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"Sê humilde pa-
ra evitar o orgu-
lho, mas voa al-
to para alcançar 

a sabedoria."  
Santo Agostinho

Prefeitura de Ouro Preto 
continua seu programa 
itinerante com intervenções 
no Morro da Queimada e 
Novo Horizonte

PÁG. 16

Dom Airton toma posse como arcebispo 
de Mariana neste sábado, 23

Câmara de Ouro Preto aprova 
mais uma empresa para a cidade

No ano em que a cidade completa 270 anos de posse do primeiro bispo de 
Mariana, Dom Frei Manoel da Cruz, os fiéis receberão de braços abertos Dom 
Airton José dos Santos, novo arcebispo da Arquidiocese de Mariana, para 

tomar posse neste sábado, 23. Dom Airton chega a Mariana nesta 
quinta-feira, 21, para uma solenidade na Praça Gomes Freire.
Após aceitar a renúncia de Dom Geraldo Lyrio Rocha, que completou 
75 anos em 2017, idade limite para o cargo de arcebispo, o Papa Francisco 
nomeou Dom Airton, no dia 25 de abril deste ano. O novo arcebispo foi 

transferido da Arquidiocese de Campinas (SP).
Atualmente a arquidiocese de Mariana abrange de 79 municípios 

mineiros e possui 135 paróquias. O clero diocesano é formado por 
aproximadamente 180 presbíteros e há também aproximadamente 
30 presbíteros de diversas congregações religiosas.

Os vereadores ouro-pretanos apro-
varam projeto que autoriza o Poder 
Executivo a ceder e, posteriormente, 
doar imóvel com encargos à empresa 
Bemil (Beneficiamento de Minérios 
Ltda). Trata-se de uma empresa ou-
ro-pretana que pretende expandir seus 
negócios com uma fábrica de empaco-
tamento de calcário, que será instalada 
no distrito industrial de Cachoeira do 
Campo. Segundo o documento, a pre-
visão é a geração de aproximadamente 
40 empregos diretos e 60 indiretos.

O projeto de lei ordinária 
nº72/2017 é de autoria do prefeito Jú-
lio Pimenta e foi aprovado, em única 
discussão e redação final, durante a 
34ª reunião ordinária da Câmara Mu-
nicipal de Ouro Preto, realizada nessa 
terça-feira (20). O presidente Wander 
Albuquerque (PDT) explica sobre a 
tramitação do projeto no Legislativo: 
“O projeto chegou à Casa em novem-

bro e nós estamos em junho, então, foi 
amplamente discutido por todos os ve-
readores. É extremamente importante, 
tendo em vista o desemprego e a que-
da na arrecadação do município. Hoje, 
precisamos buscar empreendimentos 
para Ouro Preto, diversificando nossa 
economia para não ficarmos depen-
dentes de empresas grandes como as 
de mineração”.

O vereador Vantuir Silva (SD) 
também celebra a iniciativa: “Um pro-
jeto muito bom que vai gerar emprego 
e renda para o município, principal-
mente nesse momento de crise econô-
mica”. Juliano Ferreira (MDB) acres-
centa: “Sem uma perspectiva da volta 
da Samarco, precisamos ficar atentos 
às empresas que querem se instalar na 
região. A Bemil já está estabelecida 
aqui, formando, agora, uma filial”.

Contrário ao projeto, o vereador 
Chiquinho de Assis (PV) alega que 
o seu “voto é contra especificamente 
esta cessão e doação, mas não contra o 
processo de desenvolvimento de em-
prego e renda. Agora, como fiscal do 
povo, vou cobrar para que os postos 
de emprego prometidos de fato acon-
teçam”.

Os edis fizeram diversas emendas 
no projeto. A vereadora Regina Bra-
ga (PSDB) destaca a emenda na qual 
“70% dos empregos terão que ser para 
moradores de Ouro Preto, que moram 
aqui há, pelo menos, dois anos. Isso é 
muito importante, uma vez que se está 
ganhado um terreno público é preci-
so garantir um percentual mínimo de 
empregabilidade de pessoas de Ouro 
Preto".

Outra questão importante é que 
a cessão e posterior doação deverão 
assegurar a inalienabilidade e a impe-
nhorabilidade do imóvel pelo período 
de 15 anos a contar da data de início 
das operações da empresa. O projeto 
nº72/2017 foi aprovado por 13 votos, 
sendo um contrário e uma ausência do 
vereador Geraldo Mendes (PCdoB) 
que não pode comparecer à reunião 
por motivos pessoais, mas sempre se 
declarou favorável à proposta. Agora, 
o projeto segue para ser sancionado 
pelo prefeito.

Ane Souz

Roberto Jr.

PÁG. 8

PÁG. 14

Saideira do Viação 
Gastronômica reforça 
nova tradição turística 

de Itabirito

Centenas de 
motociclistas afluem a 
Furquim para evento 
especial
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Em continuidade do raciocínio exposto no final artigo anterior, 
veja-se que o sistema vigente concede ao eleitor as seguintes op-
ções: 1. Não comparecimento à sessão eleitoral. 2 . Voto em 
algum candidato. 3 . Voto branco. Embora o comparecimento 
seja obrigatório por lei, sujeitando-se os faltosos a uma punição, 
há os que driblam a lei com viagem e justificação da ausência. 
Não é uma forma honesta de escapar à obrigatoriedade, mesmo 
porque o eleitor ainda fica na obrigação de se explicar. Contudo, 
o não comparecimento não deixa de ser uma opção. Escolher um 
candidato e nele votar é o ideal quando, de acordo com a própria 
avaliação, o candidato merece o voto. Votar branco é o mesmo 
que ficar em “cima do muro”, sem se importar com o que possa 
acontecer; é o voto do “tanto faz”, para o qual tanto pode a água 
correr para baixo, quanto para cima. A quem vota branco, qualquer 
resultado lhe serve! Pode-se considerar como irresponsável essa 
forma de votar, mas ainda assim o sistema lhe reserva tecla espe-
cífica na urna eletrônica. Isso tem uma explicação. O voto branco 
não se soma aos votos válidos, não ajudando ninguém a se ele-
ger, como pensam alguns ingênuos. Entretanto, como o voto bran-
co significa apoio a qualquer resultado, a soma deles serve como 
sinal de aprovação a quem obtêm a maioria dos votos válidos. Isso 
interessa ao sistema!

Mas, os eleitores que, segundo sua avalição, não encontram 
nenhum candidato merecedor do voto? E aqueles que não con-
cordam e não aceitam o sistema? Também eles, de acordo com 
o princípio democrático, têm o direito de registrar, mediante o voto 
nulo, sua posição de repúdio aos candidatos e/ou ao sistema po-
lítico. Compara-se o voto nulo consciente à devolução de produto 
com defeito, direito garantido pelo Código de Defesa do Consumi-
dor! Mas, para os que não aprovam os candidatos apresentados 
ou não aprovam o sistema não há tecla específica. Ela não inte-
ressa ao sistema! Para quem é consciente do que seja o voto nulo 
e quer assim votar, há o recurso da inserção de qualquer outro 
número que não seja ligado a candidato registrado. Mas para faci-
litar e ficar bem caracterizada sua natureza, o eleitor pode encher 
de zeros o espaço destinado ao número do candidato.

Defensores da desconsideração ao voto nulo, contrariamente 
aos elaboradores do Código Eleitoral, chegam ao cinismo: “se to-
dos os eleitores menos um anularem o voto, o candidato que esse 
um válido votou vai estar eleito. Em tese, se isso acontecesse, a 
eleição seria considerada legal. Talvez não fosse considerada legí-
tima, mas legal ela seria.” Legal seria se estivesse de acordo com 
a Lei, mas não seria porque estaria de acordo com uma interpre-
tação safada, que dá dois sentidos a palavra de sentido único. O 
defensor da pilantragem ainda comete um desplante ao reconhe-
cer que “talvez não fosse considerada legítima”. Ainda bem que, 
num átimo de luz, eventualmente penetrado em sua mente, ele 
tenha reconhecido! Ora, eleição ilegítima, é eleição imoral, injusta 
e antidemocrática! No hipotético caso do eleito com um só voto, 
apresentado pelo safardana, seria o absurdo dos absurdos dentro 
de um regime que se diz democrático. Onde estaria o princípio 
da maioria nas decisões coletivas? Legal significa “de acordo com 
a lei”; por isso, se o Código Eleitoral expressasse, claramente, o 
presumido na interpretação canhestra, a eleição de candidato me-
diante voto único seria mesmo legal, pois estaria de acordo com a 
lei; mas esta seria justa? Seria moral? Seria democrática?

O ilegítimo e injusto não pode e não deve ser qualidade da lei 
que, por sua vez deve conter, em seu bojo, o suficiente em Justiça 
para prover o bem individual e o bem coletivo, o mais próximo pos-
sível do ponto de equilíbrio. Assim não sendo, é direito do povo pe-
dir a revogação do que lhe é nefasto. No caso da nulidade do voto, 
nem há que alterar ou revogar a lei (Lei nº 4.737, de 15/07/1965) 
pois, em sua originalidade, atende o que ora é reclamado. Trata-se 
de exigir que se cumpra o artigo 224 tal como nele se expressa: 
“Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas elei-
ções presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou 
do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as 
demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição den-
tro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.” Que se jogue no 
lixo a interpretação canhestra, fraudulenta, maldosa e espoliativa 
contra a vontade popular. Além de ser direito do eleitor, o, voto nulo 
é também arma contra a corrupção, cujo combate vai além do po-
der de polícia do Ministério Público e demais braços do Poder Judi-
ciário. Partidos Políticos já fizeram mal demais à humanidade!

