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"O desejo se 
limita a 

satisfação.
O amor a 
adoção."  

Antônio Ramos da Silva
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de Barro 
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Orquestra Ouro Preto emociona público em Itabirito
Evento gratuito teve apoio da Prefeitura

O último sábado, 9, foi dia de música clássica em Itabirito. A Orquestra Ouro Preto 
apresentou, em concerto gratuito, a íntegra do seu mais recente álbum “Música para Ci-
nema”. A apresentação, composta por uma seleção de obras do cinema nacional e inter-
nacional, levou uma multidão ao Complexo Turístico da Estação. 

Nem o friozinho da noite de sábado espantou o público, que pode apreciar, por pouco 
mais de uma hora, o melhor da música clássica. “Este tipo de apresentação é mais raro de 
ver. Fico feliz em poder assistir o espetáculo”, disse a moradora do Matozinhos, Larissa 
Cristina. “É um concerto de muito bom gosto. Gosto de ouvir músicas que não são muito 
populares”, completou Tiago Martins, morador da Vila José Lopes. 

Para o maestro Rodrigo Toffolo, a noite foi especial. “É muito bom tocar em lugar tão 
bonito, com a presença de um público maciço. Agradeço à Prefeitura pelo apoio com a 
estrutura, que nos permitiu tocar em um local aberto, para tantas pessoas”, finalizou. 

Atletas do Instituto Trampolim conquistam medalhas 
e são selecionados para mundial na Rússia

O Instituo Trampolim de Ouro Preto conquistou mais 
um importante resultado em uma competição de Ginástica. 
Atletas do Instituto participaram do Campeonato Brasileiro 
que aconteceu nos dias 7 a 10 de junho no ginásio da Uni-
versidade Federal de Ouro Preto (UFOP) que reuniu atletas 
de 12 entidades de todo o Brasil. Além de medalhas, alguns 
atletas ouro-pretanos se classificaram para o Mundial de Gi-
nástica de Trampolim, que acontece na Rússia.

O Instituto participou com 23 atletas, entre crianças e 
adolescentes que praticam a modalidade oferecida gratuita-
mente no Centro de Treinamento em Ouro Preto. O profes-
sor Estácio Fonseca, um dos treinadores dos atletas, desta-
cou a impotância da conquista para a cidade e seus ginastas. 
“Para Ouro Preto deve ser um orgulho ver os seus filhos 
nascidos e criados aqui poderem representar sua cidade e 
seu país em um evento internacional desse porte. Para os 
atletas, fazer parte da seleção brasileira é um sonho e gran-
de orgulho, saber que vai representar sua cidade e seu país. 
Além de conhecer e vivenciar outras culturas, fazer novas 
amizades, interagir com atletas de alto nível, pois são vários 
países que competem na modalidade e investem muito em 
seus representantes”, destaca o treinador.

A competição é a seletiva para o EGE GROUP Mundial 
de Ginástica de Trampolim, que acontece em novembro na 
Rússia. O Instituto Trampolim teve nove atletas seleciona-
dos para representar o Brasil no evento. Além disso, a com-
petição rendeu aos atletas ouro-pretanos 24 medalhas, sendo 11 de Ouro, 07 de Prata e 06 de Bronze. 
Uma delas é de Estéfane Cristine, 12 anos, moradora de Santa Rita. Ela ficou em primeiro lugar na 
modalidade Tumbling e é a campeã brasileira Infanto-Juvenil de Ginástica de Trampolim.

O evento foi promovido pela Confederação Brasileira de Ginástica, Federação Mineira de Ginástica 
e pela UFOP e contou com a participação de 135 atletas nas categorias pré-infantil, infantil, infantoju-
venil, juvenil e adulto. 

As competições foram feitas nas modalidades Trampolim, Tumbling e Duplo Mini Trampolim. 

No dia 07 de Junho os funcionários do Departamento de 
Oficina e Garagem, da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, 

homenagearam o servidor João Antônio Ferreira, pelos seus 
33 anos de dedicação e trabalho junto a Prefeitura, com a sua 
merecida aposentadoria. “Com essa mensagem, queremos 
agradecer a Deus o Feliz e já saudoso convívio de Antônio 
João, nosso querido Guarabinha. Pessoas como você fazem 
falta. Nosso carinho amizade e gratidão!”. Colegas do Depar-
tamento de Oficina e Garagem.

Felipe Cunha
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Enxurrada de publicações, na internet, adverte o eleitor de 
que voto nulo não cancela eleição e não determina a realização 
de outra em seu lugar. Quem acompanha o desenrolar das tre-
tas e mutretas, praticadas neste país, sabe perfeitamente que o 
voto nulo, dado pelo eleitor, conscientemente ou por ignorância, 
não anula uma eleição. Não anula, não porque tenha mudado a 
lei, porém devido a uma interpretação fajuta, encomendada por 
políticos, que se sentiam ameaçados por anulações já ocorridas à 
época. Tais anulações se deram no âmbito municipal em razão do 
Art. 224 do Código Eleitoral (vamos reproduzi-lo aqui até que o(a) 
leitor(a) e eleitor(a) o saiba de cor) “Art.224 Se a nulidade atingir 
a mais de metade dos votos do país nas eleições 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 dentro do prazo de 20 
(vinte) a 40 (quarenta) dias”.

Em diversos municípios brasileiros, tal dispositivo provocou a 
realização de novas eleições até que, em 2006, políticos reclama-
ram junto à Justiça Eleitoral. Foi então que o TSE interpretou a 
palavra “nulidade” como se referente única e exclusivamente aos 
votos “anulados” pela Justiça Eleitoral em razão de alguma irregu-
laridade confrontante com a Lei.

Ora, é preciso ater-se, primeiramente, ao significado da pala-
vra “nulidade”, para se ver que não pode ser empregada com dois 
sentidos. Dizem bons dicionários da Língua Portuguesa: “quali-
dade do que é nulo, do que não existe”, “qualidade de nulo, falta 
de validez”. Nenhum deles aponta outro significado. Nulo é nulo 
assim como zero é zero! Não há outra interpretação! A pilantra-
gem jurídica agride a Língua Portuguesa, insulta e põe em dúvi-
da a inteligência dos autores do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 
15/07/1965) e considera os brasileiros burros! Não contentes com 
a virada do Artigo 224 pelo avesso, os interessados no insólito du-
plo sentido de “nulidade” providenciaram a retirada, da internet, de 
todo o noticiário relacionado com anulação de eleições municipais 
pela aplicação do mesmo artigo. Se não fosse essa esperteza, te-
ríamos agora muitas notas “internetianas” a provar o acontecido 
com tais eleições. Se estão certos em sua teoria, por que então 
retiraram tais notícias da internet? Sem provas e sem cadáver fica 
mais fácil esconder o crime!

Que cada cidadão(ã) e eleitor(a) deixe de lado, por um mo-
mento, tudo o que já ouviu sobre o voto nulo. Este escriba já o fez, 
um dia! O voto nulo, dado conscientemente, representa mais força 
em cidadania que outros dirigidos a candidatos, não importa se 
bons ou maus; aqui estamos a considerar a qualidade do voto. O 
voto nulo consciente tem mais valor que o voto trocado ou vendido 
por benefícios; que o voto dado por indicação de terceiros; que o 
voto dado em razão da celebridade em qualquer campo, como o 
das artes, por exemplo; que o voto dado, em consideração à sim-
patia ou beleza física do(a) candidato(a); que o voto dado ao “me-
nos pior”, recomendado pelos que condenam o voto nulo. Além 
disso, democraticamente, o(a) eleitor(a) tem o direito de votar de 
acordo com o que pensa. Se o sistema e/ou nenhum dos candida-
tos não lhe convém, é seu direito expressar a recusa. Se o sistema 
lhe nega esse direito, temos eleição hipócrita e não democrática!

Que o(a) eleitor(a) se pergunte: por que existe a tecla do “vo-
to branco”, na urna, e não existe a do “voto nulo”? Alguém já se 
perguntou? Encontrou a resposta? Ela é simples. O voto branco é 
dado por quem aceita qualquer resultado; a tal pessoa não importa 
o que possa acontecer na comunidade e no país. Embora também 
não seja computado entre os chamados votos válidos, esse tipo de 
voto agrada a qualquer político também não comprometido com a 
verdadeira democracia; o voto branco, portanto, não mete medo 
nos políticos. Quanto ao voto nulo, este é temido por ser contrário 
aos políticos oportunistas, enganadores, demagogos, desonestos, 
corruptos, e por aí vai. Se existisse sua tecla na urna seria um 
estímulo ao(à) eleitor(a), para que a usasse, o que não convém ao 
sistema, que adota o voto obrigatório, e aos políticos que se bene-
ficiam do sistema vigente. O voto nulo consciente é vontade do(a) 
eleitor(a), que deveria ser respeitada, mas não é porque o sistema 
é tendencioso e corrupto. O voto nulo consciente não é voto de 
protesto, como o era no tempo do voto manuscrito, mas voto sério 
e comprometido com a transparência e honestidade na condução 
da verdadeira Política.

Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
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Batista
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CARTA AOS TEMPOS Rogério Cezar Pereira Gomes

Sobre José Cesar Gomes, último grande 
homem de Ouro Preto do século XX

Meu pai é um dos fundadores 
do nosso Lions Clube, no remoto 
ano de 1968. Principal “membro 
fundador” e “agraciado com a 
Comenda Melvin Jone”, no Gran-
de Hotel, em 23 de novembro de 
1994 (O Liberal, n° 187, 11 de de-
zembro de 1994, pg. 09).

Ele descreveu o ambiente fes-
tivo em que a benemérita entidade 
recebeu oficialmente, em 1969, a 
Carta Constitutiva.

Refiro-nos ao poema que se-
gue, de 28 de abril de 1976.

Foi lá em sessenta e nove,
O Leão se mexe e move,

Ao lado da Domadora.
Solene data selada,
Por todos os Leões lembrada,
Da festa unificadora.

Vinte e sete de abril,
De manhã, em cores mil,
Em dois dourados salões,
Um almoço é oferecido,
A um grupo reunido,
De centenas de Leões.

Lugar alegre e repleto,
O programa já completo,
Com várias delegações.
As mesas são aumentadas,

Porque mesmo as reservadas,
Não comportavam Leões.

Tudo foi resolvido,
Com um toque colorido,
Naquela manhã festiva.
O governador “Cansado” 

(José Lara Cansado)
Dá ao clube fundado,
A “Carta Constitutiva”.

Com base também em outros 
motivos, estou convicto de que 
José Cesar Gomes foi o último 
grande homem de Ouro Preto do 
século XX.

Agora é Lei: Medidas Protetivas 
para casos de violência contra os 
professores municipais de Ouro Preto

Em agosto de 2017, uma professora foi 
agredida, covardemente, por uma mãe de aluno, 
na Escola Municipal Professora Haydée An-
tunes (CAIC) em Cachoeira do Campo. Sen-
sibilizado com tal acontecimento, o vereador 
Geraldo Mendes elaborou a Lei nº 1.064/2017 
(promulgada pelo prefeito municipal) que cria 
medidas protetivas e procedimentos para os ca-
sos de violência contra os professores e demais 
servidores do quadro da Secretaria Municipal 
de Educação do Município de Ouro Preto. “A 
criação dessas medidas e procedimentos é de 
fundamental importância para dar maior segu-
rança aos professores e servidores da educação, 
e também para coibir atos de violência pratica-
dos no ambiente escolar”, afirma o vereador.
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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

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

Parceria entre CRAS e 
zumba comemora um ano

VENDO CASA 
nova, 3 quartos, 

2 salas, 2 cozinhas, 
3 banheiros e 

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

Apenas R$ 570 mil.

Condomínio 
Paragem do Tripuí

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

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO 
DE OURO PRETO - MG , Antônio 
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova). 
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Ca-
margos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
DENER DE AQUINO VIANA, 
brasileiro, solteiro, frentista, natural 
de Itabirito-MG, nascido a 02/09/91, 
filho de Melquiades de Aquino Viana 
Neto e Ivanice Sebastiana das Mercês 
e LORENA FERNANDA NEVES, 
brasileira, solteira, auxiliar de pada-
ria, natural de Mariana-MG, nascida 
a11/03/91, filha de Antônio Imacula-
da Neves e Maria de Lourdes Neves; 
Ambos residentes neste Município de 
Ouro Preto-MG;
MICHAEL EVELIN MARCO-
LINO, brasileiro, solteiro, vigia, na-
tural de Ouro Preto-MG, nascido a 
03/03/89, filho de Luiz Carlos Marco-
lino e Gilda Gelza Ribeiro Marcolino 
e SIMONE DA SILVA DE SOUZA, 
brasileira, solteira, auxiliar de saúde 
bucal, natural de Mariana-MG, nasci-
da a 16/02/89, filha de José Raimundo 
de Souza e Wilma da Silva Correia de 
Souza; Ambos residentes neste sub-
distrito;
 Apresentaram todos os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525 do 
CCB. Se alguém souber de algum 
impedimento oponha-o legalmente.  
 Ouro Preto,13 de junho de 2018.

(a)Cássio Luiz de Lima 
Oficial Titular

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

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

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

Não perca 
tempo, compre 
tudo em um só 

lugar.

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

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

 O Provedor Irmandade da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ouro Preto, Sociedade Civil, sem fins lu-
crativos, Inscrito no CNPJ sob o nº 23.065.329/0001-
36, com sede no Município de Ouro Preto, Estado 
de Minas Gerais, localizada à Rua José Moringa, nº 
620, no Bairro Vila Itacolomy, no uso de suas atri-
buições legais e estatutárias, na forma dos artigos 44 
e 45, do Estatuto da Irmandade, convoca os Irmãos 
e Irmãs para Assembleia Geral Extraordinária, a rea-
lizar-se no dia 29 de junho de 2018, sexta-feira, às 
18h00m, na Santa Casa. 
 Pauta – Permuta de imóveis entre a Prefeitura 
Municipal de Ouro Preto e a Irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia de Ouro Preto. 1º Convoca-
ção – 18h00m – (quórum de 2/3 dos Irmãos); 
2º Convocação – 18h0030m – (quórum: metade 
+um Irmão); 3º Convocação – 19h00m – (quórum: 
mínimo de 10 Irmãos). Número de Irmãos aptos a 
votar: 168 (cento e sessenta e oito). 
 Ouro Preto, 13 de junho de 2018. 

Marcelo Sérgio Gonçalves de Oliveira 
Provedor

Edital  de 
Convocação

Edital  de 
Convocação

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, 
Sociedade Civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.065.329/0001-36, com sede no Município de Ouro Preto, Estado 
de Minas Gerais, localizada à Rua José Moringa, nº 620, no Bairro 
Vila Itacolomy, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, na 
forma dos artigos 29 e seguintes, do Estatuto da Irmandade, convoca 
os Irmãos e Irmãs para a Assembleia Geral Ordinária, a realiza-se no 
dia 06 de julho de 2018, sexta-feira, às 18h00m, na Santa Casa. 

Pauta – Prestação de Contas do Exercício de 2017. 1º Con-
vocação – 18h00m – (quórum de 2/3 dos Irmãos); 2º Convocação 
– 18h0030m – (quórum: metade +um Irmão); 3º Convocação – 
19h00m – (quórum: mínimo de 10 Irmãos). Número de Irmãos aptos 
a votar: 168 (cento e sessenta e oito). 

Ouro Preto, 13 de junho de 2018.
Marcelo Sérgio Gonçalves de Oliveira 

Provedor

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet  
www.sideralfm.com.br

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

Na quarta-feira, 13 de 
junho, a aula de zumba 
do Oratório Dom Bosco, 
em Cachoeira do Campo, 
teve um ritmo especial. 
Foi a comemoração do 
primeiro aniversário do 
projeto Zumba Para To-
dos, que, neste um ano de 
funcionamento, já aten-
deu 97 pessoas. Trata-se 
de mais uma parceria de 
sucesso realizada pela 
Prefeitura de Ouro Preto 
na atual administração.

