que editassem para ele a 
história da humanidade.

Todos os eruditos se concentraram, portanto, nesse estudo. 
Vinte anos se escoaram no preparo da edição. Finalmente, di-
rigiram-se ao palácio, carregados de quinhentos volumes, aco-
modados no dorso de doze camelos. O rei Zemir havia, então, 
passado dos quarenta anos, idade avançada para a época.

- Já estou velho, disse ele. Não terei tempo de ler tudo isso 
antes da minha morte. Nessas condições, não conseguirei ler 
tudo. Por favor, preparai-me uma edição resumida.

Por mais vinte anos trabalharam os eruditos na feitura dos 
livros e voltaram ao palácio com três camelos apenas. Mas o rei 
envelhecera muito. Com quase sessenta anos, na época, já era 
considerado idoso e sentia-se enfraquecido:

- Com esta idade, não me é possível ler todos esses livros. 
Por favor, fazei-me deles uma versão ainda mais sucinta.

Os eruditos labutaram mais dez anos e depois voltaram com 
um elefante carregado das suas obras. Mas a essa altura, com 
mais de setenta anos, quase cego, o rei não podia mesmo ler. 
Pediu, então, uma edição ainda mais abreviada.

Os eruditos também tinham envelhecido. Concentraram-se 
por mais cinco anos e, momentos antes da morte do monarca, 
voltaram com um volume apenas.

- Morrerei sem nada conhecer da história do homem - disse 
o rei, decepcionado e triste.

À sua cabeceira, o mais idoso dos eruditos respondeu:
- Vou explicar-vos em três palavras a história do homem: “o 

homem nasce, sofre e, finalmente, morre”.
Nesse instante, o rei expirou.

Prefeitura realiza desassoreamento do
Córrego do Prata em Santo Antº. do Leite

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

Michelle Borges

A direção da Escola Estadual Nossa 

Senhora Auxiliadora convida a todos 

para partici
parem da FESTA JUNINA 

dia 10/junho, a partir 
das 13h.

Festa Junina Creche 

Cantinho da Criança

DIA 9 DE JUNHO  - 13H

Deliciosa canjica
Pastel
Refrigerante

Pescaria
Lindas 
dancinhas

Venha e traga a 
sua família!

Amarantina

Secretária de Saúde esclarece 
atendimentos no Complexo da 
Saúde em Cachoeira do Campo

Eliane Cristina afirmou que o Executivo estuda melhorias 
com base em demandas da população

A saúde em Ouro Preto tem 
sido tema de diversos debates en-
tre vereadores e até população. O 
assunto mais recorrente é o atendi-
mento no Complexo de Saúde de 
Cachoeira do Campo, mais conhe-
cido como antiga UPA do distrito. 
Desde setembro do ano passado, a 
unidade passou a ter como foco a 
prevenção e promoção da Saúde. 
A reportagem do jornal O Liberal 
conversou com a secretária de Saú-
de do Município, Eliane Cristina 
Damasceno, que explicou sobre a 
necessidade das mudanças e das 
melhorias ainda previstas para o 
local.

Nos meses de abril e maio, a 
Prefeitura de Ouro Preto, promo-
veu diversas pré-conferências de 
saúde na sede e distritos da cidade. 
Eliane afirmou que os moradores 
elogiaram as mudanças no distrito 

durante a reunião ocorrida na loca-
lidade, mas que também tiveram 
reclamações, principalmente no 
atendimento da recepção. “Real-
mente essa foi uma questão muito 
colocada pelos moradores. Precisa-
mos olhar mais de perto para essas 
denúncias, pois os profissionais que 
atuam na unidade conhecem a pro-
posta de acolhimento do SUS. Esse 
paciente precisa ser bem tratado, 
ele precisa ser bem acolhido e aten-
dido na sua necessidade. Não é por 
ordem de chegada, é de prioridade 
de atendimento”, explicou a secre-
tária, que ainda garantiu que está 
averiguando e buscando melhorias 
nesse aspecto.

Sobre as mudanças na central 
de Unidades Básicas de Saúde, 
como a secretária prefere chamar, 
ela enfatiza que a ação foi estudada 
e planejada de acordo com o que 
preconiza a vigilância sanitária. 
“Considerando que as estruturas 
ocupadas pelas equipes antes eram 
totalmente precárias e não eram 
adequadas ao que a vigilância re-
comenda, nós entendemos que era 
o que tinha que ser feito. Fazendo 
essas considerações e o número po-
pulacional do território, acrescenta-
mos mais uma equipe de médico 
da família para atender uma popu-
lação de cerca de 12 mil habitantes, 
levando em consideração que a po-
lítica nacional coloca três mil pes-
soas a cada equipe”, justifica.

A secretaria avalia positiva-
mente o andamento dos serviços 
após os seis meses de mudanças, 
visto não havia estrutura adequada 
para um bom atendimento. “Nós 
vemos extremamente favorável pa-

ra o município esse reordenamen-
to, pois a antiga estrutura não era 
adequada para funcionar 24h. Não 
existiam equipamentos que dessem 
segurança no atendimento, pois de 
qualquer forma o paciente teria que 
vir para a UPA de Ouro Preto. Não 
tinham exames e nenhuma garantia 
de atendimento integral, o que one-
rava o município, pois o número de 
plantões médicos era muito alto e 
com pouca efetividade no resulta-
do”, avalia.

Foco na prevenção
O novo Complexo tem como 

foco a prevenção e promoção da 
Saúde. “Nós trabalhamos com a 
aplicação do SUS, que é o cole-
tivo. Assim, é claro que vai gerar 
uma perda individual. A ideia é que 
a gente consiga trazer bem-estar, 
prevenção e tratamento em tempo 
oportuno para a população de um 
modo em geral, criando e qualifi-
cando o acesso”, reafirmou Elaine.

São oferecidas à população as 
especialidades ginecologia e pedia-
tria. Além disso, o médico planto-
nista também atende pediatria. No 
total, são 17 consultórios, todos 
equipados com computador liga-
do à internet e impressora. A sala 
de estabilização, que possui toda 
a aparelhagem para atendimen-
to de urgência, também continua 
funcionando normalmente e a sala 
de fisioterapia ganhou um espaço 
mais amplo, com novos aparelhos. 
Outra melhoria foi a informatiza-
ção da farmácia, que agora possui 
um sistema interligado à Farmácia 
Central, evitando a falta de medica-
mentos, por exemplo.

Em atendimento a uma antiga reivindicação dos moradores de Santo 
Antônio do Leite, está sendo realizada a retirada de detritos, lixo, entulho 

Re-ratificação ao Edital de Convocação de Assembleia Geral 
Ordinária do dia 27 de Março de 2018 - A Presidente do Con-
selho de Administração da Cooperativa de Ensino de Ouro Preto 
Ltda (COOPEN), no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
os Cooperados para Assembleia Geral Ordinária para o dia 18 de 
Junho de 2018, para discutir e consolidar a Re-ratificação da AGO 
do dia 27 de Março de 2018, a partir das 19 horas em única con-
vocação, nas dependências do Centro Educacional Ouro Preto, à 
Rua Amaro Lanari, nº 40, Saramenha - Ouro Preto. Ordem do dia: 
1 Prestação de contas; 2 Eleição do Conselho Fiscal; 3 Outros 
Assuntos. Ouro Preto,  05 de junho de 2018. Luciana Rezende 
- Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de 
Ensino de Ouro Preto.

Cooperativa de Ensino de 
Ouro Preto LTDA – COOPEN

e outros materiais acumulados ao longo do leito 
do córrego do Prata.

A iniciativa vai de encontro ao pedido do 
vice-prefeito Tico Miranda e do presidente da 
Câmara Municipal, vereador Wander Albuquer-
que, e visa solucionar os transtornos causados 
pelos frequentes alagamentos que ocorrem na 
região.

O trabalho está sendo realizado pela Se-
cretaria Municipal de Obras, com acompanha-
mento da equipe do Centro Administrativo de 
Cachoeira do Campo, e deverá estar concluído 
ainda nesta semana.
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Estabelecimentos ouro-pretanos deverão 
incluir símbolo mundial do autismo 
em placas de atendimento prioritário

DICA SINAL VERDE
Condutor antes de efetuar uma ultrapassagem certifique-se que a 

sinalização permite e que haja espaço suficiente.

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

PANORAMA

A pequena princesa Yasmim 
Mendes completou mais um 
aniversário no dia 4 de junho. 
A linda mocinha é filha de Abel 
Mendes e Ludimila Mendes, e ir-
mã de Ayslan Mendes. A família, 
de Amarantina, orgulhosa, para-
beniza a pequena por mais uma 
primavera, desejando proteção, 
saúde e muito amor! Felicidades 
Yasmim!

Neste mês de Junho, a comunidade de Itatiaia celebra a festa de seu pa-
droeiro Santo Antônio, junto a Maria Concebida em uma grande festa 

que reúne moradores e turistas. Em 2018, a comunidade celebra, também, 
o primeiro aniversário da entrega da Matriz de Santo Antônio restaurada. 
A programação inclui rezas do Terço e a Trezena, missas, procissões, o 
levantamento dos mastros, a bênção do Santíssimo e a coroação. Após 
os anos em que a Matriz de Santo Antônio esteve em restauro, a festa de 
Santo Antônio e Maria Concebida voltam a ter seus atos dentro da igreja, 
reunindo a comunidade em torno de seu principal bem cultural e religioso. 
No dia 13 de junho, quarta-feira, dia de Santo Antônio, a Matriz de Santo 
Antônio estará aberta à visitação gratuita das 12h às 17h. A Matriz está 
aberta a visitação de sexta a domingo, das 9h às 16h, com o ingresso a 
R$ 5,00. Todo o valor arrecadado é revertido para o cuidado com a igreja.