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
Gomes 
Batista

Reflexões que o povo 
brasileiro deve fazer III
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CARTA AOS TEMPOS *Antonio Tuccílio

Pagar mais impostos pra suprir uma 
baixa no valor do diesel é inaceitável

Antes de mais nada, é impor-
tante dizer que considero legítimas 
algumas reivindicações dos cami-
nhoneiros autônomos. É sabido 
que eles pagam muito caro pelo 
diesel e que, normalmente, o preço 
do frete é baixo. Conheço, também, 
as condições precárias das estradas, 
o que coloca esses profissionais em 
risco diariamente. Além disso, é de 
conhecimento público o alto índice 
de assaltos nas rodovias. Eles são 
profissionais desvalorizados, que 
pagam para trabalhar e sequer têm 
segurança.

Porém, não dá pra fechar os 
olhos para os 51 inquéritos que 
foram abertos para apurar um 
suposto locaute (quando patrões 
impedem trabalhadores de reto-
marem atividades) durante a greve 
dos caminhoneiros que ocorreu há 
alguns dias. Há denúncias de que 
houve pessoas infiltradas entre na 
greve. Houve também presiden-
ciáveis utilizando a situação para 
alavancar suas campanhas. Houve 
pessoas do meio político que tor-
ceram pelo agravamento da greve 
para prejudicar o governo atual. 

Houve, ainda, pessoas que se apro-
veitaram do que estava acontecen-
do para pedir intervenção militar. 
Considerando esses fatores, uma 
greve que teria uma boa razão de 
existir acabou desvirtuada, favore-
cendo uma pequena parcela e pre-
judicando um país inteiro.

Talvez as pessoas ainda não 
tenham entendido as consequên-
cias dessa greve. Isso explicaria a 
pesquisa publicada pelo Datafolha 
há alguns dias, que aponta que 
87% dos entrevistados concorda-
vam com a greve dos caminhonei-
ros, mas que não queriam ‘pagar 
a conta’. Nós pagamos a conta 
quando produtos nos supermer-
cados, quando faltou gasolina nos 
postos de abastecimento, quando 
faltaram insumos para alimentar 
o gado, aves, suínos e peixes, o 
que levou muitos animais à mor-
te, causando pesados prejuízos aos 
produtores rurais.

Para piorar, o governo anun-
ciou que para cobrir a redução do 
preço do diesel em R$ 0,46 pre-
cisará compensar com o aumento 
de tributos. A redução era uma das 

reivindicações dos caminhoneiros. 
Eles pediam também uma tabela 
de preços mínimos de frete, que 
por sua vez já é alvo de uma ação 
direta de inconstitucionalidade 
da CNA. Independentemente se 
as reinvindicações são válidas ou 
não, considero injusto colocar esse 
peso nas costas do cidadão.

Já sofremos as consequências 
durante a greve e já pagamos altos 
impostos em tudo que adquiri-
mos. Inclusive, o Brasil tem uma 
das cargas tributárias mais altas e, 
apesar disso, pouco vemos de re-
torno. O povo não deveria pagar 
pelos acordos que o governo fecha 
com determinada categoria, prin-
cipalmente quando neste caso em 
que a população sequer terá algum 
benefício. A gasolina e o etanol 
que usamos em nossos carros, por 
exemplo, não terão uma baixa nos 
valores do litro.

Ter que pagar mais impostos 
pra suprir uma baixa no valor do 
diesel é inaceitável.

*Presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores 

Públicos (CNSP)

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

Parlamento Jovem de Ouro Preto 
realiza 1ª plenária municipal de 2018

Seguindo o cronograma definido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Ouro Preto, 
em parceria com o Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), realiza a primeira Plenária 
Municipal do projeto Parlamento Jovem, edição 2018. O encontro será no Plenário do Legislativo ouro-pretano, às 14h, da 
segunda-feira (25). Nas plenárias municipais, os participantes do programa de formação cidadã discutem e votam as pro-
postas correlatas ao tema central desta edição: “Violência Contra a Mulher”. Os encaminhamentos podem originar projetos 
de lei por meio da ALMG. “Em Ouro Preto, o projeto conta com 68 participantes e nossa expectativa é das melhores. Pois 
o tema agora debatido, foi proposto na edição passada pelos representantes ouro-pretanos e aprovado por todos os demais 
participantes de outros municípios”, saliente Gabriel Neme, coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), 
setor responsável pela condução do Parlamento Jovem em Ouro Preto.

Os documentos votados nessa 
etapa serão apresentados à comissão 
gestora do projeto, em Belo Horizon-
te, no dia 6 de julho; quando também 
serão definidas as datas dos próximos 
encontros nas esferas municipal, re-
gional e estadual.

O Parlamento Jovem de Minas 
é desenvolvido pela Assembleia 
Legislativa e pela PUC Minas, em 
parceria com as câmaras municipais; 
em Ouro Preto, também conta com 
a realização da Ufop, por meio do 
Núcleo de Direitos Humanos. Ele é 
destinado a estudantes do ensino mé-
dio de municípios, e o mandato dos 
participantes tem duração de um ano.
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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

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

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.

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet  
www.sideralfm.com.br

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

Cartório Vila Rica - 1º Registro Ci-
vil de Ouro Preto. Oficial Titular: 
Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Pa-
raná, nº17, sala 06, Centro - Ouro Pre-
to-MG. Tel: (31) 3551-0422 E-mail: 
cartorioouropreto@yahoo.com.br  
Faz saber que pretendem casar – se: 
(se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da lei).
Edital nº 10508 LUCAS GONTIJO 
DE GODOY, solteiro, brasileiro, fo-
tografo, natural de Ouro Preto - MG, 
nascido aos 05/01/1986, filho de: Victor 
Vieira de Godoy e Magda de Fátima 
Gontijo de Godoy. E LUIZA PERDI-
GÃO COTTA FUENTES GEOF-
FROY, solteira, brasileira, fotógrafa, 
natural de Ouro Preto - MG, nascida aos 
06/11/1987, filha de: Oscar Felipe Fuen-
tes Geoffroy e Fernanda Perdigão Cotta 
Fuentes. Ambos residentes e domicilia-
dos em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigi-
dos pelo Artigo 1525 do Código Civil.    
 Ouro Preto, 22 de junho de 2018.

Madeireira 
TAQUARAL

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

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

(31)3551-3744

Material de 
Construção

Edital de Convocação para 
Eleições do Pró-Melhoramentos

Prezados moradores e associados da Associação 
Pró-Melhoramentos do Bairro Vila Itacolomi;

 Conforme as exigências legais e democráticas, e na forma do que 
dispõe o art.35 e seguintes dos Estatutos vigentes do Pró-Melhoramen-
tos, publicamos aqui o edital relativo às eleições de nossa associação. 
As Eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal ocorrerão no dia 06 de 
agosto de 2018, na sede da Associação à Avenida Perimetral, n° 71, 
bairro Vila Itacolomi, Ouro Preto, Minas Gerais, no horário compreen-
dido entre 19:00 horas e 20:30 horas. Conforme exigido, o presente 
edital também foi publicado em um jornal de grande circulação, Jornal 
O LIBERAL. Atenciosamente, Diretoria da Associação de Mora-
dores Pró Melhoramentos do Bairro Vila Itacolomi.

Câmara de Ouro Preto faz primeira 
prestação de contas de 2018

A décima audiência pública pro-
movida pela Câmara Municipal de 
Ouro Preto neste foi realizada na úl-
tima quinta-feira (14) e contemplou 
a prestação de contas do Legislativo 
referente ao primeiro quadrimestre de 
2018. Os dados apresentados são so-
bre a receita, os gastos e as atividades 
legislativas desse período.

Em cumprimento à lei municipal 
nº 501/2009, que determina a obriga-
toriedade de o Legislativo prestar con-
tas quadrimestralmente, foi apresenta-
doum balanço dos dados de janeiro a 
abril. Nesses quatro meses, o repasse 
do Executivo foi de R$5.010.206,96, 
sendo que a Câmara liquidou o valor 
de R$4.742.815,72.

Nesse período, foram realizadas 
21 reuniões ordinárias; uma reunião 
extraordinária; 12 reuniões de comis-
sões permanentes e cinco reuniões de 
comissões especiais. Também foram 
feitas 124 indicações; 127 requeri-
mentos; 95 representações; 37 moções 
de aplauso; 13 projetos lei ordinária e 
17 projetos de resolução; além de no-
ve projetos de lei ordinária e seis pro-
jetos de lei complementar de autoria 
do Executivo também apreciados.

O presidente da Câmara de Ouro 
Preto, Wander Albuquerque (PDT), 
lamentou a ausência da população na 
audiência e afirmou que “a Câmara, 
mais uma vez, cumpre o seu papel de 
forma transparente em prol dos cida-
dãos ouro-pretano”. Todas as audiên-
cias públicas da Câmara também são 
transmitidas ao vivo pela sua fanpage 
no Facebook e pelo site do Legislati-
vo. Além do presidente da Câmara, 
Wander Albuquerque, também parti-
cipou da audiência o vereador Juliano 
Ferreira (MDB).