As turmas contam 
com 60 alunos sob 
orientação da instrutora 
Aline Cristina da Costa, 
profissional capacitada 
para a atividade. Todas as 
segundas e quartas-feiras, 
às 18 horas, na quadra 
do Oratório Dom Bosco, 
ocorrem gratuitamente 
para todos os bolsistas do 
CRAS de Cachoeira do 
Campo que necessitam 
realizar atividades físicas. 
Já para os demais mo-
radores, é cobrada uma 
taxa simbólica paga dire-
tamente à instrutora.

“O projeto tem um 
cunho social que eu que-
ro destacar. Gostaria de 
agradecer aos profissio-
nais se apresentaram vo-
luntariamente nesta quar-
ta e a todos que doaram 
materiais para a gincana 
dos alunos”, exalta Aline.
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valdetebraga@yahoo.com.br

“Eu a odeio”

AMENIDADESValdete 
Braga

Duas amigas se desentenderam feio. Para mim, o motivo não 
era para tanto, mas há muito tempo aprendi que não nos cabe 
julgar as razões de ninguém. O que para um pode parecer uma 
bobagem, para outro pode ter grande importância. Como amiga 
das duas, fiquei no fogo cruzado, tentando não julgar nenhuma e 
entender ambas.

Ao falar sobre o assunto, uma delas me disse, com relação 
à outra: “eu a odeio”. Nesta hora, deixei de lado todas as minhas 
convicções do “não envolvimento” e quando dei por mim já estava 
pedindo a ela que não falasse aquilo.

A palavra ódio é forte demais. Tenho por princípio não odiar 
ninguém. Já passei por muitas coisas nesta vida e confesso que 
motivos não me faltaram. Mas eu me recuso. Por maior que seja o 
mal que alguém me faça, eu posso sentir raiva, ficar irritada, mas 
jamais odiei e jamais odiarei. Um sentimento tão negativo só pode 
atrair energias ruins, inclusive para quem o sente.

Falei prá minha amiga: “por mais que você esteja ferida agora, 
isso vai passar. Vocês já foram amigas um dia. Mesmo que este 
sentimento nunca mais volte, não fale em ódio. Não atraia para 
ela nem para você mesma algo tão ruim, em nome do que vocês 
já foram um dia”.

Ela me olhou e disse que eu não entendia o que ela estava 
sentindo. Respondi que eu não podia sentir como ela, porque ca-
da sentimento é único e cada um sabe de si, mas que eu podia 
entender e odiar jamais seria a solução.

Temos por hábito usar palavras sem pensar em seu real 
significado. Tanto negativas como positivas. “Eu te amo”, “eu te 
odeio”, expressões tão significativas são banalizadas nos contex-
tos mais esdrúxulos No caso em questão, é óbvio que nenhuma 
odiava a outra. Na hora da raiva (raiva, não ódio) uma falou pelo 
impulso da emoção, pela mágoa, pela dor do ressentimento, que 
seja. Mas palavras têm peso e precisamos nos policiar antes de 
abrirmos a boca.

Agradeço a Deus por conseguir vencer este sentimento terrí-
vel e peço a Ele que continue a seguir a minha vida sem nunca 
senti-lo. E Ele retribui este agradecimento a cada dia que nasce. 
A maior prova que eu podia ter foi a de conseguir explicar isto à 
minha amiga. Mais um motivo para agradecer.

Atletas da região se destacam na Copa Internacional Levorin

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

Câmara de Ouro Preto aprova 
projeto de lei que institui Plano 
Municipal de Turismo

Durante a reunião ordinária 
dessa terça-feira (12), os vereado-
res aprovaram, em redação final, o 
projeto de lei ordinária nº 82/2018, 
que institui o Plano Municipal de 
Turismo no município de Ouro 
Preto, de autoria do prefeito Júlio 
Pimenta. O projeto visa a regula-
mentar e estimular o turismo sus-
tentável nos próximos dez anos.

Segundo o documento, “a 
implementação do Plano Decenal 
Municipal de Turismo de Ouro 
Preto (2017/2027) é fundamental 
para revisão e proposição de ações, 
programas e projetos, bem como 
mensurar os resultados obtidos, 
quanto para avaliar o andamento 
das metas”. Ainda de acordo com 
o projeto, “com o cumprimento 
das metas e a realização das ações, 
projetos, e programas baseados no 
plano apresentado, Ouro Preto al-
cançará o seu potencial no desen-
volvimento de um produto turísti-
co completo e de qualidade”.

Dessa forma, com a aprova-
ção dos parlamentares, o projeto 
será sancionado pelo Executivo. 
Na reunião, também foram apro-
vadas oito indicações;nove reque-
rimentos; e três representações. 
Doze projetos de resolução (refe-
rentes a honrarias como título de 
cidadania honorária e diploma de 
honra ao mérito) foram aprovados 
em única discussão; um projeto 
de lei ordinária aprovado em pri-
meira discussão; um projeto de lei 
complementar e um projeto de lei 
ordinária foram aprovados em se-
gunda discussão.

Tribuna Livre
Também durante a 32ª reunião 

ordinária, o operador de máquinas 
de segurança Alexandre Augus-
to Rioga e o comerciante Romeu 
Guimarães utilizaram a Tribuna 

Livre para fazer reivindicações de 
melhorias para o município, como 
benfeitorias para o bairro Antônio 
Dias e questionaram oreajuste nos 
valores do IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano).

As reuniões ordinárias da Câ-
mara de Vereadores acontecem às 
terças, às 16h, e às quintas, às 9h. 
São abertas ao público e transmiti-
das ao vivo pelo site e fanpage da 
Câmara no Facebook, além da TV 
local, site e rádios parceiras. (31) 98489-7530

Denúncias 
 Sugestões

Críticas 
Novidades 

ENVIE PARA

Atletas de ciclismo da região dos 
Inconfidentes tiveram a oportunida-
de de participa da Copa Internacio-
nal Levorin de Mountain Bike que 
aconteceu em Ouro Preto entre os 
dias 8 e 10 de junho. A Copa Levorin 
é considerada a maior competição de 
mountain bike das Américas e a pri-
meira prova no Brasil a contar pontos 
para o ranking Olímpico de mountain 
bike que será realizada em Tókio, no 
Japão.

O evento, que aconteceu no 
Campus Morro do Cruzeiro da 
UFOP contou com a participação dos 
mais respeitados atletas sul-america-
nos. Cerca de 15 atletas ouropretanos 
participaram da competição, que so-
ma pontos para o ranking mundial da 
União Ciclística Internacional.

Na região, o ciclista marianense 
Juliano Neves foi destaque, ficando 
em 3º lugar na categoria Sub 40, uma 
das mais disputadas. Ele já pratica o 
esporte há mais de 20 anos e já foi in-
clusive campeão da prova em 2015. 
Juliano destacou a emoção de parti-
cipar do evento pela sétima vez, mas 
dessa vez praticamente em casa. “É 
sempre um sonho para qualquer atle-
ta participar desse evento, que é um 
dos grandes do MTB a nível de Amé-
rica Latina. Esse foi mais especial, 
por estar na nossa região. Essa cate-

goria é muito disputada, pois atletas 
de elite, de alto desempenho, na faixa 
de 35 e 36 anos vão para categoria 
sub 40, o que a torna extremamente 
competitiva. Um 3º lugar para mim 
foi histórico”, comemora o ciclista, 
que ainda torce para que o evento 
aconteça mais vezes na região. “To-
mara que continue por aqui, pois 
além da praticidade de participarmos 
tem o legado que o evento deixa, in-
centivando as crianças e adolescente 
que vão assistir as corridas”.

Ouro Preto também teve atleta 
destaque, o ciclista Kilder Melo, da 
equipe Clínica do Pedal Audax ter-
minou em 6°.O evento teve apoio da 
Prefeitura de Ouro Preto, por meio da 
Secretaria de Esportes.

Roberto Cica Jr.

Associação dos Surdos de Ouro Preto (ASOP) 
está promovendo 2 cursos

A Associação dos Surdos de Ouro Preto (ASOP) está oferecendo 
dois Cursos gratuitos da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para 
Surdos de Ouro Preto, Mariana, Itabirito e distritos. No sábado, dia 
16 de junho, de 14 às 17 horas, surdos a partir de 14 anos e surdos 
adultos poderão ter a primeira aula de Libras na Casa Paroquial na 
pracinha da Bauxita, que fica situada à rua Francisco Pignataro, nú-
mero 10, ao lado da Delegacia. As serão ministradas pelo professor 
Wellington Aguiar, que é surdo, e acontecem aos sábados, de 15 em 
15 dias.

Já para crianças com até 14 anos, a ASOP oferece o Curso de Libras 
a partir do outro sábado, dia 23 de junho. Neste caso, as aulas serão 
ministradas pela professora da UFMG, Michelle Murta, que é surda e 
também com aulas aos sábado, mas neste caso, uma vez por mês. O 
horário será de 13h às 14 horas e o local será informado para os pais e 
responsáveis que inscreverem seus filhos. Para os dois cursos, é preci-
so fazer inscrição pelo e-mail librasasop@gmail.com ou pelo whatsapp 
98692-0202. Outras informações e dúvidas podem ser esclarecidas tam-
bém pelo mesmo número de whatsapp já divulgado.
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Cálculos do IPTU em Ouro Preto 
geram dúvidas e questionamentos 
dos contribuintes

COLUNA DO 
EVANGÉLICO

gegomes2@yahoo.com.br

Deus ouve 
na aflição

Geraldo 
Gomes

Ele estava dormindo um sono profundo. No pequeno vilare-
jo onde residia, às vinte e três horas e cinquenta minutos eram 
altas horas da noite, diferentemente das grandes cidades aonde 
muitas pessoas vão para a cama após meia noite ou varam pelas 
madrugadas em intermináveis encontros sociais. Além do mais 
ele havia trabalhado duro todo o dia em sua pequena farmácia 
atendendo aos inúmeros fregueses que em busca de seu auxílio 
vinham das fazendas da vizinhança. Seu estabelecimento comer-
cial era o único desta natureza na vila de pouco mais de um milhar 
de habitantes e distante mais de cem quilômetros da cidade mais 
próxima. Os residentes do lugar confiavam em seu ofício de recei-
tador prático e fornecedor de medicamentos. Na falta de médicos 
e enfermeiros na localidade, o senhor Julião era, como diz o ditado 
popular: o salvador da pátria.

Naquela noite o senhor Julião foi despertado por insistentes 
batidas à sua porta de aço que ficava no andar inferior do seu so-
brado. Embaixo de seu quarto ficava a farmácia. Era uma menina 
de onze anos que, esbaforida, gritava chorando para que ele sal-
vasse sua mãe, pois ela havia tomado erradamente um remédio 
e estava em convulsão no chão da sala em sua casa. Descendo 
as escadas às pressas, ainda meio sonolento, foi à prateleira de 
remédios, pegou um frasco e, o mais rápido que pôde entregou 
àquela criança o que julgara ser um antídoto útil para a situação, 
explicando a ela como deveria proceder. Ao voltar para o quarto 
dizia para sua esposa que não suportava mais ser o único farma-
cêutico do lugar. Sua esposa porém o acalmava dizendo que eles 
dependiam daquela atividade. Aquilo era o meio de subsistência 
deles. Ao começar a se acalmar, de repente ele salta da cama 
espavorido. Disse à mulher: na pressa, entreguei o remédio errado 
à garota. Se a mãe dela tomasse aquela substância certamente 
morreria e ele seria o culpado. Em seu nervosismo começou a 
clamar: bem sabes ó Deus que sou ateu pois aprendi com meus 
pais esta maneira de pensar. Mas, se tu existes ó Deus, não deixa 
aquela mulher morrer. Nem sei onde ela mora..., estava muito ner-
voso e preocupado sentindo-se culpado... Clamava mais e mais...

De repente ele ouve novamente batidas à porta e quando olha 
é a mesma garota. Ela voltara. O senhor me perdoa, dizia. Na 
minha correria para casa, ao chegar lá tropecei em uma pedra e 
caindo deixei quebrar o vidro que me deu. Por favor me dê outro 
remédio. Não tenho dinheiro mas a minha mãe não pode mor-
rer. Eu lhe peço outro remédio para salvar minha mãe. Naquele 
momento aquele homem que fora ateu a vida toda entendeu que 
Deus o ouvira e lhe dera uma segunda chance de conhecê-lo. Ele 
entendeu que Deus existe e ouve o clamor dos aflitos. Entendeu 
que Deus é um Deus de segunda chance.

Não importa como o homem tem vivido. O dia que ele voltar-se 
para Deus, Ele está sempre à disposição para ouvir e atender. 
Deus sempre dará uma segunda chance àquele que se arrepen-
der de seus pecados e voltar-se para Ele.  Enviou o seu filho uni-
gênito, Jesus para morrer no lugar do pecador. Jesus é o único 
mediador entre Deus e os homens. Vale a pena considerar a exis-
tência de Deus e crer que seus olhos estão em todo lugar obser-
vando os maus e os bons, como está escrito no livro de Provérbios 
(Pv15.3). Nada passa despercebido aos olhos do Senhor... Ele 
é aquele que tudo vê. Vê a insistência de alguns em rejeitá-lo, 
mas por causa do seu grande amor, Ele está sempre disposto a 
dar uma segunda chance, mesmo ao mais renitente pecador. En-
quanto vive o homem ele tem oportunidade de arrepender-se de 
seus pecados e voltar-se para Deus que recebe de braços abertos 
a todo filho pródigo. Experimentar o amor de Deus é a maior ven-
tura de que alguém possa desfrutar.

Os moradores de Ouro Preto 
estão considerando abusivo o rea-
juste no valor do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) deste 
ano. A lei que corrigiu valores do 
metro quadrado de edificações e 
terrenos e a lei que alterou a tribu-
tação na cidade foram sancionadas 
em dezembro do ano passado. 
Mas, agora, com o início da entre-
ga dos carnês de IPTU 2018, con-
tribuintes começaram a reclamar 
do valor reajustado.

De acordo com o secretario de 
Fazenda, Huamam Xavier, o IPTU 
de 2018 foi calculado com base na 
Lei nº 1.069/2017. “Essa lei atuali-
zou os valores venais dos imóveis 
urbanos de Ouro Preto que esta-
vam desatualizados desde 2009. 
Além do IPTU, é lançado no car-
nê a Taxa de Coleta de Resíduos 
(TCR), que se destina a custear 
os serviços de coleta e destinação 
final do lixo”, explica o secretário. 

Os valores assustaram os con-
tribuintes, uns declaram que hou-
ve aumento de mais de 1.000%. 
Além do valor do IPTU, uma dú-
vida dos contribuintes é com rela-
ção ao valor venal do imóvel. “Os 
valores não estão de acordo. Tenho 
dois lotes no Morro São Sebastião, 
um é de 800m², maior que o outro, 
e ele veio com o valor de IPTU e 
venal menor que o outro. Além de 
ser maior, é uma área melhor na 
questão de topografia”, declara  
Renata Freitas.

Huaman enfatiza que o rea-
juste anual é limitado ao INPC e 
não reflete o comportamento do 
mercado imobiliário, no qual pode 
haver aumentos drásticos, estagna-
ção ou reduções, e que devem ser 
reajustados a cada quatro anos.

Para 2018, o secretário enfatiza 

que para calcular o valor venal foi 
realizada ampla pesquisa do mer-
cado imobiliário, com análise de 
todos os imóveis a venda nas imo-
biliárias, declarações feitas pelos 
contribuintes para cobrança do IT-
BI, avaliações para financiamen-
tos imobiliários feitos pela Caixa, 
Banco do Brasil, Banco Itaú e Bra-
desco e tabela do custo de constru-
ção do Siduscon/MG. “Todo esse 
trabalho resultou na promulgação 
da Lei nº 1.069/2017”, frisa. 

O valor arrecadado com o 
IPTU deve ser aplicado 25% na 
educação e 15% na saúde. De 
acordo com as informações do 
carnê do imposto, a verba refe-
rente a saúde já tem destinação 
certa, a construção de uma nova 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) para a cidade. O assunto 
também foi muito questionado 
pelos moradores e será tema de 
uma entrevista na próxima edição 
do Jornal O LIBERAL, que 
trará mais detalhes concretos do 
assunto.