Prefeitura de Ouro Branco

A União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto (UBM) em parceria com 
o grupo Gestar e com a Residência Médica em Medicina de Família e 

comunidade realizam o 1º Encontro de Gestantes de Ouro Preto. O evento 
é destinado às gestantes e seus companheiros (as) e durante a oficina será 
realizado o plano de parto de cada gestante. Durante a oficina, serão abor-
dados 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 fotógrafa 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. Mais informações: (31)97516-8110 ou pelo e-mail: ubm.
ouropreto@gmail.com

A Casa da Ópera Teatro Mu-
nicipal de Ouro Preto come-

mora durante o mês de junho 248 
anos de criação. O fim de semana 
conta com uma programação es-
pecial para celebrar a data. Hoje, 
dia 8, a apresentação é da Banda 
OP System, com o show Acous-
tic Songs. No sábado é a vez do 
Espetáculo Tiradentes, com o ator 
João Bosco. Ambas apresentações 
acontecem às 20h com entrada 
gratuita. A retirada dos ingressos 
deve ser realizada na portaria da 
Casa da Ópera, das 12 às 17 ho-
ras, no dia do evento. E fechando 
a programação, no domingo, dia 
10,às 11h,  o Concerto com o 
Quarteto de Cordas Guignard. A 
retirada dos ingressos pode ser 
feita a partir das 9 horas, no dia do 
evento.

Alunos da disciplina de Organização de Eventos da 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) pro-

movem no dia 12 de junho, o evento Gestão do Turismo. 
O encontro conta com palestras com representantes das 
instituições gestoras do turismo no Município. O Evento 
tem início às 13h30 no auditório da Escola de Farmácia 
do Morro do Cruzeiro. Haverá certificado de horas. 

Nessa quinta-feira (7), a Câmara 
Municipal de Ouro Preto aprovou, 
em redação final, o projeto de lei 
ordinária nº87/2018 que obriga os 
estabelecimentos públicos e privados 
do município a inserirem o símbolo 
mundial do autismo nas placas de 
atendimento prioritário. De acordo 
com dados divulgados pela Organi-
zação Mundial de Saúde, em abril de 
2017, uma em cada 160 crianças tem 
transtorno do espectro autista (TEA).

O símbolo do autismo é uma fi-
ta composta por uma montagem de 
peças de quebra-cabeça coloridas, 
representando a complexidade do 
autismo. De acordo com a lei federal 
nº12.764, de 2012, que institui a Po-
lítica Nacional de Proteção dos Di-
reitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, a síndrome é uma 
deficiência persistente e clinicamente 
significativa da comunicação e da in-
teração social; apresentando padrões 
restritivos e repetitivos de compor-
tamentos, interesses e atividades, 
manifestados por comportamentos 
motores ou verbais estereotipados ou 

por comportamentos sensoriais inco-
muns; excessiva aderência a rotinas e 
padrões de comportamento ritualiza-
dos; interesses restritos e fixos.

Segundo a autora do projeto de 
lei, vereadora Regina Braga (PSDB), 
a proposta visa dar mais dignidade aos 
autistas e às suas famílias. “A partir da 
data de publicação da lei no Diário Ofi-
cial do Município, os estabelecimentos 
têm até 60 dias para confeccionarem 
os adesivos com o símbolo do autismo 
e colocarem junto às placas de atendi-
mento prioritário”.

O projeto de lei nº 87/2018 es-
tipula que o seu descumprimento 
acarretará as seguintes penalidades: 
notificação, que concede o prazo de 
dez dias para adequação com a inser-
ção do símbolo mundial do autismo; 
multa de 3 UPMs (Unidade Padrão 
Municipal); em caso de reincidência, 
a multa será dobrada; e até suspensão 
e interdição do alvará de funciona-
mento do estabelecimento, no caso 
de persistirem as irregularidades. O 
documento esclarece, ainda, que os 
locais poderão solicitar do responsá-

vel legal ou acompanhante um laudo 
ou relatório médico que comprove o 
Transtorno do Espectro Autista. Ago-
ra, a lei segue para ser sancionada pe-
lo prefeito Júlio Pimenta (MDB).

Mais transparência - Durante 
a 31ª reunião ordinária realizada nes-
sa quinta-feira (7), foi aprovado, em 
redação final, o projeto de resolução 
nº88/2018, que institui o Diário Oficial 
do Legislativo de Ouro Preto. O docu-
mento é de autoria da Mesa Diretora 
e estipula a publicação legal dos atos 
administrativos e normativos expedi-
dos pelo Poder Legislativo Municipal 
em parte específica do site da Câmara 
Municipal de Ouro Preto, que ficará 
disponível, em breve, pelo link www.
cmop.mg.gov.br/diariooficial.

Para o presidente da Casa, Wan-
der Albuquerque (PDT), “já temos o 
Portal da Transparência no Legislati-
vo, que apresenta todas as contrata-
ções, despesas e receitas, incluindo 
a Contabilidade On-line que dispo-
nibiliza todos os gastos da Casa dia-
riamente no sistema. Agora, o Diário 
Oficial será mais um mecanismo de 
transparência para a Câmara”.

Também em redação final, foi 
aprovado o projeto de lei 57/2017, de 
autoria do vereador Chiquinho de As-
sis (PV), que denomina a rua próxima 
à Capela Velório como Largo Padre 
Mendes. Já em primeira discussão, os 
vereadores aprovaram dois projetos 
de lei ordinária do Executivo. Houve 
a aprovação de nove projetos de reso-
lução para concessão de diplomas de 
honra ao mérito e título de cidadania 
honorária, quatro moções de aplauso, 
duas indicações e seis requerimentos. 
A reunião também contou com a par-
ticipação de Afonso Manoel Bretas 
na Tribuna Livre para falar sobre de-
mandas do bairro São Francisco.
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No Dia do Meio Ambiente, Câmara recebe 
Associação de Catadores do Padre Faria

Fisioterapia no Município 
- vereador pede parceria

ATENÇÃO!

Matrículas 

Abertas

INSCRIÇÕES ABERTAS de 12/06 a 12/07/18

CURSO TÉCNICO em ENFERMAGEM
(Estágio Garantido)VAGAS LIMITADAS

DOCUMENTAÇÃO: Identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, 
certificado de reservista (sexo masculino), histórico escolar - Ensino Médio completo (frente e 
verso), estar matriculado a partir do 2º ano - declaração da escola, 1 foto 3x4.

Início das aulas: 06/08/2018

R. Mecânico José Português, 18 
São Cristóvão - Ouro Preto 

3552-2664 
escolatecnicaeb@yahoo.com.br

Reconhecida 
pelo Parecer 
CEE nº923 
de 22/12/04  
- Portaria 
nº388 de 
23/03/05

Há mais de 15 anos, formando 
profissionais para o 

mercado de  trabalho.
Venha fazer parte deste 

time vencedor !!!

Horário de Funcionamento: Segunda 
a Quinta-feira, das 14h às 21h

ou enquanto 
durarem as vagas

Av. Pedro Aleixo,78 - Centro
Cachoeira do Campo

Ouro Preto/MG

Alimentação 
para empresas

(31)3553-2660
 @darquinharestaurante

Em 5 de junho é celebrado o 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
data que também marcou a 30ª 
reunião ordinária dos vereadores 
ouro-pretanos. A Tribuna Livre da 
Câmara Municipal contou com a 
participação da presidente da As-
sociação de Catadores de Matérias 
Recicláveis do Padre Faria, Maria 
das Graças Carvalho (Gracinha), e 
do assessor de Meio Ambiente da 
Prefeitura, Pedro Lisboa, que fize-
ram a apresentação da prestação 
de contas da coleta seletiva no mu-
nicípio, referente ao ano passado.

Em 2017, a associação arreca-
dou 172,6 toneladas de materiais 
recicláveis, como papel, plástico, 
metal e vidro, tendo um cresci-
mento de quase 13% em relação 
a 2016. Gracinha acredita que “o 
Brasil ainda está muito atrasado 
em relação à cultura ambiental se 
comparado a outros países. Em 
Ouro Preto, com o apoio da Pre-
feitura, por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente, já implantamos 
a coleta seletiva em 14 bairros da 
sede, além do distrito de Lavra 
Novas, incluindo ainda, diversos 
órgãos e empresas”.

Os vereadores elogiaram a ini-
ciativa do programa e falaram da 
importância da conscientização da 
população sobre a separação ade-
quada do lixo. “É um dia de refle-
xão de todo mal que muitas vezes 
a nossa sociedade traz ao lugar on-
de vivemos, como o descarte inde-

vido do lixo. A Gracinha mostrou 
que o lixo não é lixo, é dinheiro, é 
solução, é reciclagem, é trabalhar 
como agente ambiental contri-
buindo para um futuro melhor. Fi-
camos felizes em ver um balanço 
positivo nestemomento de crise”, 
afirmou o vereador Chiquinho de 
Assis (PV).

Da mesma forma, o verea-
dor Marquinho do Esporte (SD) 
ressaltou que “sabemos que é es-
sencial para o meio ambiente que 
cada um faça a sua parte dentro de 
casa ena rua. O lixo, hoje, tem um 
valor muito grande, e a Gracinha 
sabe transformar esse material em 
remuneração. A reciclagem tem 
alcançado objetivos maiores”.