A diretoria da Associação de Proprietários de Lo-
tes do Recanto dos Pássaros convoca seus associados 
para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 
29/06/2018, sexta-feira, às 19:00 horas, em primeira 
convocação, com a presença mínima de 50% (cinquen-
ta por cento) + 01 (um) dos proprietários das unidades, 
e às 19:30 horas, em segunda e última convocação, com 
qualquer número de participantes, na Escola Estadual 
Padre Afonso de Lemos, localizada na Praça Benedito 
Xavier, s/n, Centro, Cachoeira do Campo, Distrito de 
Ouro Preto/MG, para deliberarem a seguinte Ordem do 
Dia: 1. Informativo sobre os resultados das cobranças 
de inadimplência; 2. Prestação de Contas (Relatório Fi-
nanceiro); 3. Apresentação de Orçamento para Exercí-
cios seguintes; 4. Apresentação do Regime Interno e das 
alterações do Estatuto, e definição das regras e procedi-
mentos para aprovação em Assembleia Extraordinária 
a ser agendada para este fim; 5. Definição de regras e 
procedimentos para eleição e posse da próxima Dire-
toria. Observação – É lícito aos senhores associados se 
fazerem representar na Assembleia ora convocada por 
procuradores, munidos com procurações específicas; A 
ausência dos senhores associados não os desobrigam de 
aceitarem como tácita concordância aos assuntos que 
forem tratados e deliberados; Os associados em atraso 
nos pagamento de suas taxas condominiais não poderão 
votar nas deliberações. Atenciosamente, a Diretoria.

Convocação

(31) 98489-7530

Denúncias  -  Sugestões
Críticas - Novidades 

ENVIE PARA

Associação de Proprietários de Lotes do Recanto 
dos Pássaros – Chácara Nezinho Murta, s/n, 

distrito de Cachoeira do Campo, Ouro Preto/MG.
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valdetebraga@yahoo.com.br

Não é brincadeira

AMENIDADESValdete 
Braga

Durante esta semana foi muito comentado um vídeo que vira-
lizou na internet sobre um grupo de brasileiros gritando e cantan-
do palavras de baixo calão em volta de uma moça russa, durante 
as festividades da Copa do Mundo.

A moça, evidentemente sem saber do que se tratava, pensou 
que fosse uma “comemoração”, e entrou no que pensou ser uma 
brincadeira inocente.

Fazer uma coisa dessas é um absurdo, gravar e jogar na 
internet um absurdo maior ainda e achar que isto é uma “brin-
cadeira” não tem definição. Mais inacreditável ainda é que ainda 
existam pessoas (minoria, é verdade) que não vêem nada de-
mais na atitude dos “rapazes”, que na verdade já deixaram de 
ser “rapazes” há um bom tempo. Homens feitos, um advogado, 
outro engenheiro, outro militar.... enfim, sabiam muito bem o que 
estavam fazendo.

O mais triste é ver entre os comentários frases como “eles 
pensaram que estavam no Brasil”, como se aqui fosse normal. 
Isso não é normal em lugar nenhum. Claro que existem os exa-
gerados, cheguei a ler em um site gente pedindo pena de morte 
e prisão perpétua. Aí também é claro que não, mas que deve e a 
maioria espera que haja uma punição, é óbvio que deve haver. E, 
descontado o exagero de pena de morte, que seja uma punição 
exemplar.

Li em um site sério e idôneo um comentário muito pertinente. 
A pessoa faz uma comparação entre a “brincadeira” dos “rapa-
zes” e as letras dos funks brasileiros que eles devem cantar e 
dançar aqui. O interessante e também muito pertinente é que o 
comentarista deixa claro que não está criminalizando o funk, que 
existe o funk diversão, com músicas e letras feitas para o diverti-
mento e alguns até com fundo educativo. Ele explica muito bem 
explicado que se referia a um tipo determinado, não generalizan-
do. Fala destas supostas “músicas” que de música não têm nada, 
com apologia a drogas, estupros, algumas até assassinatos.

Infelizmente existem e infelizmente vendem. Crianças cantam 
e os pais não estão nem aí, alguns até incentivam. Aí as crian-
ças crescem, vão para um país estranho acompanhar a copa do 
mundo, e lá recriam a “cultura”, envolvendo uma garota que não 
tem nada com isto. E acham tão normal que reproduzem, filmam 
sua própria ignorância (para não dizer crime) e jogam na internet. 
A “brincadeira” viraliza e deu no que deu. Isso não é brincadeira 
e não pode acontecer. Nem no Brasil, nem na Rússia, nem em 
lugar nenhum.              

Homens adultos, teoricamente (eu disse teoricamente) cultos, 
em nome de uma “brincadeira” de mau gosto, que de brincadeira 
não tem nada, envergonham um país inteiro. Coitados. Estuda-
dos, classe média, mas sem o mínimo de consciência do que seja 
respeito.

Prefeitura realiza novas 
obras na Rua Simão Lacerda

XTERRA acontece pela 
quarta vez em Ouro Preto

(31) 98489-7530

Denúncias 
 Sugestões

Críticas 
Novidades 

ENVIE PARA

Ane Souz

Após edições em 2009, 2015 e 2017, Ouro Preto volta 
a sediar o maior evento de esportes off-road do mundo 

nos dias 30 de junho e 1° de julho
A cidade de Ouro Preto se-

rá, pelo quarto ano, sede de uma 
etapa do circuito XTERRA, o 
maior festival de esportes off-
-road do mundo. Com 10 edições 
em 2018, o XTERRA brasileiro 
realizará sua 4° edição anual nos 
próximos dias 30 de junho e 1° de 
julho, na Praça Tiradentes, onde 
são esperados mais de 1.500 atle-
tas, que irão competir nas provas 
de Duathlon, Night Run 8,5 km, 
Trail Run 23 km, MTB Cup Sport 
30 km, MTB Cup Pro 44 km e a 
Corrida Kids para a criançada até 
13 anos de idade.

O evento oferece vários per-
cursos desafiadores em meio às 
belezas naturais de cada loca-
lidade e trata-se de uma ótima 
opção de lazer em família, já que 
proporciona a chance de curtir 
uma experiência única, unindo 
viagem, esporte e bem-estar. Es-
pecificamente em Ouro Preto, 
os principais atrativos das trilhas 
são as ladeiras do centro históri-
co e a passagem por uma mina 
de ouro construída por escravos 
no período colonial, no século 
XVIII. O tradicional Parque das 
Andorinhas, um trecho da Estra-
da Real e cachoeiras, rios e mui-
tas matas também fazem parte 

das maravilhas que os atletas 
desfrutarão em seus trajetos.

Ciclista profissional, atual 
vice-campeã 2017 do XTERRA 
e atual líder de 2018, Roberta 
Stopa é presença garantida no 
MTB Cup Pro. A mineira natu-
ral de Juiz de Fora não esconde 
a felicidade pela oportunidade 
de competir novamente em seu 
estado. "Pedalar em Ouro Preto 
é sempre uma surpresa, terras 

avermelhadas pelo minério que 
esconde várias pedras, deixando 
o percurso bem técnico e desa-
fiador. As subidas íngremes pe-
las ruas históricas da cidade e as 
montanhas perfeitas embelezam 
e gratificam ainda mais o evento. 
Espero poder continuar líder do 
campeonato após esta etapa em 
casa", almeja Stopa.

Em 14 anos no Brasil, o 
XTERRA é excelência em Mou-
ntain Bike e referência em Tria-
thlon e corrida. Mais de 135 mil 
atletas já participaram do evento, 
que em 2018, já passou por Cos-
ta Verde-RJ, Ilhabela-SP e Praia 
do Forte-BA.

Atenção atletas de 
Ouro Preto e distritos!

A Prefeitura de Ouro Pre-
to conseguiu 120 cortesias pa-
ra atletas da cidade, que serão 
distribuídas nas modalidades 
Duatlhon, Trail, MTB e Kids. 
Os interessados devem procurar 
a Secretaria de Esportes e Lazer 
nos dias 20 e 21 de junho, das 9h 
às 17h, portando comprovante 
de residência e documento com 
foto. É necessário também a 
doação de um pacote de fraldas 
geriátricas tamanhos G ou GG, 
as quais serão doadas para o Lar 
São Vicente de Paulo. O critério 
para seleção dos atletas será a or-
dem de chegada e os prazos não 
serão prorrogados. 

A Secretaria Municipal de 
Obras de Ouro Preto finalizou a 
segunda etapa na rede de drena-
gem da Rua Simão Lacerda, aces-
so entre Bauxita e Saramenha.

Em dezembro de 2016, re-
fluxos, deslocamentos de ma-
nilhas, buracos na pista e outros 
problemas surgiram na via. A 
obra teve que ser dividida em 
duas etapas. Na primeira, em 
2017, foi executado o isola-
mento do trecho que passava 
pelas caixas obstruídas e uma 
complementação da drenagem, 
interligando com uma rede já 
existente.

Ane Souz

Nessa etapa, em 2018, está 
sendo executada a obra de dre-
nagem a partir do ponto em que 
parou na primeira etapa, ou seja, 
da rua Simão Lacerda até a linha 
principal que atravessa a Vila 
dos Engenheiros. Para finaliza-
ção, está prevista a instalação de 
canaletas nas laterais da pista, o 
que facilitará o escoamento e o 
direcionamento das águas plu-
viais, evitando maiores transtor-
nos no período das chuvas.