De acordo com o executivo a 
previsão é arrecadar cerca de R$ 5 
milhões de IPTU e R$ 3 milhões de 
taxa de coleta de resíduos (TCR).

Além dos valores, outro ques-
tionamento da população é com 
relação a TCR. Muitos ressaltam 
que não há coleta de lixo em suas 
ruas, mas há a cobrança pelos ser-
viços. Com relação a esse assunto, 
Huamam esclarece que se o imó-
vel não possui acesso à coleta de 
lixo, não deve pagar a taxa, mas 
ele esclarece que “essa coleta não 
precisa ser na frente do imóvel. 
Basta que exista um ponto de co-
leta de lixo próximo ao imóvel, 
onde o morador deposite o lixo e 
o mesmo seja recolhido’.

Entregas
Os carnês estão sendo entre-

gues por servidores do executivo e 
pelos Correios. Para os contribuin-
tes residentes fora de Ouro Preto, 
os Correios estão fazendo a entrega 
e para os contribuintes residentes 
em Ouro Preto a entrega está sen-
do realizada pela própria prefeitura. 
De acordo com o secretário, a me-
dida foi necessária pelos seguintes 
fatores: 1) alto custo de entrega dos 
Correios, aproximadamente R$ 
80 mil reais; 2) entrega deficiente 
realizada pelos Correios em 2017, 
com falta de entrega de centenas de 
carnês, atrasos na entrega (tivemos 
que adiar um mês o vencimento) e 
ausência de entrega domiciliar nos 
distritos (os moradores têm que ir 
no posto buscar a correspondência).

Entenda
O valor venal é uma estimativa 

que o poder público faz do preço de 
determinados bens, cuja finalidade 
principal é ser a base de cálculo de 
certos impostos, como o Imposto 
Territorial Urbano (ITU) e o Im-
posto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). Ele é calculado de acordo 
com a Lei 1069/2011, que define os 
valores unitários e a fórmula para 
chegar ao valor venal. O valor ve-
nal é o valor dos imóveis avaliados 
pela prefeitura, e que deve acompa-
nhar o valor de mercado.

Manifestação
Insatisfeitos com o reajuste, 

moradores organizam uma mani-
festação para este sábado, dia 16, 
às 15h, com concentração na Praça 
Tiradentes. Outra ação é um abai-
xo assinado no site Petição Públi-
ca online, que será encaminhado 
ao Ministério Público. Ambas as 
ações pedem que o executivo revi-
se os valores do imposto.

CARTA AOS TEMPOS II Pe. Miguel Ângelo Fiorillo

Os bispos de ontem e o bispo de hoje
Expirando o Governo Arquidioce-

sano do 5º Arcebispo Metropolitano de 
Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha, 
23/06/2007 a 23/06/2018, por ter com-
pletado 75 anos de idade, o Sumo Pon-
tífice julgou por bem nomear o Revmº 
Sr. Arcebispo de Campinas, Dom Air-
ton José dos Santos, para a Arquidio-
cese de Mariana e que cuja posse está 
prevista para o próximo dia 23/06/2018 
na Sé Marianense.

Há de considerar algumas coinci-
dências neste ano de 2018: 1º - Em 23 
de abril de 1748, o Augusto, Monarca 
Português, D. João V, entendeu que o 
Bispo nomeado para governar a Dio-
cese Primaz de Minas Gerais não po-
deria ser um Vilão, ou seja, não podia 
residir em Vila e por isto elevou a Vila 
do Ribeirão do Carmo, à condição de 
Cidade, com o nome de Mariana. 2º - 
Em 28 de novembro de 1748 entrava 
em Mariana um homem santo e com-
petente que transformaria de maneira 
magnífica as vidas daqueles quase 300 
mil habitantes, falo do Primeiro Bispo 
das Minas Gerais, Dom Frei Manoel 
da Cruz, da Ordem de São Bernardo. 
3º - Em 25 de abril de 2018, o Papa 
Francisco anuncia para o planeta terra 
que Dom Airton José dos Santos, até 
então Arcebispo de Campinas, SP, Bra-
sil, ocuparia o Áureo Trono Episcopal 
Marianense, MG, Brasil, na qualidade 
de SEXTO ARCEBISPO.

Mas afinal quem é D. Frei Manoel 

da Cruz? Quem é Dom Airton José dos 
Santos? O que os Bispos de ontem fi-
zeram ao longo dos 270 anos passados 
e o que o fará Dom Airton José dos 
Santos?

D. Frei Manoel da Cruz, nasceu 
em 05/02/1690 nas proximidades da 
cidade do Porto, em Portugal. Feitos os 
estudos eclesiásticos, e em 1738 com 
48 anos foi Sagrado Bispo para a quarta 
Diocese no Brasil, São Luiz, na Capita-
nia do Maranhão, Brasil.

Criada pela Bula “Canor Lucis Ae-
ternae”, de Bento XIV, em 06/12/1745, 
a Diocese de Mariana, o Sumo Pontífi-
ce achou por bem transferir o Bispo de 
São Luís do Maranhão em 1746 para 
a incipiente Diocese de Mariana. Em 
28/11/1748, após um pequeno descan-
so de três dias na Velha e sempre Nova 
Itaubyra de Nossa Senhora da Boa Via-
gem do Rio de Janeiro, no ainda exis-
tente Pouso do D. Frei Manoel da Cruz, 
localizado à Travessa São Benedito, nº 
189, Boa Viagem, em Itabirito, Brasil, 
o jovem Bispo fora amavelmente aco-
lhido por aqueles saudosos habitantes. 
Naquele antigo Pouso, acolheu e rece-
beu seus novos Diocesanos e por mais 
de três dias pontificou na quase Tricen-
tenária Igreja de Nossa Senhora da 
Boa Viagem.

Com o olhar fixo no seu objeti-
vo, o jovem Antístite, deixou a antiga 
Freguesia de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, embrenhando naquelas matas 

rumo a nova Primeira Sede Episcopal 
da Capitania de Minas Gerais. Em 
28/11/1748 sobre vivas e aplausos en-
trava ele na CIDADE ETERNA MI-
NEIRA se constituindo em um acon-
tecimento sensacional, jamais visto. D. 
Frei Manoel da Cruz fez um longo e ár-
duo Governo Diocesano (1748/1764), 
de muito e muito hercúleos esforços. 
Tudo isto e muito mais em linguagem 
magnifica do tempo e narrativa im-
pregnada de detalhes e eloquência está 
registrado no ÁUREO TRONO EPIS-
COPAL o que fora as festividades reali-
zadas por ocasião da chegada de D. Frei 
Manoel da Cruz na CIDADE ETER-
NA MINEIRA, na expressão carinhosa 
que Dom Oscar aludia Mariana.

Prioritariamente coube ao Antístite 
fundar o Bispado, iniciando do ponto 
zero para edificar o conjunto de insti-
tuições que integram o organismo de 
uma Diocese. Não era o caos, mas tu-
do estava por fazer, e um ano após sua 
chegada (1749) já estava funcionando a 
primeira escola em terras na capita-
nia das minas gerais, que é o vetusto 
Seminário de Mariana, que há 269 
anos prepara homens para continua-
rem a missão de Jesus Cristo e cuidar 
das coisas do mundo. O prédio onde 
se instalou a primeira Escola de Minas 
Gerais funciona hoje como extensão da 
UFOP.

Dom Frei Manoel da Cruz veio 
encontrar um Bispado a se instalar em 

uma vasta região, bem povoada, cuja 
maioria dos habitantes se compunha de 
aventureiros e em situação duvidosa, 
onde motins e revoltas fazia parte do 
dia a dia.

Diminuído o trabalho organizacio-
nal da nova Diocese e a tarefa adminis-
trativa, se constituiu dever do primeiro 
prelado enfrentar confusão e a anarquia 
daquele mundo colonial, aquela época 
um barril de pólvora, prestes a explo-
dir. Também era nas primeiras décadas 
do século XVIII, um grande acampa-
mento de garimpeiros, onde imperava 
a anarquia, o roubo, o crime, a prosti-
tuição. De fato estabelecida em 1720 
a Capitania das Minas Gerais, com 
governo próprio, e Ação Evangeliza-
dora foi instaurada a ordem e o direito, 
administrados pelo Conde de Assumar.

É inegável que na sucessão da 
Cátedra Marianense houve uma Ação 
Pastoral de continuidade, de Dom Frei 
Manoel da Cruz a Dom Geraldo Lyrio 
Rocha (23/06/2007 a 23/06/2018) que 
foram iluminados pelo Espírito Santo 
e se deixaram guiar pelo Magistério 
Eclesiástico, à luz das realidades do 
tempo de cada um. No entanto, há de 
se destacar a Ação Pastoral dos três Ar-
cebispos que antecederam o sexto, que 
em 23/06/2018 assumirá o Governo 
Arquidiocesano de Mariana, D. Airton 
José dos Santos. Assim o TERCEIRO 
ARCEBISPO DE MARIANA, Dom 
Oscar de Oliveira, levou-nos a observa-

ção da doutrina eclesial, e institucional, 
com dedicação para com seus Arqui-
diocesanos e a dedicada e invejada de-
dicação à promoção das VOCAÇÕES 
SACERDOTAIS. D. Luciano Pedro 
Mendes de Almeida, com sua visão 
personalista nos exortou para a missão, 
aperfeiçoando e promovendo as pasto-
rais. Dom Geraldo Lyrio Rocha, além 
do apoio e preocupação incondicional 
com o Clero, reuniu e organizou a ca-
minhada pastoral com muitos planos 
pastorais e missionários.

O sexto Arcebispo de Mariana, 
nascido em 25/07/1956, realizou seus 
estudos eclesiásticos em São Paulo, 
e é Mestre em Direito Canônico pela 
Pontifícia Universidade Gregoriana em 
Roma. Depois de pastorear as Dioceses 
de Santo André, de Moji das Cruzes, 
foi nomeado Arcebispo de Campinas. 
Exerceu as funções de Grão Chanceler 
da PUC – Campinas, Presidente e Se-
cretário do Regional Sul 1 (São Paulo) 
da CNBB, e Membro da Comissão 
Episcopal para os Tribunais Eclesiásti-
cos de 2ª Instância.

O Ministério de Dom Airton se ali-
nha com as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da CNBB, atento às 
solicitações do Papa Francisco de ser 
“Igreja em saída”. Com o lema episco-
pal “Ut faciam Deus, voluntatem tuam” 
(Hb 10,09). “Eu vim, ó Deus para fazer 
a tua vontade”.Dom Airton seja bem 
vindo! E feliz Apostolado entre nós.
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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

Mateus Meireles

PANORAMA

O advogado, professor e historiador ouropretano Rogério Fernandes é o 
novo presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Ouro Pre-

to, escolhido pelos filiados durante reunião que decidiu pela renovação da 
Comissão Executiva Municipal, em substituição ao professor Caio Mário 
Bueno, que permanece na Comissão Executiva Municipal do PSB mas vai 
dedicar-se à sua candidatura à Prefeitura Municipal. Rogério Fernandes, 
que é também pré- candidato a deputado federal, é morador do Bairro de 
Antônio Dias, tem participação e militância antigas na política ouro-pre-
tana e seu nome foi aprovado pela direção Estadual do PSB e pelo can-
didato ao Governo do Estado, Márcio Lacerda que, no momento, amplia 
sua campanha por todo o Estado e deverá retornar a Ouro Preto ainda este 
mês, para encontro com filiados do PSB outros partidos que apoiam seu 
nome. O novo presidente irá organizar uma reunião com a presença do 
pré-candidato a Governador do Estado, Marcio Lacerda, que pretende rea-
lizar em Ouro Preto o lançamento de sua candidatura. A nova Executiva 
do PSB de Ouro Preto é integrada por Rogério Fernandes, Raphael Antô-
nio Barbosa Simões, Carlos Roberto Pedro, José Sérgio Barbosa Queiroz, 
Bartolomeu Fortes Filho, Caio Mário Bueno Silva e Paulo Pedro Farah.

O centenário de nascimento de um dos maiores pintores impressionis-
tas do Brasil, o paulista Durval Pereira, será comemorado em grande 

estilo. No dia em que completaria 100 anos, 26 de junho, a Exposição SE-
SI Durval Pereira - Impressões Brasileiras/100 anos, considerada a mais 
significativa já montada sobre a sua vida, estará em Ouro Preto. A mostra, 
que começou no dia 4 de maio, termina no dia 30 de junho. São cerca de 
220 telas que revelam a experiência artística do pintor e sua importância 
para a arte brasileira. O evento, gratuito, é uma realização do Instituto Ori-
gami e tem o patrocínio do SESI.

A Galeria de Arte Nello Nuno, da Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) exibe a exposição “Pinturas: Fani 
Bracher”. A mostra faz uma retrospectiva da carreira da artista mineira. Com diversas exposições em cidades 

do Brasil e do mundo, Fani apresenta 29 trabalhos que utilizam a técnica de óleo sobre tela ocupando duas salas da 
galeria. A curadoria foi realizada pela equipe da FAOP, composta por Ana Célia Teixeira, Rachel Falcão e Sandra 
Fosque. A entrada é gratuita com visitação até o dia 1º de julho de segunda a sexta-feira de 9h as 18 e sábado e 
domingo 13h às 18h. Informações: (31) 3552-2480.

Mateus Meireles

A direção da Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora agradece a 
todos os colaboradores que se empenharam pelo sucesso da “Festa 

Junina”, inclusive o Jornal O LIBERAL pela propaganda do evento, 
demonstrando assim a valorização da arte e cultura regional. O evento 
proporcionou uma tarde domingueira de alegria, lazer e degustação de co-
midas tradicionais dessa antiga festividade junina. Esse ato solidário forta-
lece a amizade e valorização da educação na comunidade. Deus abençoe 
a todos e cada um.

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

OO representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrá-
rio, Pedro Moreira, esteve em Ouro Preto para acertar detalhes sobre 

a implantação de uma unidade regional da secretaria. A Unidade irá aten-
der 59 municípios no apoio à regularização fundiária, crédito fundiário 
rural e fortalecimento da agricultura familiar, entre outros serviços. Estive-
ram presentes na reunião o vereador Chiquinho de Assis (PV), o secretário 
de governo, André Simões, o secretário da fazenda Huaman Xavier e o 
prefeito municipal, Júlio Pimenta.

E a festa junina de Glaura, organizada pela diretora Andreia Diva da 
Silva e a equipe da Escola Municipal Benedito Xavier mais uma vez 
foi a grande atração da comunidade do distrito. Parabéns a todos!

Ciclistas de Cachoeira do Cam-
po organizam o 2° Pedal So-

lidário no distrito cachoeirense 
no dia domingo dia 24 de junho 
com o tema “Quem pode, ajuda. 
Quem precisa, agradece”. A ação 
solidária visa arrecadar blusas, co-
bertores, sapatos e agasalhos em 
geral às famílias assistidas pelo 
Centro de Referência de Assistên-
cia Social (Cras). A concentração 
acontece às 9h, na Praça da Matriz 
e contará com um percurso de 15 
km. A programação conta com 
sorteio de brindes, medalhas de 
participação e outras atrações. O 
evento é idealizado por Franklin 
Dias e apoiada e organizada por 
Josiane Diniz, Fernanda Peixoto, 
Edgar Henrique, Cida Peixoto e 
Anderson Matos.

A Associação de moradores do bairro São José, do distrito de Ca-
choeira do Campo, promovem no dia 7 de julho, às 21h, na Casa 

Altemisa, rua Bela Vista, a ‘Noite do Flash Back’, com o DJ Wesley. 
Os ingressos podem ser adquiridos pelo valor de R$15,00. 

Os professores da Escola 
Estadual Dom Pedro informam 
que, uma vez que o governo 
de Minas Gerais não cumpriu 
com a escala de pagamento 
anunciada para o mês de Junho 
e, até, o presente momento não 
efetuou o pagamento da 1ª par-
cela do salário dos servidores 
da Educação, irão permanecer 
paralisados em atendimento à 
convocação do SinUTE-MG 
em prol do pagamento dos sa-
lários no 5º dia útil, tal como 
determinado pela lei. 