O presidente do Legislativo, 
Wander Albuquerque (PDT), com 
a autorização da Mesa Diretora, 
disponibilizou o hall de entrada da 
Câmara para a exposição e venda 
de produtos confeccionados por 
artesãs Associação de Catadores 
de Materiais Recicláveis do Pa-
dre Faria. A feirinha funciona aos 
sábados, domingos e feriados, de 
8h às 17h. “O uso da Câmara para 

as artesãs é uma geração de renda, 
uma vez que é um ponto muito 
bom”, destacou Gracinha.

Os cidadãos que desejam ade-
rir ao programa podem separar em 
uma sacola os materiais reciclá-
veis – como caixas de leite; latas; 
garrafas pet; jornais e revistas – e 
colocar nas cestas de lixo das ruas 
para serem recolhidos conforme a 
escala de coleta. Para saber mais 
sobre a coleta seletiva em Ouro 
Preto, entre em contato com aasso-
ciação por meio do telefone: (31) 
3559-3265.

Ainda durante a reunião ordi-
nária, 13 projetos de resolução; um 
projeto de lei ordinária; uma emen-
da a projeto de lei complementar 
foram distribuídos às comissões. 
Seis indicações; três representações 
e oito requerimentos dos vereado-
res foram aprovados, além de um 
projeto de lei ordinária aprovado 
em segunda discussão, que deno-
mina a rua próxima a Capela Veló-
rio como Largo Padre Mendes. As 
reuniões ordinárias da Câmara de 
Vereadores acontecem às terças, às 
16h, e às quintas, às 9h.

O vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou na última semana que a 
Prefeitura de Ouro Preto estude a possibilidade de firmar parceria com o 
Lar São Vicente de Paula para fins de reativar o setor de fisioterapia, que 
é muito bem equipada, e, pode tanto atender os idosos que residem no lar, 
quanto desafogar as filas de espera do serviço de fisioterapia do município.

O vereador explica que esse é um pedido realizado outras vezes e po-
de “otimizar o setor do Lar São Vicente de Paula, paralisado por falta de 
profissional. Até pouco tempo o Lar contava com fisioterapeuta cedido 
pela prefeitura, mas por questões contratuais ela não pôde mais realizar 
o serviço. O Lar necessita de um fisioterapeuta para fazer as atividades 
com os idosos e conta no local com todo um conjunto de equipamentos. A 
prefeitura poderia estudar a possibilidade de, em contrapartida e diante de 
uma agenda prévia muito bem construída com o Lar, utilizar os mesmos 
equipamentos para atendimento às pessoas que necessitam e assim dimi-
nuir a fila que o município possui”.

Prefeitura e governo do estado ampliam 
instalações da Casa da Cultura Negra

A Prefeitura de Ouro Preto 
firmou uma parceria com a Se-
cretaria de Estado da Cultura, 
por intermédio do secretário An-
gelo Oswaldo, para a ampliação 
e reestruturação dos espaços da 
Casa da Cultura Negra, no bairro 
Santa Efigênia.

Localizada no terreno ao lado 
da Igreja de Santa Efigênia, local 
onde surgiu um dos primeiros nú-
cleos que deu origem à cidade de 
Ouro Preto, a Casa da Cultura Ne-
gra foi criada para abrigar as mais 
diferentes linguagens artísticas, 
estabelecendo um diálogo entre o 
passado e o presente, com o com-
promisso de valorizar, preservar 
e divulgar a herança da cultura 
afrobrasileira em suas mais ricas 
e expressivas vertentes.

Para o prefeito Júlio Pimen-
ta, “a Casa da Cultura Negra foi 
criada para ser um espaço de re-
flexão, numa região que concen-
tra grande diversidade de mani-
festações culturais e religiosas. 
Estamos otimizando o seu uso 
para que ela possa, ainda mais, 
valorizar a memória e a influên-
cia da cultura negra e abrigar ati-
vidades que focalizem o combate 
ao racismo, a exclusão social e a 
discriminação”.

O secretário de Cultura e Pa-
trimônio Zaqueu Astoni explica 
que as benfeitorias irão “reforçar 
a vocação do espaço da Casa de 
Cultura Negra, contribuindo pa-
ra preservação da cultura da co-
munidade afrobrasileira de Ouro 
Preto e garantindo visibilidade e 

valorização sobre o papel do ne-
gro na história de Minas Gerais, 
realçando sua importância na for-
mação da cultura nacional”.

As obras, iniciadas no mês de 
abril de 2018, incluem a constru-
ção de um novo bloco e um jar-
dim temático, com ervas medi-
cinais, plantas da culinária afri-
cana e da cultura afrobrasileira, 
como a Camélia, a flor que virou 
símbolo da causa abolicionista 
no período colonial. Orçadas em 
R$167 mil, estão sendo conduzi-
das pela arquiteta Larissa Gatass 
e pela diretora Sidnéa Santos, 
pesquisadora da cultura negra, 
com suporte de toda a equipe da 
Secretaria Municipal de Cultura 
e Patrimônio.

Sidnéa Santos
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Mariana realiza ação em alusão 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Prefeito anuncia repasse 
de R$ 68 mil para a 
Festa da Panela de 
Cachoeira do Brumado

O prefeito Duarte Júnior anunciou nesta segunda-feira, 4, o repasse 
de R$ 68 mil para ser investido na tradicional Festa da Panela de Pedra de 
Cachoeira do Brumado, distrito de Mariana. O evento está marcado para 
acontecer nos dias 13, 14 e 15 de julho.

“Sabemos o quanto a Festa da Panela de Pedra é importante para a 
comunidade. Além de divulgar as riquezas do distrito, ela atrai um número 
muito grande de turista. Isso é bom para a economia local. O artesão ven-
de, o comerciante vende e as pousadas ficam cheias”, afirmou o prefeito 
Duarte Júnior.

De acordo com os organizadores do evento, a primeira festa da panela 
foi realizada em 2005 com o objetivo de divulgar o local e a cultura e desde 
2010 passou a fazer parte do calendário oficial de eventos do município.

Eliene Santos

CAA realiza III Feira de Adoção de Cães
O Centro de Acolhimento de Animais, o CAA, realiza no próximo sábado, 

9, a III Feira de Adoção de Cães de Mariana. O evento acontecerá no Centro 
de Convenções, das 9h às 14h. Aproximadamente 30 animais estarão à dispo-
sição para adoção, todos castrados, vermifugados e vacinados. Os interessados 
devem entrar com o pedido de adoção com a carteira de identidade, CPF, com-
provante de residência e assinar o termo de responsabilidade. Adote um amigo 
e dê a ele a chance que eles precisam para serem mais felizes.

É preciso conscientizar a popu-
lação sobre a importância de cuidar-
mos do meio ambiente. Pensando 
nisso, a Prefeitura de Mariana, atra-
vés da Secretaria de Meio Ambiente, 
realizou nesta terça-feira, 5, a distri-
buição de diversos panfletos com 
informações importantes. A ação foi 
em comemoração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente. Os informativos 
continham diversos assuntos relevan-
tes a população para a preservação do 
meio ambiente, como coleta seletiva, 
queimadas e incêndio. A Polícia Am-
biental também esteve presente na 
distribuição de panfletos, mostrando 
um pouco mais acerca de sua atua-
ção. Além disso, o CAMAR fez uma 
dinâmica sobre a coleta seletiva.

De acordo com a coordenado-
ra de Serviços de Políticas do Meio 
Ambiente, Carla Queiroz, a ação 
é importante, visto que muitos não 
reconhecem a importância do Meio 
Ambiente na vida do ser humano. “A 
conscientização é um dos meios mais 
eficazes em qualquer situação, prin-
cipalmente em preservação. Através 
dessa conscientização, podemos in-
formar e alertar a população”, desta-
ca a coordenadora ressaltando que na 
próxima sexta-feira, 8, a Secretaria de 
Meio Ambiente promoverá o plantio 
de 50 árvores no estacionamento do 
Centro de Convenções.  Segundo ela 
a atividade será destinada aos alunos 
da escola Gomes Freire e do Cempa.

Além da panfletagem, houve dis-
tribuição de mudas, pipoca e algodão 
doce para a população.

Marcos Fileto

Prorrogada a distribuição de 
vacinas contra raiva para animais 
de médio e grande porte

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural prorrogou a campa-
nha de vacinação contra a raiva. 
Os produtores podem retirar as 
vacinas na Secretaria de Desen-
volvimento Rural, localizada 
no Centro de Convenções, para 
imunizar os animais até o dia 15 
deste mês. Para a retirada, os pro-
dutores devem levar uma guia do 
Sindicato dos Produtores Rurais 

Raissa Alvarenga

de Mariana, que pode ser retirada no prédio, localizado na Praça da Estação, nº 
45, centro, e uma caixa térmica para manter a temperatura da vacina. A vacina-
ção é um importante método preventivo para a doença, que causa a morte de 50 
mil animais por ano. Os animais infectados com a doença apresentam sintomas 
como hipersensibilidade aos fatos externos, mudanças de hábitos, mugido roço, 
presença de espuma na saliva e paralisia dos membros. A Secretaria irá distribuir 
cerca de 20 mil vacinas até o final da campanha. Informações, ligue: 3558-4173.
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Mariana: prestação de contas 
do 1º quadrimestre de 2018

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

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

Passagem de Mariana, 07 de abril de 2018. 
Pe. Geraldo Martins Dias. 

Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Glória

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

PANORAMA

A equipe do Centro de Treinamentos Marciano (CTM) de Mariana, re-
presentou a cidade no campeonato Brasileiro em Colatina (ES) que 

aconteceu nos dias 25 e 26 de Maio. Os atletas Madson Vitor, 18 anos, An-
dré Soares, 21 anos e Marciano Anderson, 38 anos conquistaram cinco de 
seis medalhas nas modalidades Boxe, Kickboxing e Brazilian Grappling. 
A cidade de Mariana hoje conta com dois atletas classificados para o cam-
peonato mundial que acontecerá em novembro de 2018 na Argentina, 
sendo eles Marciano Anderson e André Soares. A equipe CTM agradece 
imensamente todo o apoio que foram lhe concedidos, tanto indiretamente, 
quanto diretamente como os patrocinadores.

O deputado estadual Thiago 
Cota apresentou, nesta se-

gunda-feira (04/6) na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, o 
requerimento n° 10.999/2018 para que seja encaminhado ao governador Fernando Pimentel, pedido de providên-
cias para isentar, por um período, o pagamento de tributos estaduais aos produtores rurais do Estado que compro-
vadamente tiveram enormes prejuízos em razão da greve dos caminhoneiros, sobretudo os produtores de leite e os 
criadores de suínos e aves. Em decorrência da greve, houve descarte de grande quantidade de leite e uma elevada 
mortandade de aves e suínos. O deputado sugere que o Governo possa isentar tributos estaduais, como o ICMS, por 
um período com o objetivo de amenizar os prejuízos. Foi aprovado também, na última semana, na Comissão de 
Minas e Energia, outro requerimento de autoria dos deputados Thiago Cota, João Vítor Xavier e Bonifácio Mourão 
de providências ao governo estadual no sentido de reduzir o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre os combustíveis. Segundo dados da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), aproximadamente 80% 
das receitas tributárias de Minas Gerais em 2017 originaram-se do ICMS. Ainda conforme dados da SEF, a maior 
parte desse imposto arrecadado no ano passado veio da incidência sobre combustíveis e lubrificantes.

O primeiro quadrimestre de 
2018 para a administração pública 
municipal foi de muito trabalho e 
compromisso com Mariana. A Pre-
feitura Municipal realizou, nesta 
quarta-feira, 6, através da Secreta-
ria Municipal de Planejamento e 
Gestão, a prestação de contas do 
período. O evento aconteceu em 
uma Audiência Pública, na Câmara 
Municipal.

Os primeiros quatro meses des-
te ano foram o reflexo dos esforços 
para que houvesse aumento na re-
ceita. Através de políticas públicas 
de responsabilidade fiscal a arreca-
dação deste período foi de R$ 87,5 
milhões, superior aos R$ 82,5 mi-
lhões referentes ao mesmo período 
do ano passado.

O prefeito de Mariana, Duarte 
Júnior, revela que os índices refle-
tem a força do trabalho da admi-
nistração. “Buscamos a cada dia, 

com muito trabalho e pensando na 
população, oferecer o melhor. Os 
investimentos estão chegando e 
vamos continuar agindo. Exemplo 
disso é o Pacote de Obras que foi 
lançado essa semana que irá impac-
tar positivamente a vida de muitas 
pessoas”, afirma o prefeito.

Os impactos da crise ainda apa-
recem, mas de forma mais tímida. 
A arrecadação de ICMS, o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, no primeiro quadrimestre 
deste ano gira em torno de R$ 27 
milhões, valor menor se comparado 
ao mesmo período do ano anterior, 
que foi de R$ 31,2 milhões.  Isso 
se dá porque o valor do imposto é 
reflexo da produção econômica do 
município de dois anos anteriores. 
Logo, a arrecadação de 2018 com 
ICMS tem como base a produção 
de 2016, ano em que foram inter-
rompidas as atividades das empre-
sas mineradoras devido ao rompi-
mento da barragem de Fundão, em 
novembro de 2015.

O secretario de Planejamen-
to e Gestão, Marlon Figueiredo, 
reafirmou o compromisso da ad-
ministração pública com a trans-
parência. “Essa prestação pública 
mostra que a Prefeitura continua 
com as contas públicas equilibra-
das, mantém os serviços essen-
ciais e cumpre as legislações de 
responsabilidade fiscal”, destaca o 
secretário.

Saúde e educação - Os in-
vestimentos na área da saúde e 
educação tiveram especial atenção 
da administração pública. Por lei 
o município é obrigado a investir 
15% de receitas específicas – Im-
postos e Transferências Correntes 
– em saúde e 25% em educação. 
Com os números fechados do pri-
meiro quadrimestre de 2018 este 
índice quase dobrou, chegando a 
27,7%, ou seja, quase R$ 15 mi-
lhões. Já na educação a aplicação 
foi de 33,2%. Tudo isso soma um 
investimento de aproximadamente 
R$ 18 milhões.