A previsão para término das 
obras será até o fim da próxima 
semana, sendo possível liberar 
todo o trânsito na via.

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
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Capsij comemora 
10 anos de atividades

A CIDADE 
E EU

João de 
Carvalho

Eleição, história e 
voto secreto

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

A CONSTITUIÇÃO, também chamada de Lei Fundamental ou 
Carta Magna estabelece que a soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo direto voto e secreto, com valor igual para 
todos. Acrescenta também que todo poder emana do povo que o 
exerce por meio de representantes eleitos, usando-se o voto direto, 
secreto, universal. Desejo refletir, analisar, recordar, reviver um pou-
co do nosso passado histórico político, numa sequência formulada 
com bases verdadeiras, obtidas no Dicionário de História do Brasil 
de Moacir Flores, nesta sequência:

“AS ELEIÇÕES classificam-se como diretas, quando todo o uni-
verso de eleitores escolhe seus representantes; e indiretas, quando 
os eleitores escolhem um colégio eleitoral que votará nos candidatos 
ao governo. Na eleição em turno único, o candidato mais votado é 
eleito, e na eleição em dois turnos, todos os candidatos concorrem 
ao primeiro escrutínio e depois os dois mais votados disputam o se-
gundo turno, podendo fazer alianças com os partidos excluídos pela 
votação anterior. Não há segundo escrutínio se um dos candidatos 
obtém a maioria dos votos. No período colonial as eleições muni-
cipais realizavam-se por votos de pelouro: o eleitor aproximava-se 
do escrivão da Câmara e sussurrava-lhe dois nomes, que eram 
colocados numa lista. Os nomes dos mais votados eram escritos 
individualmente num pedaço de papel, que era inserido num pe-
louro. Fechavam a abertura do pelouro com cera, marcada com o 
sinete da Câmara. Depois guardavam os pelouros dentro de uma 
urna chaveada. No dia de renovar os vereadores, abria-se a urna e 
sorteava-se os pelouros, que indicavam os novos vereadores. Du-
rante o Império (1822-89) as eleições eram indiretas e censitárias; 
os eleitores paroquiais escolhiam um colégio eleitoral que elegia os 
deputados gerais e os senadores. Em 1881, a Lei Saraiva criou o 
título eleitoral, o eleitor deveria ser maior de 21 anos, alfabetizado, e 
ter renda anual não inferior a 200 mil reis. O voto passou a ser direto. 
O número de eleitores era de 1,2% numa população de 11.973.000 
habitantes, excluindo as mulheres, os analfabetos, os pobres e os 
escravos. A República trouxe o voto universal e direto, restringindo 
o voto a mulheres, menores de 21 anos, praças de pré, religiosos e 
mendigos. O código eleitoral de 24.2.1932 permitia o voto para maio-
res de 18 anos e para as mulheres, criou a Justiça Eleitoral, instituiu 
o voto obrigatório, secreto, universal e direto. Em 1934 o percentual 
de eleitores subiu para 7,3%. O Estado Novo, implantado em 1937, 
suspendeu as eleições. No Regime Democrático Liberal (1945-64) 
foram restabelecidas as eleições diretas. O governo militar (1964-82) 
suspendeu as eleições para presidente, governadores e prefeitos 
das capitais, que passaram a ser nomeados e ratificados pelo poder 
Legislativo controlado. De 1977-80 um terço dos senadores eram 
eleitos indiretamente. A Constituição de 1988 restabeleceu o voto 
direto para presidente, sendo a primeira eleição direta, no primeiro 
turno, em 15.11.1989, e em segundo turno a 17.12.1989”.

EM SUMA, Itabirito é uma cidade de intensa atividade política, 
com o povo bastante politizado porque tem muitas escolas. Sua par-
ticipação aos comícios é intensa, cheia de vibração, na expectativa 
das mensagens dos candidatos. Este ano, por se tratar de uma elei-
ção não municipal, há pouca reação dos eleitores. Entendo que o 
voto é o único instrumento para a seleção dos dirigentes estaduais 
e dos legisladores estaduais e federais. É preciso escolher bem e 
descartar os incompetentes e corruptos. O Brasil espera que cada 
um cumpra com o seu dever, utilizando bem de seu voto. 

Candonguêro de São João pra 
espantar o frio nesse fim de semana

Em 12 de junho de 2008, Ouro Preto dava um importante passo para a 
assistência e cuidado da criança e do adolescente no município: a criação 
do Centro de Atenção Psicossocial infanto juvenil (Capsij). Uma década 
depois, cerca de 300 pessoas, entre colaboradores e usuários, reuniram-se 
para comemorar esses 10 anos de trabalho na saúde mental ouro-pretana, 
em uma tarde programada com várias atividades voltadas aos colaborado-
res, usuários e familiares.

Na coordenação do Centro desde a implantação do serviço, Christine 
Vianna Algarves Magalhães conta que o Capsij “trabalha com uma equipe 
multidisciplinar e com atividades intersetoriais, ‘dentro e fora da casinha’, 
ou seja, na sede, nos distritos, nas escolas, nos PSFs, enfim, estamos pre-
sentes em vários lugares do município”.

O Capsij é um serviço de Saúde Mental credenciado no Ministério da 
Saúde. Atualmente são realizados, em média, 250 atendimentos semanais, 
entre atividades em grupo e individuais. São 2500 prontuários de pacien-
tes crianças e adolescentes, com profissionais do serviço em representação 
no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, no Con-
selho Municipal de Desenvolvimento Social, no Conselho da Mulher e na 
Associação de Usuários e Familiares Acolher.

Esse trabalho é possível graças aos profissionais do Capsij: psicóloga, 
psicopedagoga, fonoaudióloga, psiquiatra, assistente social, monitores de 
oficinas terapêuticas, enfermagem, técnicos administrativos e estagiários. 
Também de igual importância são as parcerias firmadas ao longo desses 
anos de atuação e que ainda auxiliam as ações, como Projeto Cia da Gen-
te, UFOP, Fundação Gorceix, Grupo de geração de renda" Flor de Mãe", 
FAOP, projeto de judô e ginástica.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Rua 
Dom Helvécio, 423, bairro Cabeças. As reuniões são mensais e contam 
com a participação de vários setores da prefeitura e de outras instituições 
sociais, educacionais entre outras. Mais informações: (31) 3552-3165. 

O próximo domingo, 24 de ju-
nho, é o dia de São João e o Can-
donguêro preparou um repertório 
consagrado por grandes nomes da 
cultura brasileira para comemorar 
em Ouro Preto! O público pode 
esperar músicas de Luiz Gonza-
ga, João do Vale, Dominguinhos, 
Jackson do Pandeiro, Alceu Va-
lença, Geraldo Azevedo, Gilberto 
Gil, entre outros. 

Na sexta (22), o Candonguêro 
se apresenta no 3º Festival Cultu-
ral do Restaurante Bandeirantes. 
O show começa às 22h.

No dia seguinte (23), às 19h, o 
grupo se apresenta em mais uma 
edição da Feira Ouro-Pretana no 
Bairro Cabeças, que tem em sua 
estrutura uma praça de alimenta-
ção com cerveja artesanal e food 
trucks.

Para comemorar o dia de São 
João, no dia 24 de Junho, o Bar da 
Nida recebe o Candonguêro a par-
tir de 16h.

Os shows tem apoio da Ashby 
(3551-0283 ou 98476-6858), Mas-
terix (3558-5399), Unopar Ouro 
Preto (3551-3832 ou 98632-4708) 
e da Prefeitura de Ouro Preto.

Confira a programação:
Sexta-feira (22):
21h - Restaurante Bandeiran-

tes; Ingressos: R$15,00; Rua No-
va, 43, Cachoeira do Campo.

Sábado (23):
19h - Feira Ouro-pretana; En-

trada gratuita; Área de Lazer do 
Bairro Cabeças.

Domingo (24): 16h - Bar da 
Nida; Ingressos: R$15,00;  R. Rio 
de Janeiro, 217, Morro São Sebas-
tião - Ouro Preto.

Legislativo recebe secretário 
municipal de Agropecuária

Daniel Laia

Nessa quinta-feira (21), o 
secretário municipal de Agrope-
cuária, Gabriel Luciano Correa 
de Souza, participou da Tribuna 
Livre para apresentar as políticas 
públicas desenvolvidas pela pasta 
no município. “Acho muito im-
portante essa vinda à Câmara, as 
pessoas têm que saber o que está 
acontecendo no município, e a 
melhor forma de divulgar isso é 
estando aqui, ouvindo os vereado-
res e respondendo aos questiona-
mentos. A Secretaria de Agrope-
cuária tem um corpo técnico muito 
bom e ela está se movimentando, 
enriquecendo em termos de ma-
quinário”, explicou Gabriel.

Os vereadores fizeram alguns 
apontamentos durante a discus-
são, como ressaltou o vereador 
Luiz Gonzaga (PR): “Fiz ques-
tionamentos sobre o maquinário, 
pois o governo precisa da união 
das pastas, porque, às vezes, os 
trabalhadores ficam dependendo 
das estradas vicinais e o agricul-
tor quer fazer seu trabalho, mas 
se as estradas não estiverem boas, 
acaba prejudicando. Dessa forma, 
pedimos projetos para auxiliar os 
pequenos agricultores”.