"Dessa forma, entendemos 
que o governo mineiro, além 
de não cumprir com os acor-
dos combinados com a classe, 
ainda age com total descaso 
em relação aos seus servidores. 
Portanto, como maneira de lu-
tarmos por nossos direitos, as 
aulas permanecerão suspensas 
até que seja efetuado o paga-
mento da 1ª parcela do salário", 
reforçam os professores.

COMUNICADO
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Casa da Ópera, o mais antigo 
teatro em atividade das 
Américas, completa 248 anos

Prefeitura Itinerante 
finaliza terceiro bairro

Marcelo TholedoA Casa da Ópera de Vila Rica 
foi construída pelo português João 
de Souza Lisboa, com apoio do 
conde de Valadares, governador 
da Capitania, e de seu secretário, 
o poeta Cláudio Manoel Costa. 
Situada próximo à Igreja do Car-
mo, foi inaugurada no dia 6 de 
junho de 1770, na comemoração 
do aniversário do Rei Dom José I. 
É o mais antigo teatro em funcio-
namento das Américas, foi espaço 
de espetáculos para a elite local 
e palco para atos políticos como 
o de Rui Barbosa na Campanha 
Civilista no início de 1900. Nele 
representaram-se peças do incon-
fidente Cláudio Manuel da Costa 
e o primeiro onde atrizes negras se 
apresentaram, no século XVIII.

Ao longo dos tempos, a edi-
ficação sofreu várias alterações 
em sua estrutura física, mas 
manteve sua fachada pratica-
mente inalterada.

Em 1983, durante uma refor-
ma, foram descobertas pinturas 
antigas, de autoria desconhecida, 
provavelmente realizadas entre 
1854 e 1862, representando a Co-
média e o Drama.

Em 2006, a Prefeitura do Ouro 
Preto, em parceria com o IPHAN 
e o Programa Monumenta, do 

Ministério da Cultura, realizou a 
restauração completa no edifício, 
que passou a contar um anexo para 
atender às necessidades do público 
e das produções artísticas.

Em 2014, vítima do descaso, 
com problemas estruturais e de 
segurança, a Casa da Ópera de 
Ouro Preto foi obrigada a fechar 
novamente suas portas. Só foi rea-
berta no ano passado e, de janeiro 
de 2017 a maio de 2018, mais de 
10 mil pessoas tiveram a oportuni-
dade de visitá-la, e assistir aos es-

petáculos que ali foram realizados 
sem ônus para o Município, graças 
à política de sustentabilidade ado-
tada pela Secretaria Municipal de 
Cultura e Patrimônio, que cumpre 
a missão de zelar pelo valioso mo-
numento.

E, do dia 06 ao dia 10 de junho 
de 2018, centenas de pessoas com-
pareceram às atividades comemo-
rativas dos 248 anos da Casa da 
Ópera – Teatro Municipal de Ouro 
Preto, neste Ano do Patrimônio 
Cultural.

Dia D no Morro da Queimada 
será no próximo sábado

O próximo sábado será movimentado no Morro da Queimada: a admi-
nistração municipal irá realizar a entrega das obras da Prefeitura Itinerante. 
Foram realizados diversos trabalhos no bairro, como a capina, manuten-
ção e construção de passeios, pintura de meio-fio e de faixas de pedestres, 
operação tapa-buracos, correção da iluminação pública e mutirão de lim-
peza. Além disso, houve instalação de containers de lixo, de sinalização de 
trânsito, de um corrimão na XV de Agosto para aumentar a segurança dos 
pedestres, e ainda, uma academia ao ar livre.

O Dia D é uma aproximação dos serviços da Prefeitura à população e é 
realizado sempre que a Prefeitura Itinerante finaliza os trabalhos no bairro 
em que está atuando. No sábado, dia 16 de junho, serão oferecidos diver-
sos serviços à comunidade, como o caminhão da Saúde para aferição de 
pressão, glicose, orientações e agendamentos de consultas, atendimentos 
da assistência jurídica, orientações sobre programas sociais, coleta seleti-
va, confecção de carteira de Identidade (em parceria com a Câmara Muni-
cipal) e vários outros. A população poderá ter acesso gratuito aos serviços 
a partir das 9 horas, na rua Marina Ferreira Guimarães.

O próximo bairro contemplado pela Prefeitura Itinerante será o Novo 
Horizonte. Os trabalhos começam já na segunda-feira, 18 de junho.
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Secretaria de Saúde realiza prestação 
de contas do 1º quadrimestre

DizEnrola leva importantes 
discussões para a 
5ª Quermesse do Cabanas

O projeto DizEnrola, realizado 
pela Secretaria de Desenvolvimen-
to Social e Cidadania, é de fato um 
sucesso. No último sábado, 9, o 
projeto integrou a programação da 
5ª Quermesse do Cabanas, levan-
do debates sobre as violências do-
méstica e virtual. Essa é a primeira 
vez que o programa é convidado a 
participar de um evento já consoli-
dado na região.

Para o Secretário de Desen-
volvimento Social e Cidadania, 
Juliano Barbosa, o convite é o re-
conhecimento de um trabalho bem 
feito. "Ter esse retorno nos motiva 
ainda mais. Estamos trazendo de-

bates importantes para os jovens 
e também dando visibilidade aos 
grupos de dança que são nossos 
parceiros", afirmou.

Além do momento de diálogo 
com a comunidade, o evento con-
tou com apresentações musicais e 
de grupos de dança.  A dançarina, 
Dryka Moraes, do CRIA, parabe-
nizou o incentivo da Prefeitura de 
Mariana. “É um projeto que ajuda 
as pessoas a discutirem temas que 
muitas vezes são vistos como ta-
bus pela população. Sem contar 
que é extremamente importante 
para promover nossos grupos de 
dança”, disse.

A Secretaria de Saúde reali-
zou na tarde de segunda-feira, 11, 
a prestação de contas referente ao 
primeiro quadrimestre de 2018. A 
ação visou cumprir a legislação re-
ferente à transparência do poder pú-
blico, além de manter a população 
informada sobre as ações da pasta.

O prefeito de Mariana, Duarte 
Júnior, ressaltou que a adminis-
tração pública tem se desdobrado 
para angariar recursos em busca 
de oferecer um atendimento ca-
da vez melhor em todas as áreas, 
inclusive a saúde. No primeiro 
quadrimestre os investimentos na 
pasta somaram 27,68% dos recur-
sos totais da prefeitura, enquanto o 
exigido por lei é 15%.

Outro ponto ressaltado na 
prestação de contas foi o índice 
de atendimentos e procedimentos 
realizados no período. Nas unida-
des de saúde foram feitos 49.173 
atendimentos, com média de quase 
12.300 por mês. Já na urgência e 
emergência foram 37.613 serviços 
prestados.

Para o secretário de saúde, Da-
nilo Brito, os números do primeiro 
quadrimestre mostram maior orga-
nização da força de trabalho, pen-
sando na população. ‘‘Com o tra-
balho mais eficiente fazemos que o 
usuário fique menos tempo na rede 
de saúde, mas tenha, ao mesmo 
tempo, atendimento, diagnóstico e 
tratamento mais rápidos’’, afirmou 
o chefe da secretaria.

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Nos quatro primeiros meses do 
ano foram realizados 2.046 proce-
dimentos ambulatoriais, como res-
sonâncias, ultrassom, mamografia, 
entre outros. Já as cirurgias soma-
ram 269. Aquelas que não foram 
contempladas no período entrarão 

no programa lançado pelo prefei-
to Duarte Júnior, o Fila Zero, que 
irá realizar mutirão de cirurgias de 
baixa e média complexidade, com 
possibilidade de realização em Ma-
riana, que entraram no sistema de 
regulação até 31 de maio.

Mariana decreta expediente 
reduzido em jogos do Brasil 
na Copa do Mundo 2018

O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, anunciou, na terça-feira 
(12) jornada especial de trabalho para os servidores municipais 
durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2018. 
De acordo com o Decreto n° 9.377, de 5 de junho de 2018, em 
dias de jogos realizados às 9h, o expediente se limitará ao período 
da tarde, de 12h às 17h. Nos jogos às 15h, o funcionamento se 
limitará ao período matutino, das 8h às 12h. É importante destacar 
que os serviços considerados essenciais não serão interrompidos, 
como limpeza pública; coleta de lixo; serviços de água e esgoto; 
serviços de saúde; de transporte em geral; vigilância patrimonial 
e sanitária, além de serviços de segurança pública e defesa civil.

Transmissão - Durante a Copa do Mundo, os marianenses 
poderão se reunir na Praça dos Ferroviários para vibrar e mandar 
boas energias para os jogadores brasileiros em todos os jogos que 
a Seleção disputar. Além de assistir à partida, a população poderá 
se deliciar com diferentes pratos da culinária marianense e se di-
vertir com atrações culturais.

Mariana sediará 3° Etapa do 
Campeonato Mineiro de Taekwondo

Dando seqüência aos trabalhos já iniciados, Mariana vai receber 
a 3° Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo. As atividades 
acontecem nos dias 23 e 24 de junho, no sábado de 10 às 18 e no 
domingo de 08 às 17 horas, na Arena Mariana. A competição é rea-
lizada pela Federação de Taekwondo do Estado de  Minas Gerais 
(FTEMG) e pela Confederação Brasileira, com apoio da Prefeitura 
de Mariana e da Secretaria de Esporte do estado.

São esperados em torno de 500 atletas e os classificados em 1º, 
2º e 3º lugares receberão medalhas de premiação. As categorias de 
competição são: Fraldinha, Mirim, Infantil, Cadete, Juvenil, Sub – 
21, Adulto e Master, todas contando com embates de feminino e 
masculino.A disputa em Mariana faz parte de uma série de cinco 
etapas e as próximas acontecem em Caeté (4°) e Barbacena (5°). 
Mais informações, acesse www.ftemg.com.br ou ligue 3557-2128.

Jardim recebe as duas 
bandas mais novas 
para o Banda na Praça

“O meu amor me chamou pra ver a banda passar”. Pode ser o amor, 
como pode também ser os amigos, pais, irmãos ou vizinhos. O impor-
tante é não deixar de ir a Praça Gomes Freire nesse domingo, 17, às 
11h, para assistir às apresentações das duas bandas mais novas de Ma-
riana, São Vicente de Paulo e 16 de Julho, ambas fundadas em 2002.

Sob regência de Adilson Antônio de Oliveira, São Vicente de Pau-
lo, e Washington Luiz Gonçalves, 16 de Julho, as bandas estão pre-
parando um repertório diversificado composto por dobrados, sambas, 
pagodes, MPB e outros ritmos musicais. Prestigie esse momento de 
tradição de uma cidade que valoriza suas riquezas culturais!

Banda na Praça - O projeto Banda na Praça foi criado pela Se-
cretaria de Cultura Turismo e Patrimônio da Prefeitura de Mariana. 
Através dele duas bandas marianenses são convidadas, em domingos 
alternados, para apresentarem 6 peças musicais, repertório montados 
por elas. As bandas chegam em desfile individual na Praça Gomes 
Freire e, após a apresentação, saem juntas, tocando o mesmo dobrado, 
pelo centro histórico até a Rua Direita.

Valorização – Para valorizar ainda mais as bandas de música de 
Mariana a Secretaria de Cultura está captando o áudio das apresenta-
ções para que eles sejam veiculados na Radio Cidade, rádio online da 
Prefeitura de Mariana, as sextas-feiras e sábados, às 12h. Basta acessar 
mariana.mg.gov.br e conferir. Além disso as bandas que se apresen-
tarem poderão montar uma barraca durante o dia para comercializar 
produtos caseiros, artesanato e outros para angariar recursos para a 
entidade. (31) 98489-7530

           Críticas
            Denúncias 
           Sugestões

 Novidades
Agradecimentos

Aniversários 
ENVIE PARA
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Prefeitura investe na conscientização das crianças
As crianças são o futuro do 

nosso país, certo?! É por isso que 
a Prefeitura de Mariana investe em 
eventos para que elas tenham todo 
o suporte necessário para virarem 
grandes cidadãos. Na sexta-feira, 8, 
A Prefeitura de Mariana, através de 
uma parceria entre as Secretarias de 
Meio Ambiente e Administração e 
Desenvolvimento Econômico, rea-
lizou um evento para os alunos das 
escolas Dr. Gomes Freire e Cempa 
resultando no plantio de 50 árvores 
no estacionamento do Centro de 
Convenções. Este evento faz parte 
das comemorações da Semana do 
Meio Ambiente.  

Para ajudar as crianças no plan-
tio das 50 árvores, várias autorida-
des participaram do evento, como o 
Prefeito Duarte Júnior, seu vice Ne-
wton Godoy, e diversos secretários 
e vereadores do município. "Hoje 
conseguimos mais uma vitória ao 
meio ambiente de Mariana. Vamos 
fazer de tudo para que este plantio 
de hoje se estenda por toda cidade", 
afirmou o prefeito. 

O evento ainda contou com 
diversas atividades e oficinas que 
ajudaram as crianças a pensarem 
em práticas sustentáveis para a pre-
servação do meio ambiente, como 
a oficina de vasos autoirrigáveis, 
que adapta garrafas pets como can-
teiro de plantio, o que facilita a vida 
de pessoas que não têm espaço para 
plantar. Houve também a oficina de 
compostagem, que demonstra co-
mo resíduos orgânicos podem ser-
vir como adubo muito rico e fértil. 
O CAMAR também esteve presen-
te e ministrou uma oficina sobre os 

objetos recicláveis. Além disso, pa-
ra a felicidade da garotada, houve 
pintura de rosto, feito pela Guarda 
Municipal, e distribuição de pipoca 
e algodão doce. 

O evento foi uma oportunidade 
de ensinar as crianças, que, a pro-
pósito, aprenderam bastante. "A ar-
vore faz o ar ficar mais puro e leve" 
disse Ana Luisa Alves, 9 anos, que 
está no 4º ano do Cempa. "Eu vou 
levar essa plantinha para plantar lá 
em casa", completou Ana Clara, 9 
anos, que também está na mesma 
sala.  A professora das duas alunas, 
Rita Sabina, acredita que eventos 
como este marcam a vida das crian-
ças. "As crianças tem mente boa, 
quando verem uma planta elas vão 
entender que precisam cuidar dela 
também", afirmou. 

Os alunos da escola Dr. Gomes 
Freira também gostaram muito de 
todas as atividades desenvolvidas. 
"É muito legal plantar árvores nos 
lugares. Sem plantas nós não exis-

tiríamos", comentou Larissa Coe-
lho, 8 anos, que está no 3º ano. A 
professora de Larissa, Lúcia Maia, 
disse que o evento veio em boa ho-
ra. "Essas ações conscientizam as 
criança sobre os cuidados que eles 
devem tomar com o meio ambiente. 
Estamos trabalhando sobre os vege-
tais na escola e isso vem como um 
complemento didático, ainda mais 
que eles vão levar as mudas de alfa-
ce para casa", afirmou a professora. 

O secretário de meio ambien-
te, Rodrigo Carneiro, afirmou que 
o plantio de árvores irá melhorar 
a vida dos trabalhos do Centro de 
Convenções. "Essas árvores irão 
aumentar o nível de oxigênio e dei-
xar o ar mais úmido, além de cria-
rem sombras no estacionamento". 

E as ações não param por aí! 
Nos dias 13 e 14, em parceria com 
a Fundação Renova, as escolas de 
Paracatu e Bento Rodrigues visi-
tarão o CAMAR para entenderem 
todo o processo de reciclagem. 

Disputa acirrada marca 
a final do 5° Torneio de 
Futsal Mariana Viva

Depois de mais 60 embates, o 5° Torneio de Futsal Mariana 
Viva chegou ao fim em grande estilo. Quatro jogos marcaram 
a noite das finais, que aconteceram na quarta-feira, 6, na Arena 
Mariana.