Aurélio de Freitas
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Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Propos-
ta e Habilitação do Processo Licitatório 
nº068/2018, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº038/2018 - Objeto: Contratação 
de empresa especializada em fornecimento 
de material antracito (carvão mineral) e ma-
terial filtrante a serem utilizados nos filtros 
da ETA- Estação de Tratamento de Água do 
SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico de Itabirito-MG, conforme especifi-
cações do anexo I do Edital. Empresa Ven-
cedora e Habilitada Vermont Saneamento 
e Hidráulica EIRELI EPP, perfazendo um 
valor total de R$102.784,00, Itabirito / MG, 
04/06/2018 – Engº. Wagner José Silva Me-
lillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 
de Prestação de Serviços de obras para 
execução de Tanque de Equalização em 
Concreto Armado - Referência: Tomada 
de Preço nº 005/2017, nos termos da Lei 
nº 8.666/93, com suas posteriores altera-
ções. Contratante: Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico do Município de Ita-
birito - MG. Contratada: VR Construção, 
Manutenção e Serviços LTDA. Objeto: 
construção de tanque de equalização em 
concreto armado, na Estação de Tratamen-
to de Água no Bairro Santa Rita - Itabirito/
MG, Vigência: Fica aditado o prazo para 
mais 90 (Noventa) dias, até 26/08/2018 Do-
tação Orçamentária: Const., ampl/ref. Das 
captações, elev., reserv, booster e und. Trat. 
De água. 17  512   1703  3.008 4490.51.00. 
Permanecem inalteradas as demais cláusu-
las e condições do contrato original. Data da 
assinatura do Termo Aditivo: 25/05/2018. 
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor 
Presidente do SAAE.
II Extrato de Contratos de prestação de 
serviço mecânico com fornecimento de 
peças.  Referência: Processo Licitatório 
nº051/2018, na modalidade Pregão Pre-
sencial nº022/2018, S.R.P. 005/2018 Con-
tratante: Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contrata-
da: LI Comércio de Materiais Hidráulicos e 
Pneumáticos LTDA - ME. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada para a prestação 
de serviços mecânicos de assistência téc-
nica, socorro (atendimento no local onde 
o veículo sofreu a pane) e manutenção 
preventiva e corretiva com o fornecimento 
de peças, componentes e acessórios, para 
os veículos pertencentes e os que venham 
a pertencer à frota do SAAE de Itabirito – 
MG, conforme especificações do anexo I, 
do edital, Valor Parcial: R$9.135,63 (Nove 
mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e 
três centavos). Forma de pagamento: con-
forme edital. Vigência: Até 02/04/2019. Do-
tação Orçamentária: Dotação Orçamentária 
operações e manut. em abastecimento de 
água nas sedes urbanas 17 512 1701 4.001 
33.90.39.00 17 512 1701 4.001 33.90.30.00 
e operação e manuteções em esgotamen-
to sanit. nas sedes urbanas 17 512 1702 
4.002 33.90.39.00 17 512 1702 4.002 
33.90.30.00. Data da assinatura do contra-
to: 25/05/2018. Wagner José Silva Melillo, 
Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 040/2018 - 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°072/2018, na Modalidade 
de Pregão Presencial nº040/2018, Obje-
to: Aquisição de carreta tipo reboque para 
transporte de grupo gerador de 15KVA a 
diesel, do Serviço Autônomo de Sanea-
mento Básico de Itabirito MG, conforme 
especificações do anexo I, do Edital, no dia 
21/06/2018 às 09h00min, na sala de reu-
niões do  SAAE, situado à Rua Rio Branco, 
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP: 
35.450-000  – Site www.saaeita.mg.gov.br. 
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 041/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo 
Licitatório n° 073/2018, na Modalidade 
de Pregão Presencial nº041/2018, Objeto: 
Aquisição de hidrômetros e conexões des-
tinados às novas ligações de água e à ma-
nutenção do parque hidrométrico da rede de 
abastecimento de água gerida pelo SAAE 
de Itabirito – MG, conforme especificações 
do anexo I, do Edital, no dia 22/06/2018 às 
09h00min, na sala de reuniões do  SAAE, 
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centros, 
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site 
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Edital. Pregão Presencial nº 065/2018 - 
PL 124/2018 – RP 037/2018 - Registro de 
Preços para eventual e futura contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de 
mobiliário, em atendimento a necessidade 
da SEMAD. Tipo: Menor Preço por Item. 
A abertura será dia 21/06/2018 às 13:00 hs.
Edital - Pregão Presencial nº 063/2018 - 
PL 117/2018 – Contratação de empresa es-
pecializada na área de segurança eletrônica 
para fornecimento, instalação e suporte 
técnico de Solução de Videomonitoramen-
to, com disponibilização de todos os mate-
riais para a execução do serviço, incluindo 
mão de obra, para atender as necessidades 
de segurança da sede da Prefeitura Munici-
pal de Itabirito. Tipo: Menor Preço Global. 
A abertura será dia 25/06/2018 às 13:00 hs.  
Edital - Pregão Presencial nº 066/2018 - 
PL 128/2018 – RP 038/2018 – Registro de 
preços para eventual e futura contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de 
túmulos de concreto a fim de atender ao 
cemitério Parque da Esperança de Itabiri-
to. Tipo: Menor Preço. A abertura será dia 
21/06/2018 às 13:00 hs.  
Edital - Pregão Presencial nº 067/2018 - 
PL 129/2018 - Contratação de Pessoa Jurí-
dica para prestação de serviços de locação 
de trator agrícola traçado, equipado com 
implemento e operador, em atendimento 
a patrulha agrícola da SEMAPA. Tipo: 
Menor Preço por Item. A abertura será dia 
21/06/2018 às 13:00 hs. 
Errata – Concorrência Pública 04/2018 
– Processo Licitatório 106/2018 - Regis-
tro de Preços 032/2018. O Município de 
Itabirito comunica a suspensão sine die do 
processo em epígrafe. A íntegra da errata 
encontra-se disponível no Depto de Lici-
tações e Contratos e poderá ser solicitada 
pelo e-mail: licitacao@pmi.mg.gov.br ou 
pelo telefone (31) 3561-4086.
O edital poderá ser retirado pelo site http://
www.itabirito.mg.gov.br, no Depto de 
Licitações e Contratos, ou solicitado pelo 
e-mail  licitacao@pmi.mg.gov.br. A reu-
nião de abertura do processo acontecerá 
na sala de reuniões da PMI, localizada na 
Av. Queiroz Júnior, nº 635, Praia, Itabirito/
MG. Tel.: (31) 3561-4050/3561-4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– NOVA SESSÃO – Pregão Presencial 
034/2018 – PL 062/2018 - A pregoeira 
comunica data para nova sessão referente 
para resultado da habilitação. A nova ses-
são acontecerá no dia 13/06/2018 às 13 
horas, na Prefeitura Municipal de Itabirito, 
situada à Avenida Queiroz Junior, nº 635, 
Centro, Itabirito/MG.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG /
MG – Nova Sessão – Pregão Presencial 
059/2018 – PL 107/2018 - A pregoeira 
comunica data para nova sessão referente 
para resultado da habilitação. A nova ses-
são acontecerá no dia 11/06/2018 às 13 
horas, na Prefeitura Municipal de Itabirito, 
situada à Avenida Queiroz Junior, nº 635, 
Centro, Itabirito/MG.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Existência de Recurso – Concorrência 
Pública 002/2018 – PL071/2018 - A CPL 
torna público a existência de recurso refe-
rente a CP 002/2018 – PL071/2018. A ínte-
gra dos recursos encontra-se disponível no 
Departamento de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito /MG 
– Julgamento Recurso – Tomada de Pre-
ços 002/2018 - PL 072/2018 – A CPL jul-
ga improcedente o recurso interposto pela 
licitante Torres Construções e Empreendi-
mentos Ltda., mantendo a decisão em que 
declarou as licitantes Construtora Ambien-
tal Ltda. e Construtora Luta EPP habilita-
das no certame. O Prefeito Municipal e o 
Secretário Municipal de Obras e Serviços 
ratificaram a decisão tomada pela CPL. A 
íntegra da decisão encontra-se disponível 
no Departamento de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito /MG 
– NOVA SESSÃO – Tomada de Preços 
002/2018 - PL 072/2018 – A CPL comu-
nica data e hora para sessão de abertura dos 
envelopes de Proposta de Preços, a qual 
acontecerá no dia 08/06/2018 às 13 horas.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– NOVA SESSÃO – Tomada de Preços 
004/2018 – PL099/2018 – A CPL comu-
nica data e horário para sessão de abertura 
dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços 
da TP004/2018 – PL099/2018, sendo o dia 
08/06/2018 às 13 horas no Departamento 
de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Resultado Habilitação – Tomada de 
Preços 005/2018 – PL 108/2018 - Con-
tratação de pessoa jurídica para reforma do 
prédio localizado á Rua Francisco José de 
Carvalho s/nº, São José - Itabirito/MG, in-
cluindo mão de obra e materiais, atendendo 
à SEMED. Foram declaradas habilitadas as 
licitantes Construtora JM Gomes Ltda. e 
RSR Engenharia Ltda. EPP e inabilitadas 
as licitantes Impacto Construtora, Empreen-
dimentos e Serviços Eireli EPP e Maxplan 
Engenharia e Incorporação Eireli.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 054/2018 

PREFEITURA  
MUNICIPAL  

DE  ITABIRITO

Dotação Orçamentária Lote 01: Operações e Manutenções em abast. Água Sede Urbana - 17.512.1.701 4.001 33.90.30.00

Item Especificações Unid Qtde Preço unit. Preço total Marca/ fabricante

1 Arame farpado (rolo de 100 metros) Unid. 30 47,90 1.437,00 Oper

2 Arame galvanizado N20 (rolo com 02 kg)  Rolo 10 29,90 299,00 Oper

                                                                                                          valor total R$1.736,00

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº005/2018 - Registro de Preço 006/2018 - Pro-
cesso Licitatório nº. 062/2018 – Pregão Presencial nº033/2018 – Objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada no fornecimento de material de construção para atender a demanda do Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE, 
conforme especificações do Anexo I do edital, Conforme fornecedor e Relação de objetos descrito abaixo:  
Fornecedor: Comercial Souza Reis LTDA ME.  CNPJ: 26.190.595/0001-89

Fornecedor: Transcol Material de Construção Indústria e Comércio LTDA CNPJ: 16.711.459/0001-33

Dotação Orçamentária Lote 01: Operações e Manutenções em abst. Água Sede Urbana - 17.512.1.701  4.001   33.90.30.00

Item Especificações Unid. Qtde Preço 
Unit.

Preço 
Total

Marca/Fabricante

1 Arame PG 18 Kg 150 7,29 1.093,50 Acelor

2 Arame Recozido PG 07- Rolo De 01kg Kg 10 7,36 73,60 Acelor

3 Areia Branca Média Lavada (M³) M³ 30 95,29 2.858,70 Mineração Fortuna 
de Minas

4 Barra de Aço CA50  12,5mm (Barra de 12m) Unid. 50 47,69 2.384,50 Acelor

5 Barra de Aço CA50  25,0mm (Barra de 12m) Unid. 50 193,99 9.699,50 Acelor

6 Barra de Aço CA50  8,0mm (Barra de 12m) Unid. 50 20,69 1.034,50 Acelor

7 Barra de Aço CA50 10,0mm (Barra de 12m) Unid. 50 30,95 1.547,50 Acelor

8 Barra de Aço CA50 6,3mm (Barra de 12m) Unid. 50 12,99 649,50 Acelor

9 Bica Corrida M³ 100 70,65 7.065,00 Guinaes

10 Bloco de Concreto, Vazado – 0,15 X 0,40 X 0,20cm. Unid. 1000 2,30 2.300,00 Transcol

11 Brita Gnaiss N°1 (M³) M³ 80 100,10 8.008,00 Guinaes

12 Cimento CPII E32 (saco com 50 (cinquenta) Kg) Saco 400 20,20 8.080,00 Campeão

13 Filito, Saco com 20kg Saco 100 2,63 263,00 Extra Filito

14 Grampo para Arame Farpado Kg 6 8,99 53,94 Acelor

15 Mourão de Eucalípto nedindo aproximadamente, 
2,50m X 12cm (diâmetro médio)

Unid. 200 23,30 4.660,00 Minas Brasil 
Madeira

16 Peça de Madeira Tipo Pinus 07x07 cm ML 60 4,64 278,40 Pinus

17 Pó de Pedra Médio – M3 M³ 120 85,30 10.236,00 Guinaes

18 Pranchão de Angelin 4,0m X0,30mx4cm M² 25 124,85 2.996,40 Angelim

19 Prego, Tamanho 17 X 21 (Kg)  Kg 20 6,82 136,40 Triângulo

20 Prego, Tamanho 18 X 30 (Kg) Kg 20 6,30 126,00 Triângulo

21 Tábua de Pinus de 3,00m X 0,30m X 2,5cm Unid. 30 23,50 705,00 Pinus

22 Tijolinho de Barro Poroso 5cmx10cmx20cm. 
Entrega Parcelada

Unid. 1000 0,49 490,00 Cerâmica Henrique 
Simões

23 Tijolo 08 Furos 9cmx19cmx29cm Unid. 1000 0,65 650,00 Cerâmica Henrique 
Simões

24 Tijolo Maciço Laminado, nas Dimensôes: 21 X 
9,5 X 5cm

Unid. 600 0,80 480,00 Cerâmica Xavier

Valor Total do Lote: R$65.869,44

Dotação Orçamentária Lote 02: Proj. const. Ampl. Obr. Infraest. Abast. Água Zona Rural - 17  511  1705  3.005 44.90.51.00   
33.90.30.00

Item Especificações Unid. Qtde Preço 
Unit.