De acordo com o secretário, 
uma das regiões que tiveram mais 
demandas foi o distrito de Santa 
Rita de Ouro Preto. Para o verea-

dor Zé do Binga (PPS), “temos 
que zelar pela agricultura, prin-
cipalmente a agricultara familiar, 
que também fomenta a economia 
da nossa cidade e outros municí-
pios vizinhos”.

Ainda segundo o secretário, 
está sendo criada no município a 
Cooperativa dos Agricultores Fa-
miliares de Ouro Preto, visando a 
levar o poder da negociação aos 
produtores da região. Diante disso, 
os vereadores destacaram a impor-
tância da valorização dos produtos 
do homem do campo e ressaltaram 
que continuarão acompanhando e 
fiscalizando as atuações da secre-
taria.

Também participaram da Tri-
buna Livre, acompanhando o se-
cretário, o coordenador do Servi-
ço de Inspeção Municipal (SIM), 
ligado ao Sistema de Inspeção 
Brasileiro (Sisbi), José Agostinho 
Resende, e a representante da Ex-
tensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater - MG), Geralda 
Berenice Esteves Lima.

(31) 98489-7530
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PANORAMA

DICA SINAL VERDE
Motorista respeite a sinalização. .. 

Dê sempre  preferência ao pedestre.

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

Óculos Solares 
Óculos de Grau  (montagem 

computadorizada)
Temos qualquer tipo de lente 

confeccionada em laboratório de 
última geração, inclusive 
novos lançamentos

Av. JK, 16 (em frente Posto Ipiranga) - 3551-1962
Praça Silviano Brandão,17 - centro - 3551-2011

OURO 

PRETO

Superótica

Pela Gratuidade nos Parque 
Estadual do Itacolomi 
para os moradores de 
Ouro Preto e Mariana

O vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou posicionamento do IEF 
sobre a gratuidade das tarifas para acesso, dos moradores de Ouro Preto e 
Mariana, ao Parque Estadual do Itacolomi e à Floresta Estadual do Uaimií. 
Em março de 2018 o vereador enviou Representação ao órgão pedindo a 
revogação da cobrança de pagamento, no mesmo mês o IEF respondeu 
que até o final de maio seria publicada portaria revisando a norma que 
autorizou a cobrança.

Em abril Chiquinho participou, junto com o vereador Alysson Gugu 
e do prefeito Júlio Pimenta de encontro na Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente com o secretário Germano Luiz Gomes Vieira e com o Sr. Henri 
Dubois Collet, Diretor Geral do IEF, ocasião em que ficou garantido que 
até meados de maio seria publicada portaria determinando a gratuidade 
aos moradores do entorno dos parques.

Más até hoje isso não aconteceu.
“Fomos até a secretaria do estado, fomos muito bem recebidos e nos 

foi garantido que a suspensão da tarifa aconteceria em maio. A câmara 
recebeu um ofício também garantindo revisão da cobrança para maio. En-
tão, quando nós publicamos que a previsão da suspensão do pagamento 
era no mês de maio, não inventamos. Não foi só uma reunião, foi um 
documento oficial encaminhado à Câmara Municipal de Ouro Preto. Eu 
ainda procuro acreditar nas relações institucionais, ainda acredito nas ins-
tituições públicas, sobretudo o IEF que faz um importante trabalho em 
Minas Gerais. Então peço que se tenha o respeito de nos comunicar: por-
que esse atraso? Afinal, nós exercemos cargos públicos, em que nossas 
opiniões são públicas e não estamos mentindo para a população. Quando 
publicamos o que a nós foi colocado em reunião e em documento oficial, 
foi porque confiamos. Da mesma forma, outros confiaram em nós. Não se 
trata de um político tentando iludir o povo, é um vereador municipal ten-
tando intervir na esfera Estadual. Porque o parque é estadual e não temos 
o poder de gerenciamento de lá. Constitucionalmente e republicanamente, 
nós procuramos o órgão gestor do Instituto Estadual de Florestas, fomos 
até o Secretário de Meio Ambiente do Estado, ao chefe do IEF e a respos-
ta está aqui assinada por um servidor de carreira e competente. Portanto 
estamos aguardando e reiterando o pedido. Está errado cada ouropretano 
ter que pagar R$20,00 para entrar no parque. A gente não concorda, e, 
mais do que isso, existe um compromisso feito com o prefeito de que essa 
portaria iria ser suspensa. Não estamos pedindo, nada mais, nada a menos, 
estamos pedindo que a palavra seja cumprida, que o documento oficial do 
Governo do Estado de Minas Gerais seja cumprido”.

Nesta quarta-feira (20/06) moradores e convidados da república 
Chaparral, acompanhados da primeira dama, Rosilene Rioga, entre-
garam para a APAE os alimentos arrecadados na festa de aniversá-
rio da república - uma importante ação que une os universitários à 

comunidade ouro-pretana.

Dia 21/06 foi a vez de Ana Paula 
(Paulinha) comemorar mais um 
ano de vida. À aniversariante 

desejamos muitas felicidades, 
muitos anos de vida e muito 

sucesso hoje e sempre.

O teatro Cine Vila Rica sediou a 13º Mostra de Cinema de Ouro Preto 
de 13 a 18 de junho. O espaço da UFOP estava fechado há alguns 

meses por questões de segurança. O Cine Vila Rica é usado todos os anos 
pela Universo Produções, realizadora do festival de cinema. Para que o 
CineOP acontecesse, a produtora realizou intervenções pontuais que, ape-
sar de serem mais simples do que o espaço necessita, permitiram a sua 
utilização temporariamente. A coordenação do festival de cinema infor-
mou que para que o teatro volte a funcionar efetivamente, o cinema deverá 
passar por uma restauração mais complexa e que a universidade busca 
parcerias e recursos para a realização desse projeto. E nesta quinta-feira 
(21), a UFOP contou com a colaboração do Museu da Inconfidência para 
usar o espaço do anexo, onde serão desenvolvidas atividades de cinema 
para a comunidade.

A Gerência da Receita Municipal de Ouro Preto informa aos comer-
ciantes e profissionais autônomos que a Taxa de Fiscalização e Fun-

cionamento (TFF) e a Taxa de Fiscalização Sanitária (TFS) bem como 
o Imposto sobre serviços (ISS) dos profissionais autônomos deverão ser 
recolhidas até o dia 31 de julho deste ano, nos termos do Edital publicado 
no Diário Oficial Municipal no dia 14 de junho. Quem não receber a guia 
até 15 dias antes do vencimento deve procurar a Receita Municipal, loca-
lizada à Rua Diogo de Vasconcelos, nº 30, bairro Pilar, para emissão dos 
respectivos documentos. Dúvidas pelo telefone 3559-3262.

Trabalhadores com direito ao 
abono salarial ano-base 2016 

têm até o dia 29 de junho para sa-
car PIS/Pasep, que pode chegar a 
um salário mínimo, R$ 954. Até 
o final de maio, 2,22 milhões de 
trabalhadores não haviam saca-
do o valor a que tinham direito. 
O Abono Salarial ano-base 2016 
começou a ser pago em 27 de ju-
lho de 2017. Desde então, 22,2 
milhões de trabalhadores foram 
pagos em todo o Brasil, de acordo 
com a última atualização. Os va-
lores sacados atingiram R$ 16,4 
bilhões. Ainda há R$ 1,6 bilhão à 
disposição dos trabalhadores.

No sábado (23), acontece a 
10ª edição do Campus Aber-

to, quando a comunidade poderá 
desfrutar de brincadeiras, danças 
e jogos típicos da festa de São 
João, oferecidos nesta edição, que 
é especial de Festa Junina. As ati-
vidades acontecem das 9h às cinco 
da tarde, no gramado da Escola de 
Minas, no campus Morro do Cru-
zeiro. Mais informações, acesse o 
site: www.ufop.br

Quadrilha de roubo é presa em 
Ouro Preto pela Polícia Militar

Após receber informações a 
respeito de um veículo sob sus-
peita de roubo no bairro Pocinho, 
em Ouro Preto, a Polícia Militar 
foi averiguar a denúncia, ao que 
se tratava de um veículo modelo 

Fox, marca VW, de cor vermelha, 
que contava com indivíduos em 
atitude suspeita.

De acordo com informações 
da PM, os suspeitos seriam os 
autores de um roubo ocorrido a 

passageiros de um veículo, um 
pouco antes, na estrada da Ran-
charia. Duas vítimas que estavam 
no veículo afirmaram que os au-
tores subtraíram-lhe um celular 
e a chave do veículo, o qual não 
foi levado, fugindo no sentido de 
Ouro Preto.

Após rastreamentos, os poli-
ciais militares localizaram no lo-
cal conhecido como “Caminho da 
Fábrica” o Fox vermelho colidido 
em uma árvore, e dentro ele foi 
apreendida uma munição do ca-
libre 38. O veículo foi removido 
para o pátio credenciado.

Os policiais localizaram os 
suspeitos de serem autores do 
roubo, um de 23, outro de 25 
anos e um menor infrator de 17 
anos. Na posse da quadrilha fo-
ram apreendidos: uma garrucha 
e um cartucho intacto do calibre 
38; um pino de cocaína; três apa-
relhos celulares e uma bateria; um 
aparelho TV BOX; um vídeo ga-
me; dois pares de tênis; uma cor-
rente de prata; um anel; cerca de 
R$150,00 e uma nota de 50 pesos 
mexicanos.