Dentre as categorias disputadas, os primeiros lugares fica-
ram para a equipes Peniel, masculino sub 13, Orion, masculino 
sub 16, Avulsas, feminino livre e CTX, masculino livre. Os jogos 
do masculino sub 13 e 16 terminaram com o placar de 3x1, o 
feminino livre terminou em 1x0 e a disputa do masculino livre 
chegou aos pênaltis, levando a arquibancada ao delírio a cada 
cobrança. O resultado dessa disputa emocionante terminou 
em 4x3, consagrando a Equipe CTX como a campeã da noite.

4º TORNEIO DE TRUCO - Enquanto a bola rolava na qua-
dra, duas mesas discretas recebiam a final do 4º Torneio de 
Truco. Depois de 29 combates ao longo do torneio, quatro 
equipes se enfrentaram para definir o pódio. A equipe Nossa 
Senhora Aparecida garantiu o 3° lugar, Dominadores ficou em 
2° e Unidos do Santo Antônio levaram o ouro para casa.

Marcos Fileto

Felipe Cunha
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Prefeito repassa R$ 160 mil 
à Liga Esportiva de Mariana

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

PANORAMA

Raissa Alvarenga

Estão abertas as inscrições para a 24ª Corrida da Cidade – Night Run 
Desafio das Estações e para a 6ª Caminhada da Cidade, em comemo-

ração aos 322 anos da Primaz de Minas Gerais. A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Educação e Desporto, promove o evento no dia 
14 de julho, com largada e chegada na Praça Gomes Freire. As inscrições 
podem ser realizadas até o dia 05 de julho, na Arena Mariana, na Rua 
São Vicente de Paula, 199, Bairro Vila Aparecida, ou pelo e-mail inscri-
coesmariana@gmail.com. Para isso, os interessados devem acessar o site 
da prefeitura de Mariana, pelo site mariana.mg.gov.br, para baixar a ficha 
de inscrição e conferir o regulamento. No ato da inscrição, o participante 
deverá levar 3 kg de alimento não perecível e 2 itens de higiene pessoal.

O Memorial Minas Gerais Vale chega agora a Mariana e ficará no Cen-
tro Cultural SESIMINAS Mariana, com visitação gratuita, de 14 de 

junho a 5 de julho, das 9h às 11h e das 12h às 19h. O Centro está localizado 
na Rua Frei Durão, 26, no Centro. A exposição é uma parceria com o Ser-
viço Social da Indústria (SESI) e com a Prefeitura Municipal de Mariana 
e reproduzirá salas do Memorial Vale como Barroco Mineiro, Fazendas, 
Caminhos e Descaminhos e Jequitinhonha, além da releitura de outras, 
levando para as cidades uma nova oportunidade de vivenciar a essência de 
ser mineiro. Ao adentrar o espaço, os visitantes serão envolvidos por me-
mórias afetivas por meio de sons, imagens e aromas. Os visitantes também 
tem a oportunidade de realizar uma visita virtual, por meio de um totem, 
ao acervo completo do museu.

A Maratona Internacional Chaoyang Estrada Real chega a Mariana no fim de semana e promete movimentar a 
cidade nos dias 16 e 17 de junho. São 1200 atletas inscritos e a prova, que está em sua segunda edição, vem 

se tornando uma das principais corridas de bike do mundo. O evento terá mega estrutura e trará para a cidade o 
Feirão Estrada Real, uma feira de negócios voltada aos lojistas de todo estado que pretende aproximar e gerar 
transações entre as marcas do mercado e lojistas de MTB do Brasil. A maratona possui 30 corridas chanceladas 
ao redor do planeta e é a primeira da América do Sul com transmissão ao vivo na TV e na web. Além disso, a es-
trutura conta com três helicópteros para filmagens e suporte, uma parceira a Avelar Sports, e o SBT/TV Alterosa. 
As transmissões ao vivo acontecerão às 15h30 no dia 16 e às 09h no dia 17 de junho.  Mais informações e para 
inscrever-se, acesse internacionalestradareal.com.br

A missa em ação de graças e a sessão pública com as formalidades canônicas de encerramento da fase diocesa-
na do Processo de Beatificação do Servo de Deus Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida serão realizadas 

nesta sexta-feira (15) às 19h, no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Mariana. A celebração contará com 
a presença de padres, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas e leigos, além dos familiares, bispos, jesuítas, 
amigos e admiradores do Servo de Deus Dom Luciano. A fase diocesana do processo foi concluída pelo Tribunal 
Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana no dia 21 de maio. Os trabalhos ultrapassam o número de seis mil pá-
ginas, incluídos os anexos. Os originais ficarão arquivados e lacrados na Arquidiocese de Mariana e duas cópias 
serão encaminhadas à Santa Sé. 

O deputado estadual Thiago 
Cota apresentou, na Assem-

bleia Legislativa de Minas Ge-
rais, Projeto de Lei que incentiva 
a contratação de mão de obra de 
profissionais, acima de sessenta 
anos, por empresas do Estado de 
Minas Gerais. De acordo com o 
PL, as empresas que tenham fir-
mado convênio com o Estado, que 
dele recebam qualquer benefício 
ou incentivo, que por ele sejam 
contratadas e que tenham em seu 
quadro funcional cem ou mais em-
pregados, serão obrigadas a man-
ter, no mínimo, 3% de idosos em 
seu quadro funcional. Em sua jus-
tificativa, o deputado Thiago Co-
ta afirmou que a população idosa 
está em significativo e progressivo 
aumento no Brasil, com relevante 
projeção da expectativa de vida e 
da força laborativa do idoso. Pa-
ra o deputado a proposição trará 
grandes benefícios à sociedade, 
em decorrência da experiência que 
essa mão de obra carrega, bem 
como reduzirá significativamente 
os custos com tratamentos pelo 
Sistema Único de Saúde, uma vez 
que muitas empresas privadas dis-
põem de planos de saúde para seus 
funcionários.

Na noite da quinta-feira, 8, o 
prefeito Duarte Júnior realizou 
o repasse de R$ 160 mil a Liga 
Esportiva de Mariana e centenas 
de materiais esportivos as asso-
ciações do município. O evento, 
que aconteceu na Arena Mariana, 
ainda contou com a entrega de 
160 inscrições aos atletas maria-
nenses que participarão do Iron 
Biker Brasil 2018.

Durante o evento, o prefeito 
Duarte Júnior reconheceu que 
a cidade vem se tornando uma 
referência do esporte no Estado 
e que o investimento é de suma 
importância na vida de cada atle-
ta. “Este é um momento especial 
e gratificante para todos nós. Fi-
co satisfeito de realizar mais es-
se repasse e sei que todos estão 
desempenhando um excelente 
trabalho. Os investimentos não 
param por ai”, afirmou o prefeito 
informando que, além da verba 
já repassada, a liga receberá mais 
cinco parcelas, que totalizam R$ 
30 mil. Outra informação repas-
sada por Duarte, foram as refor-
mas de quadras e construção do 
campo de futebol do bairro Caba-
nas, todas incluídas no pacote de 
obras anunciado no último dia 5.

Ao todo, as associações es-
portivas receberam 180 bolas, 

sendo de futebol, futsal, basquete, 
vôlei e handebol. Das 160 inscri-
ções para o Iron Biker, 50 foram 

oferecidas de forma gratuita e 110 
pela metade do preço aos maria-
nenses.

Raissa Alvarenga
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A Prefeitura Municipal de Mariana, torna público que estarão abertas, no período 
de 18/06/2018 à 09/07/2018 inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para sele-
ção de pessoal para contratação por prazo determinado, para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, em funções de nível médio, médio técni-
co e superior, nos termos da legislação pertinente. 

O Edital completo e seus anexos, encontram-se no Quadro de Aviso da Prefeitura 
de Mariana e nos sites www.mariana.mg.gov.br  e www.imamconcursos.org.br

Mariana, 12 de junho de 2018.
Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior - Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Processo 
Seletivo Simplificado nº 001/2018

Prefeitura Municipal de Mariana

A Prefeitura Municipal de Mariana, torna público que estarão abertas, no período 
de 18/06/2018 à 03/07/2018 inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para seleção 
de pessoal para contratação, por prazo determinado, para atender à necessidade tempo-
rária de excepcional interesse público, em funções de monitores de nível médio e supe-
rior do Programa de Educação em Tempo Integral ,nos termos da legislação pertinente. 
O Edital completo e seus anexos, encontram-se no Quadro de Aviso da Prefeitura de 
Mariana e nos sites www.mariana.mg.gov.br  e www.imamconcursos.org.br

Mariana, 12 de junho de 2018. 
Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior - Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Processo 
Seletivo Simplificado nº 002/2018

Prefeitura Municipal de Mariana

Prefeitura de Mariana 
recupera estrada de 
Barro Branco

Uma das maiores reivindicações dos moradores das comunidades de 
Barro Branco e de Cachoeira do Brumado se torna realidade. A prefeitura de 
Mariana, através da Secretaria de Transportes e Estradas Vicinais, entregou 
o recondicionamento da estrada que liga as duas localidades. Um trabalho 
que só pôde acontecer com a interrupção completa do período chuvoso.

O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, afirma que o cronograma de recu-
peração de estradas segue a todo vapor. ‘‘Fomos obrigados a pausar as ati-
vidades por conta da greve dos caminhoneiros, para que serviços essenciais 
não fossem prejudicados. Mas agora, com a situação normalizada, a popu-
lação não precisa ter dúvidas que não só a recuperação, mas a manutenção 
dessa via será uma das nossas missões’’, ressalta o chefe do executivo.

Ao todo seis quilômetros da via que liga o distrito de Cachoeira do 
Brumado e o subdistrito de Barro Branco, foram recuperados. Caminhões 
e máquinas de nivelamento foram usados para retirar os buracos e reduzir 
as irregularidades da estrada, que foram causadas pelas chuvas e o desgaste 
natural.

A estrada, além de oferecer a ligação entre as duas localidades, dá acesso 
ao futuro campo de futebol de Barro Branco, que está em fase de construção 
e terá medidas próximas das oficiais, estacionamento e vestiários.

Felipe Cunha

Felipe Cunha

Centro histórico de Mariana é tomado 
pela alegria do Noites Circenses

Mais uma vez o sorriso ficou 
estampado no rosto de marianen-
ses e turistas. Isso porque a alegria 
tomou conta do centro histórico 
de Mariana no sábado, 9, com a 
segunda edição do projeto Noites 
Circenses.

As ruas ficaram lotadas de 
crianças, adultos e idosos. O pre-
feito Duarte participou com seus 
filhos e ficou feliz em ver a quanti-
dade de pessoas que prestigiavam 
o evento. “Nos preocupamos em 
promover ou apoiar eventos que 
envolvam a família e a comunida-
de, e principalmente, mantenham 
viva a cultura da nossa cidade. O 
projeto, além de propiciar um mo-
mento de diversão e descontração, 
valoriza os artistas locais, dando 
a eles a oportunidade de demons-
trarem o seu trabalho. Ficamos 
extremamente felizes ao ver que 
o público responde as nossas ex-
pectativas e participa”, destacou o 
prefeito.

A animação ficou por con-
ta do Estandarte Cia. De Teatro, 
de Ouro Preto, que realizou uma 
divertida partida de futebol com 
perna de pau na Praça da Sé, mes-
mo local de onde saiu a Charanga 
Oi’Tô Tonto. Ao som das tradicio-
nais marchinhas, músicas infantis 
e sambas, a Charanga arrastou 
uma multidão até o Jardim, colo-
cando todos para dançar, como a 
aposentada, Laura Aparecida. “Eu 
estou encantada com a variedade 
de atrações desse evento. Gostei 
de tudo, mas, amei a apresentação 
do grupo com as marchinhas. Foi 
como se estivesse em um carnaval 
fora de época. Estou com dores na 
perna de tanto que dancei”, disse 

Laura com um enorme sorriso. Em 
seguida o grupo de dança Entre no 
Ritmo se apresentou ao som de 
músicas envolventes e dançantes. 
Para encerrar a noite, a festa ficou 
com por conta do cantor Clérisson 
Araújo, que agitou e colocou todos 
para cantar.

O Noites Circenses é um pro-

jeto idealizado pelo Circovolante 
em parceria com a Renova e apoio 
da Prefeitura de Mariana, por meio 
da Secretaria de Cultura, Turismo 
e Patrimônio. Ao longo deste ano, 
acontecerão outras edições deste 
evento que veio para trazer alegria, 
cultura e diversão para as noites da 
cidade.

Centro de Acolhimento de Animais de 
Mariana realiza III Feira de Adoção de Cães

Um momento da prova da so-
lidariedade. Foi assim a III Feira 
de Adoção de Cães que aconteceu 
no último sábado, 09, no Centro 
de Convenções. O evento é uma 
realização da Prefeitura de Maria-
na, através da Secretaria de Saúde 
e do Centro de Acolhimento de 
Animais, o CAA, e tem o objetivo 
de achar novos lares para os cães.

A terceira edição foi sucesso 
de público. Mais de 10 cachorros 
conseguiram uma nova família. 
"Em vez de gastarmos dinhei-
ro comprando um cachorro, nós 
preferimos adotar. O CAA faz 
uma entrevista mostrando que nos 
temos que ter responsabilidade e 
cuidar deles. Eles fazem a diferen-
ça na nossa vida!", afirmou Josi-
mari de Oliveira Policarpo, que 
levou a sobrinha, Maria Clara, 
para adotar um cachorro.

No momento da adoção a pes-
soa responsável assina um termo de 
compromisso que atribui responsa-
bilidades aos novos donos. Além 
de castrados e vacinados, o CAA 
ainda faz um acompanhamento 
pós-adoção para se certificar que a 
adaptação está correndo bem.

Como adotar – Os interessa-
dos em entrar com pedido de ado-
ção devem visitar o local portando 
carteira de identidade, CPF, com-
provante de residência e assinar 
um termo de responsabilidade. O 

CAA fica localizado no Córrego 
do Canela, s/nº; Morro Santana 
(próximo à Transportadora So-

breira). Outras informações estão 
disponíveis pelo telefone (31) 
3558-1171.

Lucas Mantovani
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E EU
João de 
Carvalho

A democracia 
corre risco - I

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

UMA FIGURA jurídica que despertou no cenário político nacional 
e mantém sua fama, pela seriedade na qual conduz os processos 
sob sua jurisdição, com competência, rapidez, seriedade e seguran-
ça, é a do conhecido Juiz Sérgio Fernando Moro. Sua capacidade 
manifestou-se, desde muito cedo, porque passara no concurso de 
juiz de direito com apenas 24 anos. Imediatamente foi designado pa-
ra exercer sua nobre e digna função na cidade de Cascavel. Justa, 
merecida e simbólica homenagem, Comarca de Cascavel/PR que 
deu oportunidade de um jovem juiz crescer e se despertar com a 
habilidade, o destemor, a agudez, rapidez, segurança de um ofídio 
de alta determinação em suas investidas, quando provocadas.

POIS BEM, foi lendo, ouvindo, sobretudo acompanhando a ha-
bilidade deste corajoso juiz, enfrentando centenas de casos de re-
percussão nacional, que julguei oportuno abordar os cinco principais 
tipos de crimes cometidos pelos executores do chamado “colarinho 
branco”. Depois que li o livro de Sérgio Moro intitulado “Crime e La-
vagem de Dinheiro”, que determinou sua vontade para defender re-
formas da justiça e enfrentar o crime organizado, é que despertaram 
em mim a vontade e o desejo de esclarecer as espécies de crimes 
típicas dos personagens caracterizadas pelo epíteto “colarinho bran-
co”, tão familiares da grande imprensa nacional no combate à ban-
didagem organizada, característica da Itália, chamada de “operação 
mãos limpas”. Eis, como nosso Código Penal, apesar de taxado 
como arcaico, entretanto descreve com exatidão e penaliza esses 
tipos de crimes, apanágio negativo sobretudo de homens públicos 
tidos como “colarinhos brancos”, que se envolvem em atos crimino-
sos tipificados e descritos nos seguintes artigos e leis específicas, 
quais sejam: 

1 – Corrupção ativa (art.333, CP) e passiva (art.317, CP);
2 – Peculato (art. 312, CP);
3 – Evasão de divisas (Lei 7.492/1986, art. 22);
4 – Lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998 e Lei 12.683/2012);
5 – Formação de quadrilha (Art.288, CP e Lei 12.683/2012).
EM SUMA: a expressão “colarinho branco” é quase uma an-

tonomásia, às avessas, ao referir-se a pessoas bem comportadas, 
elegantemente bem vestidas de alta linhagem, mas que se conver-
tem em personagens do crime, sobretudo na administração pública, 
contrariando normas claras e positivas do Direito Penal brasileiro.