Preço 
Total

Marca/
Fabricante

1 Arame Recozido PG 07- Rolo de 01kg Kg 7 7,36 51,52 Acelor

2 Arame Recozido PG 18 Kg 3 7,29 21,87 Acelor

3 Areia Branca Média Lavada (M³) M³ 10 95,29 952,90 Min.Fortuna de Minas

4 Barra de Aço CA50 10,0mm (Barra de 12m) Unid. 10 30,95 309,50 Acelor

5 Bloco de Concreto, Vazado – 0,15 X 0,40 X 
0,20cm

Unid. 450 2,30 1.035,00 Transcol

6 Brita Gnaiss  N°1 (M³) M³ 10 100,10 1.001,00 Guinaes

7 Cimento CPII E32 (Saco com 50 (cinquenta) Kg) Saco 150 20,20 3.030,00 Campeão

8 Peça de Madeira Tipo Pinus 07cmx07 cm ML 20 4,64 92,80 Pinus

9 Pranchão de Angelin  - 4,0 X0,30x4,0 cm M² 9,6 124,85 1.198,56 Angelim

10 Prego, Tamanho 17 X 21 (Kg) Kg 4 6,82 27,28 Triângulo

11 Prego, Tamanho 18 X 30 (Kg) Kg 4 6,30 25,20 Triângulo

12 Tábua de Pinus de 3,00m X 0,30m X 2,5cm Unid. 20 23,50 470,00 Pinus

Valor Total do Lote: R$ 8.215,63

Dotação Orçamentária Lote 03: Proj. const. Ampl. Obr. Infraest. Abast. Água Sede Urbana - 17.512  1.705  3.001 44.90.51.00

Item Especificações Unid. Qtde Preço 
Unit.

Preço Total Marca/Fabricante

1 Arame Recozido PG 07- Rolo de 01kg Kg 3 7,36 22,08 Acelor

2 Arame Recozido PG 18 -Rolo de 01kg Kg 2 7,29 14,58 Acelor

3 Areia Branca Média Lavada (M³) M³ 200 95,29 19.058,00 Mineração Fortuna de Minas

4 Barra de Aço CA50 10,0mm (Barra 
de 12m)

Unid. 5 30,95 154,75 Acelor

5 Bloco de Concreto, Vazado – 0,15 X 
0,40 X 0,20cm 

Unid. 250 2,30 575,00 Transcol

6 Brita Gnaiss N°1 (M³) M³ 5 100,10 500,50 Guinaes

7 Cimento CPII E32 (saco com 50 
(cinquenta) Kg)

Saco 700 20,20 14.140,00 Campeão

8 Pranchão de Angelin  - 4,0mx0,30mx4 
cm

Kg 4,8 124,85 599,28 Angelim

9 Prego, Tamanho 17 X 21 (Kg) Kg 2 6,82 13,64 Triângulo

10 Prego, Tamanho 18 X 30 (Kg) Kg 2 6,30 12,60 Triângulo

Valor Total do Lote: R$ 35.09043                                                        Valor Total da Empresa: R$ 109.175,50

A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 17/05/2018.

- PL 100/2018 – Registro de Preços 
029/2018 – Registro de preços para eventual 
e futura contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de lenços úmidos para limpe-
za plates, em atendimento a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.  Vencedor: Alts Comércio 
de Materiais e Equipamentos Hospitalares 
Eireli - EPP. CNPJ: 22.846.832/0001-66. 
Valor Total: R$ 16.000,00.
O Município de Itabirito torna público:
Extrato de Contrato 303/2018 – Pregão 
Presencial 023/2018 – PL 040/2018 – RP 
015/2018. Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de gêneros 
alimentícios em atendimento à Secreta-
ria Municipal de Educação. Contratada: 
Amazônia Indústria e Comércio Ltda – 
CNPJ: 66.476.052/0001-47. Valor: R$ 
364.465,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 339/2018 – Pregão 
Presencial 053/2018 - PL 096/2018. Con-
tratação de pessoa jurídica especializada 
para prestar serviços de elaboração de Proje-
to de Prevenção e Combate à Incêndio e Pâ-
nico para atender a demanda e viabilização 
para fins de aprovação do Corpo de Bom-
beiros Militar de Minas Gerais, do evento 
“27ª JULIFEST” a realizar-se no período de 
12 a 15 de Julho de 2018, promovido pela 
Prefeitura Municipal de Itabirito através da 
Secretaria Municipal de Patrimônio Cultu-
ral e Turismo.  Contratado: Sabino & Asiz 
Projetos Ltda, CNPJ: 26.924.170/0001-56. 
Valor: R$ 24.800,00. Vigência: 03 meses.
Extrato de Contrato 344/2018 – Pre-
gão Presencial 057/2018 – PL 103/2018 
– RP 030/2018. Objeto: Registro de pre-
ços para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica especializada em prestação 
de serviços de locação, montagem e des-
montagem de sonorização, iluminação, 
painel de led, palco e tablado, para atender 
a demanda de eventos artísticos culturais 
e outros, na sede e distritos, promovidos 
ou apoiados pela Prefeitura Municipal de 
Itabirito através da Secretaria Municipal de 
Patrimônio Cultural e Turismo Contratada: 
Central Técnica Tape Som Ltda – ME – 
CNPJ: 68.537.604/0001-05. Valor: R$ 
454.940,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Contrato 341/2018 – Pre-
gão Presencial 009/2018 - PL 012/2018 
– RP 006/2018. Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviço 
gráfico, em atendimento a secretaria Mu-
nicipal de Segurança e Trânsito Contrata-
do: Pontual Artes Gráficas Ltda – CNPJ: 
18.615.187/0001-01. Valor: R$ 540,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Aditivo 062/2018 - 1º Termo 
Aditivo ao Contrato 274/2017 - Creden-
ciamento 028/2015 - PL 096/2015 – Ob-
jeto: Contratação de instituições bancárias 
para a prestação de serviços de arrecadação 
de tributos municipais, por guia recebia 
através de canais eletrônicos (internet ban-
king, terminais eletrônicos e call center), e 
através dos caixas e coban-corresponden-
tes bancários. Contratada: Banco Itaú S/A, 
CNPJ: 60.701.190/0001-04. Valor Teto: 
R$ 70.000,00. Vigência: 12 meses.
Extrato de Aditivo 067/2018 - 6º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 283/2016 – Pre-
gão Presencial 027/2016 - PL 047/2016 
- Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviço de locação de 
veículos, incluindo a manutenção geral 
dos mesmos e mão de obra (motoristas) 
para o transporte escolar na zona urbana 
do município de Itabirito/MG. Contratada: 
Ronilda Teresa Santos de Souza – ME - 
CNPJ: 04.019.040/0001-36.  Valor: R$ 
5.809.444,61. Vigência: 12 meses.
Extrato de Aditivo 073/2018 - 2º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 293/2016 – Pre-
gão Presencial 046/2016 - PL 081/2016 
- Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva de todo o siste-
ma de vídeomonitoramento da cidade, 
composto por 11 câmeras Speed Dome 
com transmissão via fibra ótica e uma 
central de vídeomonitoramento integrado 
ao CFTV. Contratada: XPTI - Tecnolo-
gias em Segurança Ltda – ME. – CNPJ: 
18.190.216/0001-22. Valor: R$ 57.000,00. 
Vigência: 12 meses
O Município de Itabirito torna público: 
Extratos das Atas 058/2018 e 059/2018 
– PP 057/2018 – PL 103/2018 – RP 
030/2018. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual contratação de pes-
soa jurídica especializada em prestação de 
serviços de locação, montagem e desmon-
tagem de sonorização, iluminação, painel 
de led, palco e tablado Detentor da Ata 
058/2018 - Otimisa Marketing e Eventos 
Ltda. EPP - CNPJ: 07.559.474/0001-17. 
LOTE 04 - PALCO - Item 1 – V.Un. 
R$9.500,00; Item 2 - V.Un. R$ 1.990,00. 
Item 3 - V.Un. R$1.300,00; Item 4 - V.Un. 
R$1.150,00. Item 5 - V.Un. R$2.000,00. 
Detentor da Ata 059/2018 - S.P.H. Som e 
Locação de Departamentos Ltda - ME – 
CNPJ: 08.446.421/0001-52. LOTE 05 – 
TABLADO - Item 1 – V.Un. R$1.050,00; 
Item 2 - V.Un. R$ 850,00. Homologação/ 
Ratificação: 24/05/2018. A íntegra da ata 
encontra-se disponível no Deptº de Lici-
tações e Contratos ou pelo site http://ita-
birito.mg.gov.br
Prefeitura Municipal de Itabirito - Edi-
tal de Processo Seletivo Público Simpli-
ficado nº 005/2018 - Retificação – Prorro-
gação do Período de Inscrição. O Prefeito 
Municipal de Itabirito-MG, torna público 

que será prorrogado o período de inscrição, 
para a função de Médico II – Ginecologis-
ta, sendo estabelecido entre os dias 11 e 12 
de junho de 2018, e o resultado final de-
verá ser divulgado no dia 14 de junho de 

2018, através do Processo Seletivo Sim-
plificado Classificatório para contratação 
de prazo determinado, para atendimento 
de excepcional interesse público do mu-
nicípio. O detalhamento do Regulamento 