Os dois autores foram presos 
e o menor apreendido em flagran-
te, sendo conduzidos para a Dele-
gacia de Polícia Civil de plantão, 
onde foi entregue todo material 
apreendido pelos policiais mili-
tares.



O LIBERAL Ed.1295 - SExta - fEira, 22 dE junho/2018

www.jornaloliberal.net
7OURO PRETO

Câmara de Ouro Preto concede dez moções de aplauso
O Plenário da Casa Bernardo 

Pereira de Vasconcelos recebeu ho-
menageados, amigos e familiares 
para a segunda entrega de moção de 
aplauso deste ano, ocorrida durante a 
reunião ordinária dos vereadores ou-
ro-pretanos, nessa terça-feira (19). Os 
homenageados foram: Clube Máster 
Arquidiocesano, Comunidade Lírios 
do Campo, Celso Alves Moreira, Cé-
lio Augusto Pedrosa, Diva Expedita 
Magalhães, Efigênia Pena Dias, En-
contro de Jovens com Cristo, Escola 
de Música Padre Simões, Francisco 
de Paula Mendes e República Boite 
Casablanca.

Na oportunidade, o vereador 
Alysson Gugu (PPS) homenageou o 
Clube Máster Arquidiocesano pelos 
45 anos de história dos peladeiros que 
criaram um dos melhores e mais res-
peitados grupos de jogos informais 
de futebol da região. Segundo ele, “a 
escolha surgiu, principalmente, pelo 
tempo que essa turma conseguiu se 

mobilizar e continuar jogando fute-
bol. São mais de 45 anos desse clube 
que foi fundado em 2 de janeiro de 
1973 e, até hoje, essa pelada acontece 
com o ranca do campinho do Colégio 
Arquidiocesano”.

Representando a Escola de Mú-
sica Padre Simões, Virgílio Varela 
Vianna, diretor financeiro e conse-
lheiro da Fundação de Educação, 
Artes e Cultura, que é responsável 
pela entidade ouro-pretana), desta-
cou a atuação da iniciativa, que foi 
reconhecido pela moção de aplauso 
de autoria do vereador Chiquinho de 
Assis (PV). “Para a escola de música 
e para fundação é uma honra muito 
grande o reconhecimento da Câmara 
de Vereadores de Ouro Preto, porque 
é um trabalho muito importante sob 
vários aspectos. No artístico e cultu-
ral, resgata a uma tradição de Ouro 
Preto; por outro lado, temos o social 
com o objetivo de dar a essas crianças 
participantes a oportunidade de atin-

gir um universo que normalmente 
seria impossível para eles. Hoje, nós 
atendemos cerca de 400 alunos, nes-
se projeto que é muito típico e muito 
ligado a Ouro Preto, especialmente 
à Paróquia do Pilar, que sempre foi 
apoiadora dessa ação”.

Célio Augusto Pedrosa recebeu 
a moção de aplauso, de autoria do 
vereador Vantuir Silva (SD), pelos 
relevantes serviços prestados na área 
educacional de Ouro Preto, espe-
cialmente em Cachoeira do Campo. 
“Uma satisfação enorme ser agracia-
do com essa moção de aplauso, eu 
sou de Santo Antônio do Leite, traba-
lho na área da educação, especifica-
mente em Cachoeira do Campo, fui 
diretor do Padre Afonso de Lemos, 
do Caic, e do Dr. Pedrosa em Santo 
Antônio do Leite. Prestar serviços na 
área da educação é muito prazeroso”.

Para o vereador Marquinho do 
Esporte (SD), os homenageados 
são pessoas que sempre contribuem 

com o município de Ouro Preto. 
“Essa é uma forma de retribuirmos 
isso. E percebemos que elas ficaram 
muito alegres e satisfeitas com nossa 
homenagem e nós também ficamos 
felizes em termos a oportunidade 
de dar esse reconhecimento”. O 
presidente da Câmara, Wander Al-

buquerque (PDT), concorda: “Tive-
mos pessoas e entidades que têm um 
trabalho relevante na nossa cidade. 
Essa é a segunda entrega de moções 
de 2018 para pessoas importantes 
que prestam bons serviços e enti-
dades que engrandecem a cidade de 
Ouro Preto”.
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Prefeitura realiza Dia D no 
Morro da Queimada e dá início 
às obras no Novo Horizonte

Ane Souz

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

Cooperouro realiza Dia de 
Cooperar com campanha 
em prol do Lar São Vicente

A Cooperouro retoma a campanha de sensibilização pelo Lar São Vi-
cente de Paulo de Ouro Preto. A entidade abriga atualmente 73 idosos e 
passa por dificuldades financeiras. Por isso, a sua colaboração é muito im-
portante.Você pode contribuir doando na Cooperouro Leite Longa Vida, 
Fraldas Geriátricas, Material de Limpeza e Higiene Pessoal. A arrecada-
ção será feita até dia 06 de julho.

No dia 07, a equipe de voluntários da Cooperouro fará a entrega dos 
donativos e promoverá um momento de lazer para os idosos moradores do 
Lar, celebrando assim o Dia de Cooperar 2018.

O Dia de Cooperar reúne, anualmente, cooperativas de todo o país, 
com ações voluntárias voltadas à comunidade onde estão inseridas. A 
Cooperouro participa do evento desde sua primeira edição, em 2009.

Caso queira colaborar diretamente com o Lar São Vicente, você pode-
rá retirar um carnê de mensalidades na sede da entidade (Rua Furtado de 
Menezes, 49, Cabeças) ou realizar depósito direto na conta. 

Banco Santander - Agência: 3222, Conta Corrente: 13000383-9, 
CNPJ 23.068.737/0001-41

“Está maravilhoso! Melho-
rou 100%, ainda mais com essa 
academia”; “A Prefeitura Itine-
rante está de parabéns porque o 
Morro da Queimada não tinha 
nada. A comunidade está satis-
feita”; “Foram serviços essen-
ciais que estávamos precisando”; 
“Eu achei ótimo! Muito bom ter 
a ginástica pra gente. Pra saúde é 
ótimo!”. Foi nesse clima de agra-
decimento que a comunidade do 
Morro da Queimada festejou, 
durante o Dia D, as obras reali-
zadas no bairro - o terceiro a ser 
atendido Prefeitura Itinerante.

Este momento de integra-
ção, chamado Dia D, é realizado 
sempre que o projeto da Prefeitu-
ra Itinerante finaliza os trabalhos 
no bairro em que está atuando. 
No Morro da Queimada, ele 
aconteceu no último sábado, dia 
16 de junho. Das 9h às 13h, a po-
pulação pôde ter acesso a vários 
serviços municipais sem precisar 
sair do bairro. O caminhão da 
Saúde, por exemplo, realizou 
24 atendimentos, entre consul-
tas médicas, aferição de pressão, 
testes de glicemia, Hepatite C, 
HIV e Sífilis. Além disso, houve 
também atendimentos da assis-
tência jurídica, assistência social, 
com orientações sobre progra-
mas sociais, Secretaria de Meio 
Ambiente, explicando sobre a 
coleta seletiva, e vários outros 
serviços.

Já na segunda-feira seguinte 
(18 de junho), os trabalhos come-
çaram no bairro Novo Horizon-
te, onde agora serão realizados 
trabalhos de capina, manutenção 
e construção de passeios, pintura 
de meio-fio e de faixas de pe-
destres, operação tapa-buracos, 
correção da iluminação pública e 
mutirão de limpeza, entre outros 
previstos para o bairro.

Ane Souz

Ane Souz

Recolhimento do ISS 
Autônomo e das taxas de 2018

A Gerência da Receita Municipal de Ouro Preto, por meio da Supervisão de Tributos Econômicos, 
vem informar aos comerciantes e profissionais autônomos deste Município que a Taxa de Fiscali-
zação e Funcionamento - TFF e a Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS, bem como o ISS (Imposto 
sobre serviços) dos profissio-
nais autônomos deverão ser 
recolhidas até o dia 31 de julho 
deste ano, nos termos do Edital 
de Prorrogação nº.014/2018, 
publicado no Diário Oficial 
Municipal - DOM, em 14 de 
junho de 2018. O órgão mu-
nicipal ainda ressalta que, na 
hipótese de não recebimento 
da guia até 15 dias antes do 
seu vencimento, os contribuin-
tes deverão procurar a Receita 
Municipal localizada à Rua 
Diogo de Vasconcelos, nº. 30, 
bairro Pilar, para emissão dos 
respectivos documentos. Es-
clareça dúvidas pelo telefone: 
3559-3262.
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Sabores juninos: Arraiá reúne centenas de pessoas no Mercado Municipal

Cuca Legal: alunos recebem 
orientações sobre educação no trânsito

Em clima junino, o Merca-
do Municipal teve programação 
especial na quarta-feira, dia 13 
de junho. Com show sertanejo e 
apresentação de quadrilha ao sa-
bor de deliciosas comidas típicas, 
o 3º Arraiá do Mercado reuniu 
centenas de pessoas. O arrasta-pé 
foi promovido pelos feirantes e 
lojistas com o apoio da Prefeitura 
de Itabirito, por meio da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento.