Infelizmente, na nossa cúpula, que abrange os três poderes da 
Nação, abundam como personagens transgressoras da Lei Penal e 
Constitucional e, que merecem a alcunha desdenhosa e degradante 
de criminosos do “colarinho branco”, figura simbólica, mas existente 
de fato. É um crime que assim foi definido por Edwin Sutherland, cri-
minalista americano, usado por ele em 1940: “É um crime cometido 
por uma pessoa respeitável, e, de alta posição (status), social do 
Estado, no exercício de suas ocupações”. (Continua no número II)

PREFEITURA  
MUNICIPAL  DE  

ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de contrato 333/2018 - Pregão 
Presencial 058/2018 – PL 105/2018 - RP 
031/2018. Objeto: Contratação de pes-
soa jurídica especializa na prestação de 
serviços de emissão, reserva, marcação, 
remarcação, endosso, reembolso, cancela-
mento e fornecimento de passagens aéreas 
domésticas, em território nacional, e hos-
pedagem com translado aeroporto/hotel e 
hotel/aeroporto, para atender a secretaria 
municipal de administração, Contratada:  
SX Tecnologia e Serviços Corporativos 
Eireli ME – CNP: 14.278.276/0001-40 
Valor: R$ 75.00,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de Contrato 346/2018 – 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: 
Otimisa Marketing E Eventos Ltda – EPP 
- CNPJ nº 07.559.474/0001-17.Valor: R$ 
131.950,00.  Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Re-
sultado Habilitação – Concorrência 
Pública 005/2018 - PL 110/2018 – RP 
034/2018 – A CPL declara habilitadas as 
licitantes Horizontes Empreendimentos 
em Construção Eireli – ME, Lagotela 
Eireli EPP e Portal Serviços Imobiliários 
Ltda. A íntegra da decisão encontra-se dis-
ponível no Departamento de Licitações e 
Contratos.

Vende-se
Estoque fechado de 
autopeças com mais 

de 1000 itens das me-
lhores marcas do mer-
cado automobilístico.
 Tels: (31) 3553-1430 

ou 3553-1244.

Alunos do Professor Tibúrcio de 
Itabirito visitam estúdios Globo

Alunos do 8ª ano da escola estadual Professor Tibúrcio de Itabirito visitaram 
os estúdios da Rede Globo Minas na tarde da terça-feira (12). A visita faz parte 
do Projeto Orientação Vocacional, coordenado pelo professor Ricardo Francisco.

O projeto já acontece há cinco anos e sempre oferta possibilidades de conhe-
cimento na prática aos alunos, que aprovam a iniciativa. “A visita a Rede Globo 
foi uma experiência muito legal. Todos os alunos que foram amaram. Achei mui-
to interessante toda comunicação e concentração que deve ter e os processos de 
edição e gravação”, destacou a aluna Maria Eduarda Ribeiro Silva, de 13 anos.

O aluno Fernando Augusto de Souza, também de 13 anos, afirma que a vi-
sita foi muito importante para todos. “Foi uma experiência única na nossa vida. 
Poucas pessoas tem essa oportunidade. A Rede Globo é muito organizada e bem 
estruturada. Cada pessoa ocupa uma função muito importante. Tudo precisa ser 
perfeito. A tecnologia é avançada e extraordinária. Os estúdios são bonitos e or-
ganizados, as pessoas muito educadas e simpáticas. Só a uma palavra para des-
crever a Rede Globo: perfeita”, pontuou o aluno.

Os alunos foram acompanhados do professor Ricardo Francisco e da Peda-
goga Rosely Ponciano Pereira.

Duas carretas bate-
ram de frente em um 
acidente na manhã da 
terça-feira (12) no Km 
48, da BR-356, Serra da 
Santa, em Itabirito. O 
motorista que conduzia 
o veículo com placa de 
Conselheiro Lafaiete 
(MG) ficou preso às 
ferragens e foi socorrido 
pelos bombeiros munici-
pais de Itabirito. A outra 
carreta envolvida tem 
placa de Ouro Preto.

Acidente grave na Serra 
da Santa, em Itabirito

Doação de terrenos para reassentamento 
de Bento Rodrigues é aprovado

Foi aprovada em única discus-
são e votação o projeto de lei que 
autoriza a doação de nove áreas 
de terreno à Fundação Renova, da 
área conhecida como Lavoura, pa-
ra o reassentamento de Bento Ro-
drigues. De autoria do executivo 
municipal marianense, o projeto 
atraiu grande número de atingidos 
durante a votação, que aconteceu 
na reunião da segunda-feira (11).

O vereador Juliano Duarte ex-
plicou a importância da aprovação 
do projeto e os processos seguin-
tes. “Este projeto é muito impor-
tante, pois agora as terras serão 
repassadas à Renova e logo após a 
autorização da Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado (Semad) as 
obras começarão efetivamente”, 
esclareceu o edil.

Os moradores, que acompa-
nharam a votação comemoraram 
a aprovação do projeto. Antônio 
Gonçalves, conhecido como ‘Da 
Lua’, membro da comissão dos 
atingidos de Bento Rodrigues, 
falou da expectativa do início das 
obras. “Nós acreditamos que ago-
ra a Semad deve levar cerca de 30 
dias para aprovar o licenciamento, 
e em breve vamos ter nosso sonho 
realizado. Além dos sonhos dos 
moradores, a inciativa vai aquecer 
a economia local com contratação 

Michelle Borges

Michelle Borges

de mão de obra para as construções.”, comemorou.
Após a prefeitura fazer a doação do terreno, a Fundação Renova poderá dar sequência para a construção do 

novo Bento Rodrigues.
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Extrato do Contrato de Pessoa Jurídica 
Especializada para Perfuração de Poço 
Tubular Profundo.  Referência: Processo 
Licitatório nº066/2018, na modalidade 
Pregão Presencial nº036/2018, Contratan-
te: Serviço Autônomo de Saneamento Bá-
sico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: 
Geralpoços LTDA ME. Objeto: Empresa 
especializada em perfuração de poço tubu-
lar profundo com perfuratriz roto-pneumá-
tica, com fornecimento de materiais para 
abastecer a localidade de Macedo Distrito 
do Município de Itabirito/MG, conforme 
descrito no anexo I, do Edital, Valor Total 
do serviço: R$47.024,84 (quarenta e sete 
mil e vinte e quatro reais e oitenta e quatro 
centavos), Forma de pagamento: conforme 
edital. Vigência: 30 (Trinta) dias a contar 
da data de inicio de obra. Dotação Orça-
mentária: Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. 
Abastecimento Água Zona Rural 17  511 
1705 3.005 44.90.51.00.  Data da assinatura 
do contrato: 24/05/2018. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Prestação de Ser-
viço de Análise de Efluentes. Referência: 
Processo Licitatório nº067/2018, na mo-
dalidade Pregão Presencial nº037/2018, 
Contratante: Serviço Autônomo de Sanea-
mento Básico de Itabirito-MG. Empresa 
Contratada: Phyllomedusa Laboratório 
de Analises Físico – Químicas e Projetos 
LTDA. Objeto: Empresa especializada para 
a realização de análises dos efluentes bruto 
e tratado e do corpo receptor (montante/ju-
sante) da Estação de Tratamento de Esgoto 
no Marzagão e coleta e realização de análi-
ses do efluente tratado e do corpo receptor 
(montante/jusante) para monitoramento 
da qualidade dos efluentes do emissário 
do SAAE de Itabirito, na URBE DU040, 
BR040 KM578, com a preservação e trans-
porte das amostras, conforme descrito no 
anexo I, do Edital, Valor Total deste con-
trato: R$28.920,00 (Vinte e oito mil nove-
centos e vinte reais), Forma de pagamento: 
conforme edital. Vigência: Até 31/12/2018. 
Dotação Orçamentária: Operações e Manu-
tenções em Esgotamento Sanit. nas Sedes 
Urbanas. 17 512 1702 4.002 33.90.39.00 
Operações e Manutenções em Abasteci-
mento de Água nas Sedes Urbanas. 17 512 
1701 4.001 33.90.39.00. Data da assinatura 
do contrato: 28/05/2018. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Prestação de 
Serviço de Locação de Veículos 4X4.  Re-
ferência: Processo Licitatório nº065/2018, 
na modalidade Pregão Presencial nº 
035/2018, Contratante: Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico de Itabirito-MG. 
Empresa Contratada: Facility Locações 
LTDA Objeto: contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de 
locação de veículos do tipo caminhonete 
pick up 4x4, a serem utilizados nos serviços 
de manutenção do SAAE no município de 
Itabirito/MG e Distritos, conforme especi-
ficações do anexo I, do Edital, Valor Total 
do serviço: R$249.600,00 (Duzentos e qua-
renta e nove mil seiscentos reais), Forma de 
pagamento: conforme edital. Vigência: Até 
31/12/2018. Dotação Orçamentária: Op. e 
Manut. em Abast. de Água nas Sedes Urba-
nas: 17.512.1701.4001.33.90.39.00, Opera-
ções e Manutenções em Esgotamento Sani-
tário nas Sedes Urbanas 17 512 1702 4.002 
33.90.39.00 e Operações e Manutenções 
em Abastecimento de Água nas Regiões 
Rurais 17 511 1705 4.005 33.90.39.00. Data 
da assinatura do contrato: 22/05/2018. 
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presi-
dente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Propos-
ta e Habilitação do Processo Licitatório 
nº071/2018, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº039/2018 Objeto: Contratação de 
empresa especializada para a prestação de 
serviços técnicos referentes à elaboração 
de um projeto técnico de reconstituição da 
flora (PTRF) para a área de captação a ser 
implantada na região do bairro portões para 
o SAAE de Itabirito - MG, conforme espe-
cificações do anexo I, do Edital, Empresas 
Vencedora e Habilitada Queiroz de Castro e 
Cia LTDA perfazendo este pregão um valor 
total de R$7.500,00 (Sete mil e quinhentos 
reais), Itabirito / MG, 14/06/2018 – Engº. 
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presi-
dente do SAAE.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Edital. Pregão Presencial nº 071/2018 
- PL 138/2018 – RP 041/2018 – Registro 
de Preços para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de Kits 
de Lanches para atender a demandas da 
SEMCULT. Tipo: Menor Preço por Item. 
A abertura será dia 27/06/2018 às 09:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 072/2018 - PL 
139/2018 – Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços de sinalização de 
tráfego com fornecimento de material e mão 
de obra de instalação e desinstalação para o 
27ª JULIFEST através da SEMCULT. Tipo: 
Menor Preço. A abertura será dia 27/06/2018 
às 09:00 h. O edital poderá ser retirado pelo 
site http://itabirito.mg.gov.br, no Depto de 
Licitações e Contratos, ou solicitado pelo 
e-mail  licitacao@pmi.mg.gov.br. A reunião 
de abertura do processo acontecerá na sala de 
reuniões da PMI, localizada na Av. Queiroz 
Júnior, nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.: (31) 
3561-4050/3561-4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Nova Sessão – Pregão Presencial 059/2018 
– PL 107/2018 - A pregoeira comunica data 
para nova sessão referente para resultado da 
habilitação e declaração de vencedores. A 
nova sessão acontecerá no dia 15/06/2018 
às 15 horas, na Prefeitura Municipal de Ita-
birito, situada à Avenida Queiroz Junior, nº 
635, Centro, Itabirito/MG.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Nova Sessão – Pregão Presencial 060/2018 
- PL 109/2018– A pregoeira comunica 
data e hora para sessão de continuidade 
do referido pregão, a qual se dará no dia 
19/06/2018 às 13 horas.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Nova Sessão – Concorrência Pública 
003/2018 – PL 097/2018 – A CPL comu-
nica data e horário para sessão de abertura 
dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços 
da CP003/2018 – PL097/2018, sendo o dia 
15/06/2018 às 15hr30 no Departamento de 
Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Nova Sessão – Tomada de Preços 
005/2018 – PL 108/2018 – A CPL comu-
nica data e horário para sessão de abertura 
dos envelopes nº 02 – Proposta de Preços 
da TP005/2018 – PL108/2018, sendo o dia 
15/06/2018 às 12hr30 no Departamento de 
Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Nova Sessão – Tomada de Preços 
003/2018 - PL 073/2018 – A CPL comuni-
ca data e hora para sessão de abertura dos 
envelopes de Proposta de Preços, a qual 
acontecerá no dia 15/06/2018 às 12 horas 
e 30 minutos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Errata - Concorrência Pública 004/2018 
– PL 106/2018 – Registro de Preços 
032/2018. Objeto: Registro de preço para 
futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para desenvolvimento de Projetos 
Complementares, bem como a compatibi-
lidade dos mesmos, atendendo a Secretaria 
Municipal de Obras, com detalhamento 
em escalas adequadas para eventual exe-
cução das obras. A data de abertura do 
certame fica alterada para 19/07/2018 às 
13:00 horas. A íntegra da errata poderá ser 
retirada no Deptº de Licitações e Contratos 
ou solicitada pelo e-mail licitacao@pmi.
mg.gov.br. (31) 3561-4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Julgamento Propostas de Preços – To-
mada de Preços 004/2018 – PL 099/2018 
- Contratação de pessoa jurídica para cons-
trução dos vestiários do Campo Municipal, 
situada à Rua situada à Rua Francisco 
Marques Júnior, s/nº, Nossa Senhora de 
Fátima, Itabirito/MG, incluindo mão de 
obra e materiais, atendendo à SEMEL. 
Após análise das propostas de preços, fo-
ram declaradas classificadas as licitantes 
Construtora Mestra Empreendimentos e 
Consultoria Ltda., CR da Matta Engenha-
ria Ltda. e RSR Engenharia Ltda. EPP e 
desclassificada a licitante Construtora JM 
Gomes Ltda.. Foi declarada vencedora do 
certame a licitante CR da Matta Engenha-
ria Ltda., CNPJ: 21.161.563/0001-31, com 
o valor global de R$476.216,85.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado Habilitação – Concorrência 
Pública  003/2018 – PL 097/2018 - Con-
tratação de pessoa jurídica para Reforma 
do local denominado “Fábrica velha” 
situada a Rua Getúlio Vargas, 295 Centro - 
Itabirito/MG, incluindo mão de obra e ma-
teriais, atendendo à Secretaria Municipal 
de Administração. Foi declarada habilitada 
a licitante Germec Construções Ltda., e 
inabilitadas as licitantes Horizontes Em-
preendimentos em Construção Eireli ME e 
Nacional Construções Ltda. ME.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Julgamento Propostas de Preços – Con-
corrência Pública 012/2017 - PL 262/2017 
– Contratação de pessoa jurídica para reforma 
da Pista de Skate, atendendo à Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer. Após análise das 
propostas de preços, foi declarada classifica-
da a licitante Impacto Construtora, Empreen-
dimentos e Serviços Eireli-EPP. Foi declara-
da vencedora do certame a licitante Impacto 
Construtora, Empreendimentos e Serviços 
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“SAAE Itabirito, por determinação 
do Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Sustentável e Melhoria do 
Ambiente – CODEMA, torna público 
que solicitou através do Processo nº 
6.508/2018, DAIA – Documento Au-
torizativo para Intervenção Ambiental 
para Intervenção em APP para cons-
trução de muro de contenção de rede 
de interceptores de efluente doméstico, 
no endereço Rua Ana Maria Teixeira, 
Bairro Santa Efigênia - Itabirito/MG.”