005/2018 se encontra no site oficialwww.
itabirito.mg.gov.br
Prefeitura Municipal de Itabirito - Edi-
tal de Processo Seletivo Público Sim-
plificado nº 002/2018 - 5ª Convocação 

dos Candidatos Aprovados. A Prefeitura 
Municipal de Itabirito-MG, torna pública 
a Convocação dos Candidatos Aprovados 
para a Função de Médico de PSF, através 
do Processo Seletivo Simplificado Classi-
ficatório para contratação de prazo deter-
minado, para atendimento de excepcional 
interesse público do município. O detalha-
mento da lista com os nomes no site oficial 
www.itabirito.mg.gov.br
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COMUNICADO: Identificação de 
Agentes de Endemias de Itabirito

cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Projeto JBL: sábado, 09 de junho a partir das 
14 horas a grande atração no Verdão é a abertu-
ra para o Clube dos Amantes da Boa Música de 
Itabirito e Outras (CAMBIO) segundo o proje-

to do músico e compositor João Bosco Lima. O objetivo do projeto 
é congregar músicos que executam diferentes instrumentos e atrair 
também um seleto público que ama e valoriza nossos artistas e apre-
ciadores da boa música.
Ensaio fotográfico: na terra de Telê Santana o clima já é de copa do 
mundo, e baseado neste princípio, a profissional Sandra Fernandes 
está iniciando um ensaio fotográfico com este tema e obtendo ex-
celentes fotos para documentar a alegria de nossa gente e gravar na 
memória desta e das futuras gerações.
Poesia: Bárbara Kristina está lançando livro com o título “Senti-
mentos da Sombra”, uma coletânea poética muito elogiada. A jovem 
escritora entra para a galeria de escritoras da ‘Cidade Encanto’ com 
um trabalho de qualidade, onde a inspiração e sensibilidade estão em 
evidência.
Troféu: nesta sexta, a partir das 20h no restaurante 4 Estações Grill 
acontece a cerimônia da entrega do troféu O Grito, coordenado por 
Wilson de Oliveira premiando os melhores de 2017. Quanto ao tro-
féu Pico de Itabirito, ele será entregue a família Melo, em especial ao 
educador Rui Gonzaga de Melo. Uma família querida e admirada 
em nossa sociedade.
Por onde anda?  Edson Antônio Assunção, mais conhecido por 
Zezé do Via Romana. Empreendedor de destaque na região, que há 
várias décadas mantem seu restaurante com boa qualidade e recepti-
vidade ímpar. Sempre participativo, reúne grandes amizades, sendo 
destaque em nossa cidade. 
Apreensivos: estão os torcedores do Flamengo. Eles vão passar a 
copa preocupados com a equipe rubro negra que logo a seguir en-
frenta o cabuloso cruzeiro, rei de copas, pela libertadores. Os aficio-
nados torcedores como José Barreto, Doca do Fórum, Antônio Levi 
de Deus (Tonico) e o engenheiro da MSG Romeu Arcanjo, e tantos 
outros, estão sob efeito de medicamentos e preocupadíssimos com 
Sassá e companhia.
Por falar em seleção: Você sabia? Que o primeiro jogador de time 
mineiro a ser convocado para a seleção brasileira, era de itabirito? 
Ele se chamava Paulo Florêncio. Paulo Florêncio, mineiro de Itabi-
rito, onde nasceu em 26 de junho de 1918, entrou para a história por 
ter sido o primeiro jogador a defender a Seleção Brasileira enquanto 
vestia a camisa de um time mineiro. O feito ocorreu em 1942, na 
época em atuava pelo Esporte Clube Siderúrgica. Representou o Bra-
sil no Sul-Americano de 1942 em dois jogos. Iniciou sua carreira no 
Usina Esperança Futebol Clube, de Itabirito e, em 1933, seu pai que 
era o sapateiro João Florêncio, mudou-se para Sabará, onde Paulinho 
foi trabalhar na Belgo Mineira e jogar futebol no Siderúrgica. Pau-
lo Florêncio também jogou pelo Cruzeiro durante oito anos (1948 
a 1956). Paulo Florêncio foi convocado para a seleção brasileira em 
1942 para a disputa do campeonato sul-americano. O técnico da Se-
leção Brasileira era Ademar Pimenta. Faleceu em BH aos 92 anos, 
no ano de 2010. Era primo do José Sérgio de Assis (O popular e 
saudoso Marreco) .

Arquivo: Ivacy Simões

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

Matrículas Abertas
(31)3561.7814

A MAIS COMPLETA LINHA DE 
MATERIAL ESPORTIVO DA REGIÃO

Camisaria
BARRETO

Roupas - Calçados - 
Cama e Mesa

R. Dr. Guilherme, 172 - ITABIRITO - 3561.1881R
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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)

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

(31) 3561-0508 
3561-3584

98979-4354

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

Professor José Bastos Bittencourt, prefeito de 1973 a 
1976, construiu a maior obra do município de todos os 
tempos, a Estação de Tratamento d’água. Na foto, ao 

lado do seu fiel escudeiro, José Parreira Antunes.

Para Refletir: O dinheiro tem que servir, não governar. 
(Papa Francisco).

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,

Devido às denúncias recebidas sobre a atua-
ção de falsos agentes de endemias em alguns 
bairros da cidade, a Prefeitura de Itabirito, por 
meio da Secretaria de Saúde, alerta a população 
sobre a importância da correta identificação dos 
profissionais da área.

Todos os agentes de endemias da Prefeitura 
de Itabirito utilizam uniforme completo, com-
posto por calça jeans, camisa de cor cinza-claro, 
boné verde e bolsa, todos com brasão da Prefei-
tura. As camisas também exibem, nas costas, o 
nome da função do servidor: agente de combate 
às endemias ou supervisor de endemias. Além 
da roupa, os profissionais também possuem 
crachá de identificação.

As visitas são sempre gratuitas, realizadas 
apenas de segunda a sexta-feira e têm o intuito 
de combater vetores, como o Aedes Aegypti. 
Em casos específicos, como em campanhas, 
as visitas podem acontecer nos fins de semana, 
mas sempre com divulgação prévia.

Em caso de dúvidas, o morador pode en-
trar em contato com o setor de Vigilância em 
Saúde Ambiental pelo telefone 3561-4033 para 
confirmar se a pessoa em sua casa é realmente 
o agente do seu bairro.  Em casos suspeitos, o 
indicado é entrar em contato com a Polícia. 
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Sanderson Pereira

Dia Mundial do Meio Ambiente: blitz 
ecológica conscientiza população

JuliFest ganha 
destaque na revista 
Veja e vira debate 
entre vereadores

O assunto JuliFest foi novamente pauta entre os vereadores de Itabirito. 
Durante a reunião da segunda-feira (4) os edis abordaram uma propaganda 
da festa publicada na revista Veja, no caderno especial ‘Descubra Minas’.

De acordo com publicações nas redes sociais da última semana, o boato 
seria de que a propaganda teria custado R$ 500 mil ao Município. O boato 
foi baseado na tabela de preços da própria Editora Abril, mas para a publi-
cação principal (que é em nível nacional) diferente do caderno em que foi 
publicada a peça, restrita apenas a Minas Gerais. 

O vereador Renê Butekus (PSDB) líder de governo na Casa, desmen-
tiu a informação, apresentando uma nota fiscal com o preço pago à editora 
pela veiculação, no valor de R$ 14.500. Ele ainda justificou a medida como 
forma de divulgar a festa e fomentar a economia local. “O Julifest fomenta 
o comércio, a loja de roupa, o restaurante, a sorveteria. A festa sem o turista 
não vende. As associações precisam de lucros elevados para manter as ati-
vidades durante o ano”, defendeu Renê, que ainda finalizou afirmando que 
executivo não seria insano ao fazer um desembolso exagerado.

O vereador Max Fortes (PSB) foi favorável ao investimento, levando 
em conta o custo benefício, relembrando ainda o faturamento das associa-
ções em 2017.  “Isso retorna para a cidade, é importante para a geração de 
renda. O faturamento bruto das barracas das associações comunitárias no 
ano passado ficou em torno de R$ 1.200.000. Isso sem contar as vantagens 
para o comércio local, como a rede hoteleira, por exemplo”, pontuou Fortes.

Uma biltz ecológica com distri-
buição de kits educativos chamou 
a atenção de quem passou na ma-
nhã de terça-feira, dia 5 de junho, 
pela Praça da Estação, no Centro 
de Itabirito. Na data em que é co-
memorado o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a equipe do Centro de 
Educação Ambiental - CEA, da 
Secretaria de Meio Ambiente, foi 
às ruas com o objetivo de conscien-
tizar a população.

"Sempre trazemos ações edu-
cativas. É muito importante que 
a comunidade entenda o que é o 
meio ambiente para preservar, dar 
mais valor. Tem a questão da edu-
cação ambiental, de como você tra-
ta os resíduos em sua casa. Todos 
têm que se conscientizar, porque é a 
própria população que terá o retor-
no, as consequências dessas ações", 
destaca Fabíola Nonato, coordena-
dora do CEA.

Foram distribuídos 400 kits, 
contendo lixo car, saco verde re-
ciclado e três cartilhas. Proposta 
aprovada pelo público. "A iniciati-
va é muito boa. A cidade está sem-
pre limpa", exaltou Duílio Luiz Ro-
drigues, morador do bairro Monte 
Sinai. "É importante para preservar 
a vida dos seres humanos, inclusive 
das gerações futuras", acrescentou 
Tatiane Ribeiro, do Santo Antônio.

A blitz ecológica do Dia Mun-
dial do Meio Ambiente contou com 
o apoio da Guarda Municipal e da 
equipe da Estação Ecológica de 
Arêdes.