"Vim pela primeira vez e achei 
muito interessante. Uma quarta-
-feira combinando o ritmo de festa 
junina, um esquenta para a Juli-
fest, e os produtores fazendo suas 
vendas", exaltou Aender Lima, do 
bairro Munu. "Tenho costume de 
vir aqui, mas foi a primeira vez 
que participei do Arraiá. Muito 
bom! Pode continuar", completou 
Maria da Graça Ferreira, do Bela 
Vista.

Discurso compartilhado com 

quem teve a chance de alavancar 
as vendas. "O Arraiá trouxe mais 
gente, movimentou o Mercado", 
avaliou José Roberto Faria Gurgel, 
que trabalha no local desde 2005. 
"Ambiente gostoso. Isso aqui é 
uma família, remete à infância, a 
coisas gostosas. Ninguém fica tris-
te comendo canjica ou dançando 
uma quadrilha", acrescentou Julia-
no Souto.

Com 48 anos de feira, como o 
Mercado Municipal era conhecido 
anteriormente, a produtora rural 
Maria de Lourdes Santos Silva 
também comemorou a oportuni-
dade. "Muito boa mesmo. A gente 
entrosa no meio do povo. Venho às 
quartas-feiras desde que começou. 
Hoje, o público foi bem maior".

Além das quartas-feiras, o 
Mercado funciona aos sábados até 
as 16h, com música ao vivo. O es-
paço, recentemente, também pas-
sou a abrir no segundo domingo 
de cada mês, das 9h às 16h.

O projeto Cuca Legal, desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Itabirito, chegou à Escola Estadual 
Dr. Raul Soares no dia 12 de junho. Cerca de 60 alunos receberam orientações sobre comportamentos 
e leis de trânsito. O destaque foi o jogo educativo Cuca Legal, que contém orientações sobre comporta-
mento seguro de pedestres, ciclistas e condutores, sinalização e outras normas básicas de trânsito. O 
jogo, que atrai a atenção de crianças e adultos, ajuda na conscientização sobre a importância do trânsito 
seguro. Iniciativa elogiada pelos participantes. "O projeto ajuda bastante na educação, na segurança, para 
eles também orientarem os pais quando estiverem passeando", destacou Ann Gray, professora do 4º ano.

Projeto criado no ano passado
O Cuca Legal tem como público-alvo crianças de 6 a 12 anos. Criado no segundo semestre de 2017, o 

projeto alcançou cerca de 500 alunos em seu primeiro ano. Em 2018, além das atividades nas escolas, a 
Guarda Municipal já esteve em Mariana para 
apresentá-lo na programação local do Maio 
Amarelo.

"Tudo o que elas aprendem conosco, 
elas replicam em casa. O maior benefício é, 
justamente, a criança cobrar dos pais atitudes 
de respeito no trânsito. Os pais nos abordam 
dizendo: "meu filho me cobra uso de cinto de 
segurança, não deixa que eu atenda ao celu-
lar enquanto estou dirigindo", exalta o Técni-
co de Trânsito do Departamento de Educa-
ção de Trânsito da Prefeitura, GCM Ferreira.
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Operação Pedra Vermelha investiga 
fraudes em licitações e desvio de 
dinheiro público em Itabirito

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!

A MAIS COMPLETA LINHA DE 
MATERIAL ESPORTIVO DA REGIÃO

Camisaria
BARRETO

Roupas - Calçados - 
Cama e Mesa

R. Dr. Guilherme, 172 - ITABIRITO - 3561.1881

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

(31) 3561-0508 
3561-3584

98979-4354

Moradores de Itabirito foram surpreendidos na manhã 
de terça-feira (19) com a operação do Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG) em conjunto com a Polícia Civil, 
que apura fraudes em licitação e desvio de dinheiro público 
na cidade. Uma grande movimentação de carros da Polícia 
Civil e até mesmo de um helicóptero deixou a população 
alarmada. Foram expedidos 10 mandados de prisão preven-
tiva e 17 de busca e apreensão por indícios de prática de cri-
mes de organização criminosa, fraude em licitação, peculato, 
falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. 

Na tarde do mesmo dia, o MP reuniu a imprensa em Be-
lo Horizonte para dar mais detalhes da operação, que teve 
duração de aproximadamente sete meses, fomentada por re-
latos de um colaborador. A promotoria confirmou que entre 
os presos estão o secretário de Obras, Octávio João Silva, o 
de Desenvolvimento Econômico, Sanders de Assis e Emi-
liano da Silva Salvador de Oliveira, irmão do atual prefeito, 
Alex Salvador. Emiliano é apontado na investigação como 
principal beneficiário em dois esquemas que fraudavam o 
município.

Dos 10 mandados, um doleiro que, segundo as investi-
gações, faz parte do esquema, não foi preso, pois estaria em 
viagem para os Estados Unidos. Foram presos também, dois 
sócios da empresa Etros, que possui sede em BH. Os de-
mais presos são empresários que possuem contratos com o 
executivo. Todos estão em prisão preventiva, com mandados 
sendo cumpridos em Itabirito e Belo Horizonte.

Na operação ainda foram apreendidos, segundo o MP, 
computadores, celulares, dinheiro em espécie, cheques, car-
ros de luxo e documentos para investigação.

Entenda
A polícia civil apura três esquemas de corrupção na 

cidade: contratação de empresas de transporte escolar, de 
pavimentação e “tapa-buracos”. Na coletiva de imprensa, o 
Promotor de Justiça, Fabrício José da Fonseca Pinto, afirma: 
“é uma organização que se estruturou a partir da atuação do 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e do secretário 
de Obras. Os três núcleos atuavam em contratos firmados 
para transporte de alunos, também na área de pavimentação 
e tapa buracos e também no desvio de cerca de R$ 200 mil 
do Fundo de Desenvolvimento Econômico de Itabirito. Esse 
fundo é para fomento da atividade econômica e foi desviado 
para beneficiar Emiliano, que é irmão do atual prefeito de 
Itabirito”, afirmou o Promotor.

O primeiro esquema apontado seria a fraude em licita-
ções de transporte escolar, onde três empresas com sócios 
da mesma família simulariam concorrência, e alternariam 
a vitória do certame. “Três empresas que participavam dos 
processos licitatórios eram constituídas por membros da 
mesma família, marido, mulher e um sobrinho. Além disso, 
uma funcionária de uma das empresas atuava em outra em-
presa e ainda há indício de que trabalhava informalmente no 
município. Então havia um conluio entre as empresas, e elas 
se alternavam na vitória das licitações”, afirmou Fonseca.

O segundo seria relacionado a pavimentação e opera-
ções "Tapa Buracos", onde a empresa Etros teria licitação 

facilitada pelos secretários de obras e desenvolvimento de 
Itabirito. “Essas empresas exerciam forte influência sobre 
esses agentes políticos. Além disso, elas terceirizam o ser-
viço. Primeiro foi constituída uma empresa chamada Etros, 
por meio de um laranja. Havia terceirização do serviço, só 
que, o sócio de fato dessa empresa, e que se apresentava co-
mo administrador, era o senhor Emiliano, irmão do prefeito. 
Posteriormente a terceirização foi para uma outra empresa, 
constituída também por  meio de laranja. Além do conluio, 
havia ainda benefício de pessoas próximas ao agentes políti-
cos”, destacou o promotor em coletiva.

O terceiro esquema seria sobre o desvio de verbas do 
Fundo de Desenvolvimento de Itabirito (FUNDI). O mon-
tante total de contratos das empresas investigadas chegaria a 
R$ 201.260.620,61 (duzentos e um milhões, duzentos e ses-
senta mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e um centavos) 
entre 2013 e 2018.

A operação foi deflagrada pelo MPMG, por meio da 
Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Itabirito, do 
Grupo Especial do Patrimônio Público (Gepp) e do Grupo 
de Apoio Operacional Policial (GOP) – ligado ao Núcleo 
Especial de Combate à Corrupção (Necc), e a Polícia Civil 
de Minas Gerais (PCMG). A operação contou com a parti-
cipação de três promotores de Justiça e de três servidores do 
MPMG, e de 15 delegados e 59 investigadores e escrivães 
da Polícia Civil.

Ainda segundo o MP, não há qualquer indício que ligue 
o prefeito Alex Salvador de Oliveira ao suposto esquema, 
mesmo com o foco sobre seu irmão.

O Executivo
A Prefeitura de Itabirito declarou que foi surpreendida 

pela investigação e que está pronta para colaborar com a 
Justiça na apuração dos fatos e que ainda não teve acesso 
ao conteúdo da investigação. “A Administração Municipal 
entende que o Ministério Público está cumprindo seu papel e 
está pronta a colaborar com a Justiça para apuração dos fatos 
com total transparência. Até o momento não se tem acesso 
ao conteúdo da investigação, sendo impossível qualquer ma-
nifestação sobre detalhes”.

O prefeito Alex Salvador se manifestou em vídeo pu-
blicado no facebook, divulgado na manhã da terça-feira, 
dizendo que foi pego de surpresa e que “isso é um processo 
normal da Justiça e da Polícia, e que a Prefeitura continuará 
trabalhando normalmente”.