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna público o Extrato da 
Ata nº006/2018 - Registro de Preço 007/2018 - Processo Licitatório nº. 067/2018 – 
Pregão Presencial nº037/2018 – Objeto: Registrar a contratação de empresa especiali-
zada para a realização de análises dos efluentes bruto e tratada e do corpo receptor (mon-
tante/jusante) da Estação de Tratamento de Esgoto no Marzagão e coleta e realização de 
análises do efluente tratado e do corpo receptor (montante/jusante) para monitoramento 
da qualidade dos efluentes do emissário do SAAE de Itabirito, na URBE DU040, BR040 
KM578, com a preservação e transporte das amostras. Conforme edital. FORNECEDOR 
e Relação de objetos descritos abaixo:

Fornecedor: Phyllomedusa Laboratório de Analises Físico – Químicas e Projetos 
LTDA – CNPJ: 12.365.519/0001-52

Lote I – Op. e Manut. em Esgotamento Sanit. nas Sedes Urbanas.  
17 512 1702 4.002 33.90.39.00

Item Especificação Unid Qtde Valor 
Unit.

Valor 
Total

1 Cádmio Total Un. 18 25,00 450,00

2 Chumbo Total Un. 18 25,00 450,00

3 Cloreto Total Un. 18 25,00 450,00

4 Cobre Dissolvido Un. 18 25,00 450,00

5 Condutividade Elétrica Un. 36 10,00 360,00

6 DBO Un. 48 30,00 1.440,00

7 DQO Un. 48 30,00 1.440,00

8 Escherichia Coli Un. 36 30,00 1.080,00

9 Fósforo Total Un. 48 28,00 1.344,00

10 Nitrato Un. 48 36,00 1.728,00

11 Nitrogênio Amoniacal Total Un. 48 40,00 1.920,00

12 Óleos e Graxas Un. 48 34,00 1.632,00

13 PH Un. 48 5,00 240,00

14 Sólidos Sedimentáveis Un. 48 5,00 240,00

15 Substâncias Tensoativas Un. 36 32,00 1.152,00

16 Teste de Toxicidade Aguda Un. 6 230,00 1.380,00

17 Zinco Total Un. 18 25,00 450,00

18 Densidade de Cianobactérias Un. 12 180,00 2.160,00

19 Clorofila Α Un. 12 80,00 960,00

20 Oxigênio Dissolvido Un. 48 5,00 240,00

21 Temperatura Un. 36 5,00 180,00

22 Turbidez Un. 36 5,00 180,00

23 Taxa de Coleta Un. 12* 196,00 2.352,00

Valor Total: R$ 22.278,00

Nota: *Cada taxa de coleta descrita acima corresponde à retirada das quatro amos-
tras (efluentes bruto e tratado, rio montante e jusante) no mesmo dia de coleta, na 
estação de tratamento de efluentes do Saae de Itabirito, no Bairro Marzagão.

Lote II – Op. e Manut. em Abastecimento de Água nas Sedes Urbanas.  
17 512 1701 4.001 33.90.39.00

Item Especificação Unid Qtde Valor 
Unit.

Valor 
Total

1 Cádmio Total Un. 18 25,00 450,00

2 Chumbo Total Un. 18 25,00 450,00

3 Cloreto Total Un. 18 25,00 450,00

4 Cobre Dissolvido Un. 18 25,00 450,00

5 Condutividade Elétrica Un. 36 10,00 360,00

6 DBO Un. 36 30,00 1.080,00

7 DQO Un. 36 30,00 1.080,00

8 Escherichia Coli Un. 36 30,00 1.080,00

9 Fósforo Total Un. 36 28,00 1.008,00

10 Nitrato Un. 36 36,00 1.296,00

11 Nitrogênio Amoniacal Total Un. 36 40,00 1.440,00

12 Óleos e Graxas Un. 36 34,00 1.224,00

13 PH Un. 36 5,00 180,00

14 Sólidos Sedimentáveis Un. 36 5,00 180,00

15 Substâncias Tensoativas Un. 36 32,00 1.152,00

16 Teste de Toxicidade Aguda Un. 6 230,00 1.380,00

17 Zinco Total Un. 18 25,00 450,00

18 Densidade de Cianobactérias Un. 12 180,00 2.160,00

19 Clorofila Α Un. 12 80,00 960,00

20 Oxigênio Dissolvido Un. 36 5,00 180,00

21 Temperatura Un. 36 5,00 180,00

22 Turbidez Un. 36 5,00 180,00

23 Taxa De Coleta Un. 12* 196,00 2.352,00

             Valor Total: R$19.722,00

     Valor Total da Empresa: R$42.000,00

Nota: *Cada taxa de coleta descrita acima corresponde à retirada das três amostras 
(efluente tratado, rio montante e jusante) no mesmo dia de coleta, no emissário do 
Saae de Itabirito, na URB DU040.

Observação:  Contratada terá no máximo 05 (cinco) dias corridos após o recebi-
mento da nota de empenho para enviar à autarquia o cronograma anual com as datas 
das coletas mensais para aprovação do gestor do contrato.

A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Con-
tratos. Homologação e Ratificação: 28/05/2018.

Pregão Presencial – 042/2018 - Encon-
tra-se aberto na sede do Serviço Autôno-
mo de Saneamento Básico de Itabirito à 
Rua Rio Branco, nº 99 em Itabirito - MG, 
o Processo Licitatório n° 075/2018, 
na Modalidade de Pregão Presencial 
nº042/2018, Objeto: contratação de 
empresa especializada em manutenção 
preventiva e corretiva em Poços Artesia-
nos de propriedade do SAAE - Serviço 

Autônomo de Saneamento Básico de 
Itabirito, localizado no Distrito Indus-
trial, no KM 572 da BR 040, município 
de Itabirito-MG, conforme especificações 
do anexo I do Edital, no dia 28/06/2018 
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

Eireli-EPP - CNPJ: 11.183.121/0001-32. Va-
lor total: R$44.489,82.
Município de Itabirito/MG – A pregoeira 
torna público o resultado dos processos 
abaixo discriminados:
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 062/2018 
- PL 116/2018 – Registro de preços para 
futura e eventual contratação de pessoa ju-
rídica para prestação de serviço de forneci-
mento e instalação de espelhos e vidros no 
município de Itabirito, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 
Vencedor: M&C Engenharia Ltda-ME. 
CNPJ: 27.022.552/0001-57. Valor Total: 
R$ 105.495,00. Vencedor Ronan Augusto 
Fernandes-ME. CNPJ: 22.057.429/0001-
34. Valor Total: R$ 56.550,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Resultado – Pregão Presencial 
034/2018 - PL 062/2018 – RP 020/2018 
– Registro de preços para eventual e fu-
tura contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais de limpeza e 
higienização para a Prefeitura Municipal 
de Itabirito, em atendimento as Secretarias 
Municipais de Administração, Educação, 
Saúde e Urbanismo. Vencedor: Arte Ori-
ginal Ltda. CNPJ: 23.407.083/0001-33. 
Valor Total: R$ 940,00. Vencedor: Bru-
madinho Papel e Comércio Ltda. ME. 
CNPJ: 18.285.097/0001-91. Valor Total: 
R$ 228.703,00. Vencedor: Campar Ltda. 
CNPJ: 05.205.727/0001-29. Valor Total: 
R$ 62.682,40. Vencedor: Comercial Ve-
ner Ltda.-EPP. CNPJ: 65.353.401/0001-
70. Valor Total: R$ 119.801,00. Ven-
cedor: Distribuidora Irmãos Santana 
Ltda. CNPJ: 65.186.835/0001-23. Valor 
Total: R$ 325.381,36. Vencedor: Exa-
ta Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 
17.591.262/0001-70. Valor Total: R$ 
640.377,00. Vencedor: Ideal Química 
Indústria de Detergentes Ltda. CNPJ: 
07.176.255/0001-59. Valor Total: R$ 
12.684,00. Vencedor: Juarez Antônio 
Rodrigues ME. CNPJ: 07.893.426/0001-
60. Valor Total: R$ 5.980,00. Vencedor: 
Woltine Comércio e Representação Ei-
reli. CNPJ: 11.387.190/0001-68. Valor 
Total: R$ 34.518,60. Vencedor: Wtrade 
Intermediação de Negócios Ltda. CNPJ: 
21.856.981/0001-43. Valor Total: R$ 
3.779,90. A pregoeira declarou o item 59 
frustrado. Os Secretários Municipais de 
Administração, Educação, Saúde e Urba-
nismo ratificaram a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito / MG 
– Extratos de Contratos – Concorrência 
Pública 006/2016 - PL 106/2016 - Objeto: 
Delegação de 79 permissões do serviço de 
transporte por táxi no Município de Ita-
birito. Contrato 305/2018 - Kennedy de 
Lima (1º Permissionário PNE); Contrato 
306/2018 - Hely Gurgel (Permissionário 
nº 1); Contrato 307/2018 - Geraldo Bene-
dito Lopes (nº2); Contrato 308/2018 - João 
Evangelista de Oliveira (nº3); Contrato 
309/2018 - José Raimundo Gois - (nº4); 
Contrato 310/2018 - Célio Antônio Viana 
(nº5); Contrato 311/2018 - Celso Caetano da 
Silva (nº6); Contrato 312/2018 - José Nasci-
mento da Silva (nº7); Contrato 313/2018 
- Romeu Simão Barreto (nº 8); Contrato 
314/2018 - Elvino Alves de Oliveira (nº9); 
Contrato 315/2018 - Rosélio Candido Pe-
drosa (nº10); Contrato 316/2018 - Moacir 
José Corraide (nº11); Contrato 317/2018 - 
Roberto Braga de Matos (nº12); Contrato 
318/2018 Antônio de Fátima Silva (nº13); 
Contrato 319/2018 José Custódio Ferreira 
(nº14); Contrato 320/2018- Osvaldo Rosa 
da Rocha (nº 15); Contrato 321/2018– 
Clério Luis de Carvalho (nº16); Contrato 
322/2018 - José Maria Ferreira (nº17); Con-
trato 323/2018 - Vitório Eduardo Teixeira 
(nº18); Contrato 324/2018 - Nilton de Oli-
veira Braga (nº19); Contrato 325/2018 - Pe-
dro José Barbosa (nº20); Contrato 326/2018 
- Itagiel Ferreira Meirelles (nº21); Contrato 
327/2018 - João de Souza Machado (nº 22); 
Contrato 328/2018 - Joanice de Fátima San-
tos (nº23); Contrato 329/2018 - Adilson de 
Moura; (nº24); Contrato 330/2018 - Agos-
tinho Gonçalves Braga; (nº25); Contrato 
331/2018 - Rimon Santana Teixeira; (nº26). 
Vigência: 20 anos
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de Contrato 340/2018 – Pre-
gão Presencial 009/2018 - PL 012/2018 
– RP 006/2018. Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para prestação de servi-
ço gráfico, em atendimento a SETRAN.  
Contratado: Gráfica Iguaçu Ltda - CNPJ 
20.949.657/0001-07. Valor: R$ 600,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG  - 
Extratos de Contratos - Pregão Presencial 
067/2017 - PL 121/2017 - RP 040/2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de placas de sinalização viária 
e suporte tubular para atender a Divisão de 
Trânsito da Secretaria Municipal de Segu-
rança e Trânsito Contrato 342/2018 - Con-
tratada: Justino Davino Peres EPP – CNPJ: 
05.588.878/0001-03. Valor: R$ 30.100,00. 
Contrato 343/2018 - Contratado: Luis Otávio 
Pereira ME – CNPJ: 03.877.614/0001-44. 
Valor: R$ 21.820,00. Vigência: 31/08/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de Contrato 3452018 – Pregão 
Presencial 016/2018 – PL 026/2018 – RP 
011/2018. Objeto: contratação de empresa 
especializada em confecção de divisórias, 
fornecimento, instalação, montagem, des-
montagem e manutenção de divisórias, in-
cluindo todo material necessário à execução 

dos serviços em atendimento à Secretaria 
Municipal de Educação. Contratada: Top 
Line Forros e Divisórias Ltda – ME - CNPJ 
05.165.849/0001-39. Valor : R$ 15.916,86. 
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de Contrato 347/2018 – Pregão 
Presencial 057/2018 – PL 103/2018 – RP 
030/2018. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de pessoa ju-
rídica especializada em prestação de servi-
ços de locação, montagem e desmontagem 
de sonorização, iluminação, painel de led, 
palco e tablado, para atender a demanda 
de eventos artísticos culturais e outros, na 
sede e distritos, promovidos ou apoiados 
pela Prefeitura Municipal de Itabirito atra-
vés da Secretaria Municipal de Patrimônio 
Cultural e Turismo Contratada: S.P.H. 
Som e Locação de Departamentos Ltda - 
ME – CNPJ: 08.446.421/0001-52. Valor: 
R$ 47.500,00.  Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de Contrato 348/2018 – Tomada 
de Preços 004/2018 - PL 099/2018. Ob-
jeto: Contratação de pessoa jurídica para 
construção dos vestiários do Campo Muni-
cipal, situada à Rua Francisco Marques Jr, 
s/nº, N. Srª de Fátima, Itabirito/MG. Con-
tratado: CRDAMATTA ENGENHARIA 
LTDA - EPP, CNPJ 21.161.563/0001-31. 
Valor: R$ 476.216,85. Vigência: 14 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de contrato 351/2018 - Pregão 
Presencial 134/2017 – PL 236/2017 - RP 
074/2017. Objeto: contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de copos de 
água mineral natural e gelo, para atender 
a demanda de eventos artísticos, culturais 
e turísticos, na sede e distritos, promovidos 
ou apoiados pela Prefeitura Municipal de 
Itabirito através da SEMCULT. Contrata-
da: Mário Lúcio Rodrigues Das Dores – 
ME – CNPJ: 15.428.577/0001-76. Valor: 
R$ 1.914,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Edital de Processo Seletivo Público 
Simplificado Nº 005/2018 - Lista de Clas-
sificação Final. A Prefeitura Municipal 
de Itabirito-MG, torna pública A Lista de 
Classificação Final para a Função de Mé-
dico II - Ginecologista, através do Processo 
Seletivo Simplificado Classificatório para 
contratação de prazo determinado, para 
atendimento de excepcional interesse públi-
co do município. O detalhamento da lista se 
encontra no site oficial da Prefeitura Muni-
cipal de Itabirito, www.itabirito.mg.gov.br
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Edital de Processo Seletivo Público 
Simplificado Nº 007/2018 - A Prefeitura 
Municipal de Itabirito-MG, torna público 
que estará aberta, no período de 20 e 21 de 
junho de 2018, as inscrições para a função de 
Médico de PSF, através do Processo Seletivo 
Simplificado Classificatório para contratação 
de prazo determinado, para atendimento de 
excepcional interesse público do município. 
O detalhamento do edital se encontra no site 
oficial www.itabirito.mg.gov.br
Edital de Citação Prazo 10 Dias, expedi-
do nos autos do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 06/2018, instaurado pela 
Portaria nº 8202, de 12 de abril de 2018. 
A Comissão Processante Disciplinar, Faz 
Saber ao Sr. Felipe Ferreira Pestana, Ma-
trícula nº 42.709, Mecânico de Veículos 
Leves, Lotado na Secretaria Municipal de 
Transporte, acerca do processo adminis-
trativo disciplinar nº 06/2018, instaurado 
para apurar a prática de eventual ilícito 
disciplinar. Encontrando-se o servidor em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada 
sua citação por edital, para que ele, no pra-
zo de 10 (dez) dias, que começará a fluir 
após o prazo de 10 (dez) dias, querendo, 
apresente defesa escrita, podendo fazer-se 
representar por advogado, sob pena de pre-
sumirem-se aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pelo denunciante. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e pu-
blicado na forma da lei.
Edital de Citação Prazo 10 Dias, expedi-
do nos autos do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 09/2018, instaurado pela 
Portaria nº 8205, de 12 de abril de 2018. A 
Comissão Processante Disciplinar, Faz Sa-
ber ao Sr. Alexandre Augusto de Carvalho 
Silva, Matrícula nº 42.374, Vigia, Lotado na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, acerca do processo administra-
tivo disciplinar nº 09/2018, instaurado para 
apurar a prática de eventual ilícito discipli-
nar. Encontrando-se o servidor em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada sua ci-
tação por edital, para que ele, no prazo de 10 
(dez) dias, que começará a fluir após o prazo 
de 10 (dez) dias, querendo, apresente defesa 
escrita, podendo fazer-se representar por ad-
vogado, sob pena de presumirem-se aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo 
denunciante. Será o presente edital, por ex-
trato, afixado e publicado na forma da lei.
Extrato da Decisão do Processo Adminis-
trativo nº 12/2018. Pedido Julgado Proce-
dente. Dever do Município em indenizar a 
empresa Elétrica Vila Rica Ltda., na quantia 
de R$ 3.496,50 (três mil quatrocentos e 
noventa e seis reais e cinquenta centavos), 
referente aos produtos efetivamente forne-
cidos e aproveitados pela Administração. 
Data da decisão: 24/05/2018.
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Copa Minas de Downhill atrai 
multidão para o Alto do Cristo

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

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

Venha torcer com a gente!