Centro de Educação Ambiental de 
Itabirito ganha título de Sala Verde

O Centro de Educação Am-
biental de Itabirito, localizado no 
Parque Ecológico, foi selecionado 
pelo Ministério do Meio Ambien-
te, por meio do Departamento de 
Educação Ambiental - DEA, para 
participar do Projeto Sala Verde. O 
CEA recebeu o nome de Sala Ver-
de Geraldo Carvalho.

O projeto foi instituído em 
2000 para atender às demandas 
das instituições por publicações 
para subsidiar ações de educação 
ambiente. Inicialmente, foi con-
cebido com foco no caráter de 
biblioteca verde que esses espaços 
assumiriam. A partir da evolução, 
passou-se a visualizar as Salas 
Verdes como espaços para cursos, 
palestras, oficinas, campanhas, re-
uniões, entre outros.

As Salas Verdes são vinculadas 
a instituições públicas ou privadas 
e se destinam a projetos ligados a 
temáticas ambientais. Com pers-
pectiva articuladora e integradora, 
propiciam efetiva participação dos 
diversos segmentos da sociedade 
na gestão ambiental, caminhando 
em direção à sustentabilidade.

Projeto itabiritense 
teve nota máxima

O projeto Sala Verde Geral-
do Carvalho recebeu pontuação 
máxima, alcançando o 14º lugar 
entre 309 enviados. As ações en-
caminhadas são desenvolvidas 
desde 2013 em Itabirito, por meio 
do CEA, vinculado à Secretaria 
de Meio Ambiente. A intenção do 
Ministério é formar uma rede de 
parceiros visando ao fortalecimen-
to da educação ambiental no Bra-
sil, cenário em que Itabirito vem se 
destacando.

Mineiro de Downhill: atração no 
Alto do Cristo neste domingo

Aliando adrenalina e velocida-
de, o Campeonato Mineiro de Do-
wnhill movimentará o Alto do Cris-
to neste domingo, dia 10 de junho, 
a partir das 10h. Na véspera, a pista 
de Itabirito, reconhecida como uma 
das melhores do Brasil, receberá 
os treinos livres. A disputa conta-
rá com ciclistas de 16 categorias e 
diversos estados, como São Paulo, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Entre os participantes confir-
mados estão o paulista Wallace 
Miranda e a mineira Bárbara Je-
chow, estrelas do ciclismo nacio-
nal. Quem também deve voltar à 
cidade é Bernardo Cruz, campeão 
da categoria elite masculina na úl-
tima edição.

"Neste ano, temos motivos para 
comemorar. Graças ao apoio irreto-

cável da Prefeitura, a prova ganhou 
status de Campeonato Mineiro. 
Com isso, os primeiros colocados 
também somarão pontos no ran-
king nacional e a expectativa é de 

que outros grandes nomes confir-
mem presença. O evento será rico 
em emoção e manobras radicais", 
destaca o secretário de Esportes e 
Lazer, Alessandro Massaini.
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Verdadeiramente digna, justa, razoável, salutar e elogiável a 
tradição da ornamentação das vias públicas, por ocasião de sig-
nificativos eventos religiosos, que não são muitos durante todo o 
ano. A origem de tais manifestações populares remonta ao pe-
ríodo colonial, quando havia, por parte de cada um, até mesmo 
uma certa preocupação na exteriorização da religiosidade, para 
não parecer herege aos agentes do Santo Ofício (Inquisição) que, 
na Europa, levou muita gente à morte na fogueira. Mantém-se 
ao longo dos séculos o costume das belas toalhas, arranjos de 
plantas, de flores e outros ornamentos nas fachadas e janelas 
residenciais. Antes da iluminação elétrica, luminárias (então com-
postas por arranjos de velas) eram até obrigatórias por ocasião de 
eventos noturnos. Com o uso da eletricidade, converteram-se nas 
lanternas, hoje fixadas acima das janelas. Os arranjos de flores se 
mantêm no calçamento das ruas, mas em alguns lugares, como 
o nosso distrito sede, converteram-se em artísticos tapetes de flo-
res e outros materiais, produzidos pela população durante a noite 
antecedente ao evento. Tudo muito bonito e louvável, conforme 
já dito! Mas passado o evento, pisoteada a ornamentação, há 
que conviver com a sujeira até o dia seguinte, onde o serviço de 
Limpeza Urbana não é destacado para a limpeza extra? Assim, 
seria também verdadeiramente digno, justo, razoável, salutar e 
elogiável que os ornamentadores se encarregassem da limpeza, 
logo após o evento!

O BERRO DO 
BODE ZÉ

Sujou, limpou! Duarte Júnior lança pacotes de
mais de R$ 4 milhões para Mariana

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

O prefeito de Mariana, Duarte 
Junior, lançou na noite da quarta-
-feira (5), no Centro de Conven-
ções Alfonsus de Guimarães, em 
Mariana, um pacote com dez obras 
e assinou as ordens de serviço para 
o início na quarta (6). Ele também 
anunciou outras melhorias para a 
cidade. 

Com o auditório lotado, o pre-
feito foi bem positivo, dizendo 
“Chega de falar de crise em Ma-
riana. A partir de hoje vamos viver 
uma nova realidade em nossa ci-
dade e queremos falar, apenas, em 
coisas boas que prometem mudar a 
vida dos marianenses. Vamos falar 
de mais obras, mais empregos e, 
finalmente, a Mariana que quere-
mos”, enfatizou o prefeito.

O chefe do Executivo, jun-
tamente com o vice-prefeito, ve-
readores e representantes de as-
sociações de moradores, assinou 
as ordens de serviços para iniciar 
diversas intervenções nos bairros 
e distritos da cidade, o que tota-
liza mais de R$ 4 milhões. “Mais 
importante que apresentar essas 
obras é começá-las e concluí-las, 
e nos comprometemos a fazer isso 
a partir de amanhã (quarta-feira)”, 
afirmou Du.

Dentre as ações estão os traba-
lhos de contenção do bairro Dom 
Oscar, cobertura do canal de drena-
gem do bairro Barro Preto e cons-
trução da Fábrica de Vassouras de 
Monsenhor Horta e do campo de 
futebol do bairro Cabanas. Além 
desses, serão feitas reformas da 
quadra da Barroca, da creche do 
São Cristovão, da escola Mon-
senhor José Cota e do CEMPA, 
reforma e conclusão da cobertura 
da quadra de Padre Viegas e a exe-
cução do projeto de melhorias no 
trânsito do bairro Colina.

“Foi apresentado um pacote de 
ações muito interessante. O prefeito 
falou sobre as obras de iluminação 
pública e o saneamento básico em 
nosso bairro, algo muito esperado. 
Faz 10 anos que aguardamos por 
isso e estamos confiantes de que 
neste governo essas obras se con-
cretizarão”, destacou o presidente 
da Associação de Moradores do 
bairro Nossa Senhora Aparecida, 
Thalison Maia.

Empregos – Quanto mais 
obras, mais empregos. Essa é uma 
das apostas do atual governo para 
mudar a realidade de muitos ma-
rianenses. Além das vagas que 
poderão surgir com a execução de 
grandes obras, o prefeito Duarte 

anunciou a abertura de um novo 
Processo Seletivo com aproxima-
damente 300 vagas para profissio-
nais de nível médio, médio-técnico 
e superior.  As oportunidades serão 
em diversas áreas como saúde, 
educação e desenvolvimento social 
e cidadania.

“Queremos reverter os núme-
ros de Mariana. Queremos mais 
oportunidades de emprego e menos 
desempregados”, destacou o vice-
-prefeito, Newton Godoy, pontuan-
do que o edital do Processo Seleti-
vo sairá nos próximos dias.

Fila Zero – É um sonho de to-
da gestão municipal zerar a fila de 
espera para cirurgias eletivas. Em 
Mariana isso será realidade. O pre-
feito Duarte anunciou que o muni-

cípio vai realizar até o final do ano 
as 1.300 cirurgias eletivas, de baixa 
e média complexidade, que entra-
ram no sistema até o dia 31 de maio 
deste ano. Será um investimento de 
mais de R$ 1 milhão em cirurgias 
gerais, ortopédicas, oftalmológicas, 
ginecológicas, otorrinolaringoló-
gicas, urológicas, proctológicas e 
angiológicas.

“Muitas dessas cirurgias são 
obrigações do Estado, mas enten-
demos que não podemos mais es-
perar dele. Nos preocupamos com 
a saúde do marianense e é por is-
so que o município vai arcar com 
esses gastos. Vamos desafogar o 
sistema de saúde municipal e levar 
mais qualidade de vida àqueles que 
mais precisam’’, afirma Duarte.

Felipe Cunha

Paula Karacy

Conta de luz passa a ser 
mais cara a partir desse mês

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou uma revi-
são na tarifa de consumidor residencial para clientes da Companhia Ener-
gética de Minas Gerais (Cemig) que resultou num aumento considerável 
nas contas de luz. Desde o dia 28 de maio vigora um aumento no uso 
residencial de 18,53%.  Já para grandes empresas e indústrias o aumento 
é ainda maior, 35,56%. A revisão começou a valer no final de maio e a 
diferença será paga nas contas de julho.

Essa revisão é diferente do reajuste anual da Cemig. Ele acontece a 
cada cinco anos. Anualmente, também é feito um reajuste, calculado com 
base na inflação, que não é considerado revisão.Segundo a Aneel, a revi-
são é um processo que avalia questões como compra e custo de energia e 
transmissão, além de outros fatores do setor energético.