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,

Prova reuniu atletas de todo o Brasil em Itabirito
O fim de semana foi de muita adrenalina no alto do Cris-

to, em Itabirito. No domingo, 10, o local foi palco da eta-
pa única da Copa Minas de Downhill, prova de 1800m de 
descida em alta velocidade com obstáculos, que contou com 
125 atletas de todo o Brasil. No dia anterior, os ciclistas apro-
veitaram a pista, uma das mais tradicionais do país, para se 
prepararem.

A corrida, disputada em 13 categorias, também contou 
pontos para o ranking da Confederação Brasileira de Ciclis-
mo (CBC) e reuniu grandes nomes do esporte. “A pista de 
Itabirito é consagrada e, por isso, atrai atletas de ponta de 
todo o Brasil. Esta prova é muito importante e sem o apoio 
da Prefeitura seria difícil realizá-la”, explicou o organizador, 
Bráulio Piacesi. 

Para o secretário de Esportes e Lazer, Alessandro Massai-
ni, a competição é de grande importância para a cidade. “Esta 
é uma das provas mais tradicionais de Itabirito e muita gente 
espera o ano inteiro para vir aqui no Alto do Cristo acompa-
nhar o evento. Além de servir como um incentivo para os 
atletas locais, atrai muitas pessoas de fora, gerando boa mo-
vimentação econômica para o município”, disse.

Valorização do esporte local
Ter uma prova com contagem de pontos para o ranking 

nacional é uma forma de incentivo para os diversos atletas lo-
cais que praticam a modalidade. “É muito importante ter uma 
prova desta qualidade em nossa cidade, principalmente pa-
ra nós mulheres, que ainda temos pouco apoio. É mais uma 
oportunidade de mostrar nosso trabalho e conquistar pontos”, 
explico a itabiritense Carolina Epifânia. 

Mas não foram apenas os atletas que acordaram cedo no 
domingo para ir ao Alto do Cristo. Centenas de pessoas fo-
ram ao local para acompanhar a competição. “É muito legal 
poder acompanhar um esporte totalmente diferente em nossa 
cidade. Todo ano venho assistir e é sempre muito bom”, falou 
Ana Carolina Santos. 

Pista consagrada
A tradição da pista de Itabirito é responsável por atrair 

dezenas de atletas de vários locais do país. Participando da 
prova pela primeira vez, Gabriel Giovannini, de Indaiatuba, 

no interior paulista, conquistou o terceiro lugar da categoria 
elite masculino. “Nunca havia vindo em Itabirito, mas meu 
pai, que também competia na categoria elite, já havia compe-
tido aqui várias vezes. A pista é muito boa e diferente. Gostei 
de participar e pretendo voltar nos próximos anos”, disse. 

A distância também não foi obstáculo para Otávio Braz, 
de São Gotardo. Competidor da categoria júnior, o atleta veio 
a Itabirito pelo segundo ano consecutivo. “A prova é muito 
bem organizada e de qualidade. A pista tem muita tradição, 
então é importante participar da corrida”, afirma.

Bombeiro de Itabirito apresenta 
novas cores e recebe equipamentos

Primeiro Bombeiro Municipal reconhecido em Minas 
Gerais para atuar em casos de salvamentos e resgates, a 
corporação itabiritense está de cara nova. A cerimônia ofi-
cial de apresentação do novo padrão de pintura dos veículos 
aconteceu na última sexta-feira, dia 8 de junho, na sede, em 
Itabirito.

Agora, a frota do Bombeiro Municipal passa a ser iden-
tificada com as cores laranja e verde, atendendo ao Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais. A pintura foi realizada 
pela equipe da Secretaria Municipal de Transportes, parceira 
da Secretaria de Segurança e Trânsito na ação.

"O Bombeiro Municipal de Itabirito é o único do estado 
de Minas Gerais reconhecido pelo Corpo de Bombeiros Mi-
litar, depois de muita luta de todos para que alcançássemos 
isso", comemora o Prefeito Alex Salvador.  

Barco, motor e motosserra doados
No evento, a corporação também recebeu da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
um barco, motor e uma motosserra. "Estamos com um novo 
decreto, de maio, que nos permite fazer doações de materiais 
apreendidos em atividade criminosa, em local irregular ou 
em caça e pesca ilegais. Sabemos que o Bombeiro de Itabirito 
é uma instituição séria e fará bom uso, em prol da sociedade", 
explica Marcelo Coutinho Amarante, diretor de Fiscalização 

dos Recursos Faunísticos e Pesqueiros da Semad.
As Conquistas são exaltadas pela comandante do Bom-

beiro Municipal, Leidiana de Fátima: "esses equipamentos 
representam um benefício muito grande. Em 19 anos de 
atividades, é a primeira vez que recebemos uma doação do 
estado. Foi muito bem-vinda, é uma maneira de reconhecer o 
nosso trabalho. Com o barco, por exemplo, estamos prepara-
dos para lidar com diversas situações". 
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Secretaria de Meio Ambiente premia
vencedores do Concurso de Desenhos

Atividade teve como tema a importância da água
Despertar o instinto artístico e 

a consciência ecológica de crian-
ças de 6 a 11 anos foi o objetivo 
do I Concurso de Desenhos, rea-
lizado pelo Centro de Educação 
Ambiental - CEA. Os vencedores 
foram premiados em cerimônia 
realizada no sábado, 9, no Parque 
Ecológico, quando foram finaliza-
das as comemorações da Semana 
do Meio Ambiente.

O concurso, que teve como te-
ma “Água: Fonte da Vida”, foi rea-
lizado com alunos do 1º ao 5º ano 
das escolas municipais de Itabirito 
e iniciado no dia 22 de março, dia 
Mundial da Água. No total, mais 
de 350 desenhos foram inscritos 
na competição. “Nós queremos 
que esta atividade desperte a cons-
ciência das crianças a respeito da 
importância da água e que, assim, 
elas possam levar este conheci-
mento para casa”, explicou o se-
cretário Antônio Generoso.

Os desenhos vencedores foram 
escolhidos por uma comissão for-
mada por representantes das secre-
tarias de Meio Ambiente e de Edu-
cação, do Saae, do Atelier de Artes 
Integradas e por um artista plástico 
da cidade. Além dos 15 trabalhos 
premiados, outros 34 pré-finalistas 
foram selecionados e receberão me-
dalha. O evento teve apoio da SA-
FM Mineração, Essências Cardoso 
e do vereador Geraldo Mendanha. 

Resultados positivos
Os objetivos do concurso fo-

ram atingidos com sucesso. Lu-
ciana Souza, mãe dos pequenos 
Gustavo e Guilherme, vencedo-
res do 3º e 2º lugar na categoria 
do segundo ano, disse que já viu 
mudança no comportamento dos 
filhos. “Eles gostavam muito de 
brincar com uma arminha de água 
de brinquedo e agora disseram que 
não vão mais brincar, para não 
gastar água. O concurso foi uma 
iniciativa muito boa, pois ajuda as 
crianças a terem mais cuidado e 
respeito com a natureza”, afirmou.

Após a vitória no concurso, a 
vencedora do 1º lugar na catego-
ria do terceiro ano, Maria Ingrid 
da Silva Brito, de 10 anos, ficou 
mais confiante com os desenhos. 
“Sempre desenhava no caderno, 
mas tinha vergonha de mostrar 
para as pessoas. Fiquei muito feliz 
em ganhar e quero continuar dese-
nhando”, disse. 

Membros dos Conselhos 
de Habitação e do Idoso 
de Itabirito tomam posse

Conselheiros atuarão no biênio 
2018/2020

Os Conselhos Municipais de Habitação Social e do Idoso de Itabirito já 
têm nova composição para o biênio 2018/2020. A posse dos conselheiros 
foi realizada na última quinta-feira, 7 de junho, no gabinete do prefeito Alex 
Salvador.

Os conselhos possuem composição paritária e cada um empossou 12 
membros e seus respectivos suplentes, com 50% de representantes gover-
namentais e 50% da sociedade civil. A paridade garante a participação das 
organizações sociais e populares no processo de formulação, decisão e con-
trole das políticas sociais.

Os conselhos têm como objetivo estabelecer, acompanhar e executar 
as políticas públicas para sua área de atuação. “O trabalho dos Conselhos 
é árduo em busca de melhorias para a comunidade. É por meio deles que 
a população pode colaborar, de forma democrática, com a administração. 
Fizemos um levantamento e este é o governo que mais criou Conselhos em 
Itabirito e que são atuantes. Ou seja, o governo que mais ouviu a população", 
ressaltou o prefeito.

Para a secretária de Assistência Social, Jussara Vieira, a atuação dos 
conselhos é fundamental. "Conselhos são instrumentos de democracia e 
controle social. Ser conselheiro é contribuir e compartilhar decisões com o 
poder público e sociedade civil para melhor execução das políticas públicas. 
Vocês, que participam de conselhos, têm todo o meu respeito", ressaltou.

Na primeira reunião ordinária dos conselhos será eleita a nova diretoria, 
composta por um presidente e um vice, sendo um representante da socieda-
de civil e um do poder público. 
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Ao andar pelas ruas (leia-se calçadas ou passeios) o cidadão, 
às vezes, se sente como marginal, em estado de incoerência, ou 
mesmo como peixe fora d’água, em razão da discrepância entre 
o conceito de espaço público e o uso que se faz dele. Com o 
famigerado jeitinho, ou mediante a tática, “tenta, se colar, a gente 
continua”, o que é de todos passa a ser - ou usado - de um ou de 
um grupo. Quase sempre cola, porque se a patuleia zoa (zoar, 
aqui é falar indiretamente ou para as paredes) mas não reclama, 
os “home” se fingem de mortos e não fiscalizam. Daí, os que se 
acham donos do pedaço fazem o que querem: em cima dos pas-
seios, perenizam-se depósitos de material ou se estacionam veí-
culos, estabelecem-se mostras de mercadorias ou, simplesmen-
te, o espaço é bloqueado para passantes mediante colocação de 
pedras. Quem quiser que passe no meio da rua, em disputa do 
espaço com veículos em circulação. Como já dito, não havendo 
reclamação e, muito menos, fiscalização, criam-se outras modali-
dades de invasão do espaço, que seria de todos. A mais nova é o 
botequim, isso mesmo, com bebidas e tira-gostos como convém 
a estabelecimentos do gênero; temporário, é verdade, com dia e 
hora certa para funcionar, para alegria de uns e azucrinação de 
quem precisa passar pelo mesmo lugar. Quem ousa usufruir do 
seu direito e “viola” o espaço invadido, ainda tem de ouvir pia-
dinhas ou indiretas provocativas. Ao fim de tudo, tais invasores 
sentam-se no próprio rabo para criticar e condenar políticos, que 
roubaram dinheiro público! 

O BERRO DO 
BODE ZÉ

É nóis no pedaço e 
que se dane o resto!

Prefeito de Mariana fala sobre 
demora no retorno das atividades da 
Samarco em coletiva de imprensa

Raissa Alvarenga

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

O prefeito de Mariana, Duarte 
Junior, reuniu a imprensa em seu 
gabinete na noite da quarta-feira 
(13) para falar da morosidade no 
retorno às atividades da mineradora 
Samarco. Duarte apontou os pre-
juízos e a aparente falta de vontade, 
por parte das empresas Vale e BHP, 
em retomar os trabalhos na cidade.

De acordo com Duarte, desde 
novembro do ano passado a Samar-
co já possui a licença para iniciar as 
atividades, mas após sete meses na-
da foi feito. “São sete meses e eles 
ainda não começaram a preparar 
uma Cava. Já conseguiram todas 
as licenças da Barragem de Fun-
dão e após 10 meses começaram a 
operação e essa não fizeram nada”, 
pontua o prefeito.

No encontro Duarte ainda enfa-
tizou que percebe um desinteresse 
da Vale e BHP Billiton em minerar 
na região, por uma questão de mer-
cado internacional. “As atividades 
não retomaram por desinteresse 
da Vale e BHP, pois elas já inves-
tiram em outros estados que estão 

produzindo quase o que a Samarco 
produzia aqui e esse produto atende 
todo o mercado que elas têm. Por 
que eles vão voltar com a empresa 
onde o preço do minério tem au-
mentado?”, diz o prefeito duvidoso.

Duarte Júnior ainda informou 
que irá procurar apoio com o presi-
dente da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, bem como a Câmara 
Federal, Senado e informar as bolsas 
de valores de São Paulo e Nova York 
que a BHP e a Vale têm os interesses 
econômicos acima dos interesses 
sociais. “Não vou permitir que nos 
usem como fizeram, porque nos-
so povo não pode mais sofrer com 
essa situação. Não estamos falando 
de retorno, mas sim da possibilida-
de da cava receber esses rejeitos. O 
que acontece é que a Vale reativou a 
mina de São Luís do Maranhão, que 
hoje supre todo o mercado interno e 
externo. É cômodo para a empresa 
continuar com essa mina e, no nosso 
entendimento, o retorno da Samarco 
aumentaria a demanda de produtos, 
fazendo com que o preço caia, o que 

não é viável para a Vale”, pontuou.

Solicitação de abertura de 
procedimento administrativo

Outro ponto abordado pelo 
prefeito Duarte é a forma como a 
detenção do minério é entregue às 
empresas. Citando os trâmites da 
venda do pré-sal, Duarte pontuou 
que o Governo Federal arrecadou 
mais de R$ 2 bilhões com o pro-
cesso em forma de licitação, o que 
não acontece com a extração mi-
nerária. “A riqueza do nosso mi-
nério é incalculável. Se houvesse 
uma licitação, a nossa arrecadação 
seria extraordinária. Simplesmen-
te repassam esse poder às empre-
sas privadas”, finaliza o prefeito 
informando ainda que atitudes 
importantes serão tomadas para 
mudar o quadro atual, como o en-
vio de um documento ao ministro 
de Minas e Energia para que seja 
aberto um procedimento adminis-
trativo para análise do artigo 65 
do Código da Mineração, que está 
sendo desrespeitado.

Pela permanência do pagamento 
das contas de luz nas lotéricas

O vereador Chiquinho de Assis 
(PV) protocolou essa semana na 
Câmara Municipal de Ouro Preto 
representação à Caixa Econômica 
Federal solicitando ações conjuntas 
do banco junto com a CEMIG para 
que as Casas Lotéricas não deixem 
de aceitar o pagamento das contas 
de luz da concessionária. Muitos 
distritos e localidades não possuem 
agências bancárias, contando apenas 
com as lotéricas para diversas tran-
sações da população que pode ficar 
desprovida desse atendimento.

De acordo com o vereador 
existem informações de que a CE-
MIG está se negando a permanecer 
com as Casas Lotéricas como pon-
to de recebimento devido às taxas 
praticadas pela Caixa Econômica 
Federal. Para Chiquinho “é muito 
importante unirmos a região dos 
inconfidentes, Prefeituras, Câma-
ras, população e as forças políticas, 
pois, assim como Ouro Preto, exis-
tem inúmeros distritos e localida-
des de outros municípios que não 
contam com agências bancárias e 

executam seus serviços de paga-
mentos e movimentações por meio 
das Casas Lotéricas. Um banco que 
é do povo não pode prejudicar seu 
povo, principalmente populações 
que não possuem agências bancá-
rias. Por isso esse pedido, para que 
a CEMIG e a Caixa Econômica 
possam entrar em entendimento e 
permanecer com o serviço sem le-
sar a comunidade. (31) 98489-7530
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