Prisão de Rildox
O ex-vereador e ex-prefeito de Itabirito na administra-

ção Manoel da Mota, Rildo Xavier de Morais, o Rildox, que 
também já foi secretário de Obras de 2010 a 2012, também 
foi preso, no mesmo dia da operação Pedra Vermelha, mas 
segundo o Ministério Público, em decorrência de outra in-
vestigação. De acordo com o aplicativo da Sinesp, que per-
mite acesso direto a serviços da Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública do Ministério da Justiça e Cidadania, Rildo 
teve a prisão preventiva decretada sob suspeita do crime de 
Peculato, que é quando um funcionário público utiliza da sua 
função para benefício próprio.

Bolsa Atleta: novos tempos para o 
esporte em Itabirito

A Prefeitura de Itabirito, por meio da Secretaria de Espor-
tes e Lazer, lançou oficialmente nessa segunda-feira, dia 18 
de junho, o programa municipal Bolsa Atleta. O evento, no 
Salão dos Ferroviários do Complexo Turístico da Estação, re-
uniu cerca de 80 competidores que representam a cidade em 
diferentes modalidades.

"O Bolsa Atleta é mais uma iniciativa para ampliar o apoio 
aos atletas de Itabirito, que, além de participar das competi-
ções, sempre colaboram com a cidade. Por isso, a cada dia 
mais, Itabirito se consolida como referência em esportes na 
região", destacou o Prefeito Alex Salvador.

No evento, o secretário de Esportes e Lazer, Alessandro 
Massaini, apresentou o regulamento e os detalhes do progra-
ma. Poderão concorrer atletas de modalidades individuais, 
com idade mínima de 16 anos. Serão beneficiados, no máxi-
mo, dez atletas por modalidade.

"Esse critério foi definido justamente com o objetivo de de-
mocratizar o Bolsa Atleta. Assim, poderemos apoiar mais itabi-
ritenses que, certamente, vão representar bem o nome da cidade 

nas mais diversas competições e modalidades", explicou.
O programa foi comemorado pelos esportistas. "Vai agre-

gar bastante. Itabirito tem muitos atletas de alto rendimento 
com futuro em todos os esportes", destacou Wanderson Mi-
chel, lutador de MMA. "Acredito que todos os atletas amado-
res da cidade que praticam o esporte com frequência só têm 
a ganhar", completou o triatleta Jean Pierre Sacramento da 
Silva, que tem seis anos de experiência.
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Forró de Boteco: atração vai 
esquentar Itabirito

cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Orgulho brasileiro: O nosso mercado edito-
rial de livros é maior que o da Itália, são 50 mil 
novos títulos a cada ano. Possuímos o maior 
sistema bancário do planeta. Nossas agências 

de publicidades ganham os melhores prêmios mundiais. Temos 
70% da população praticando o trabalho voluntário. O Brasil é con-
siderado a 3ª maior democracia do mundo. O próprio congresso 
nacional, apesar das mazelas, estão punindo seus próprios mem-
bros. Este é um país abençoado que possui a magia de reunir todas 
as raças e todos os credos e possui clima para abrigar e contentar 
toda gente (parte do texto da escritora Holandesa Aliefka Bijsma).
Nossas perdas: Na semana que passou perdemos o professor José 
Alves do Couto (Galocha) fundador do Lions Club e ex-presidente 
do União Sport Clube. Também nos deixou a dama da nossa so-
ciedade a pianista Liz Bastos. Aos familiares nossas condolências.
Campeonato amador: No próximo dia 24 o campeonato de futebol 
local começa com jogos definitivos nas oitavas de final. Partici-
pam da competição as agremiações; União, Real, São José, Veneza, 
Esquina do Golo, Itabirense, Cachoeirinha, Portões, Tapajós, São 
Cristóvão, Gana, Circulista e CASEMI.
Deu zebra: Quando esperávamos elogios a nossa cidade pela 
realização de mais um Julifest, a mídia da capital divulga nossas 
mazelas. São lideranças investigadas pelo Ministério Público cau-
sando perplexidade na população. O assunto predominou em cada 
esquina e em cada espaço cultural da city.
Por onde anda? Tayeda Melillo, psicóloga e filha de Natalia (in 
memoriam) e do ex-prefeito Gastão Melillo. Sempre cultivando 
grandes amizades ela é referência em nossa sociedade pelo carisma 
e incentivo as nossas causas sociais. Tayeda Melillo é profissional 
de destaque na região dos Inconfidentes.
Dança: Continuam aberta as inscrições para a aula de dança de 
salão no Itabirense. O casal Marise e Welby coordena os trabalhos 
que conta com professores da capital. Sua oportunidade de matri-
cular-se na Escola Dança e Ritmo.TEL 3561-2466.
Corrida: Nestes tempos que o exercício é parte fundamental para 
preservar a boa saúde, quem vem dando o recado é a WJC - Asses-
soria Esportiva do Preparador físico Eder Almeida (medida exata) 
que conta ainda com uma equipe de apoio com profissionais de alto 
nível, dentre eles o maratonista Thionileney Armando, para uma 
prestação de serviços elogiável e reconhecida em toda região.
Para Refletir: Até cortar nossos defeitos pode ser perigoso. Nunca 
se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. (Clarice 
Lispector)

Nosso cruzeirense José Damasceno (Topó) ao lado 
de Arrascaeta, o melhor camisa 10 de Minas

Briga de casal tem fim trágico
A esposa, que declarou ser vítima de 
agressões do companheiro, matou o 

marido com uma facada no peito
Uma briga de casal terminou em morte na noite desta sexta-feira (15) 

no bairro Itaubira, em Itabirito. O crime aconteceu por volta de 21h, quan-
do uma mulher, de 34 anos, deu uma facada no peito do marido, de 38 
anos, durante uma briga.

De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegar ao local do 
crime, um rapaz de 18 anos, que mora na residência, afirmou que sua tia 
teria feito uso de bebida alcoólica e drogas. Na sequência, após entrar em 
atrito verbal com o marido, também usuário, o teria esfaqueado e fugido. 

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Municipal e levada 
até a UPA da cidade, onde o médico constatou uma perfuração no tórax do 
lado esquerdo e atestou que ele já não possuía os sinais vitais.

A perícia compareceu ao local, onde recolheu a faca utilizada no cri-
me. Durante rastreamentos, policiais militares localizaram a autora com 
marcas de sangue na roupa, quando esta confessou a autoria do crime e 
foi presa em flagrante, sendo conduzida para a Delegacia de Polícia Civil 
de plantão. A autora afirmou que desferiu um golpe de faca no marido, 
após o mesmo agredi-la, relatando ainda que as agressões do mesmo eram 
constantes. A vítima realmente tinha passagens pela polícia por agressões 
a autora do homicídio. Sobrevivem ao pai, além da esposa, dois filhos, de 
14 e 10 anos.

Prefeitura investe em evento para aquecer o comércio local 
e preparar o público para a tradicional Julifest

A Prefeitura de Itabirito se 
prepara para mais um evento que 
promete esquentar as noites da ci-
dade. De 22 a 30 de junho, o Forró 
de Boteco irá levar aos bares da 
região muita música e animação.

O evento, que irá anteceder a 
tradicional Julifest, é mais um atra-
tivo para aqueles que já querem 
entrar no clima das festas típicas 
juninas. O objetivo do projeto é 
promover o aquecimento econô-
mico no comércio local com a 
programação de festas juninas, 
descentralizando o lazer e o en-
tretenimento para moradores e 
fortalecer o ritmo, que embala as 
tradições juninas.

O evento começa no dia 22, no 
Mercado Municipal, a partir das 
20h, com show da Banda Forró 

News e também a eleição da Ra-
inha da Julifest. No sábado, dia 23, 
tem Banda Forró Du Bão, no Res-
taurante Quatro Estações, a partir 

das 21h. Na outra sexta-feira, dia 
29, tem Trio Araucária, no Pausa 
de Boteco e no dia 30 tem Banda 
Myneralis, no Bar do Marquinhos.

Trail Run: 2ª etapa reúne 550 
competidores no Campestre

Superação dos limites do pró-
prio corpo foi a palavra de ordem 
no último domingo, dia 17 de ju-
nho, na 2ª etapa do Itabirito Trail 
Run. A prova, com percursos de 10 
e 23 quilômetros, reuniu cerca de 
550 competidores itabiritenses e de 
cidades da região, no belo cenário 
do Pesque e Pague Campestre.

"Sempre competi, sempre fui 
atleta. Venho da natação e, atual-
mente, faço triatlo. Neste ano, to-
das as provas que participei aqui 
em Itabirito foram muito boas na 
minha concepção. Tanto de organi-
zação quanto de local, visual, estão 
muito interessantes", destaca Clou-
er Marinho Silva, que terminou na 
quinta colocação na categoria 50 a 
59 anos, na prova de 10 quilôme-
tros."A cada edição, percebemos a 

fidelização dos atletas. Quem vem 
e participa pela primeira vez, certa-
mente, aprova. Hoje, o Trail Run é 
referência na região e, além do sen-

tido de competição, movimenta o 
mercado turístico de Itabirito", co-
memora o secretário de Esportes e 
Lazer, Alessandro Massaini.
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Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Edital. Pregão Presencial nº 078/2018 
- PL 146/2018 – Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviço visando 
a confecção de capas de colchões e macas, 
forração de cadeiras/poltronas (de acompa-
nhantes, de rodas e de consultórios) para 
fins de manter e conservar os bens e moveis 
das unidades de saúde de Itabirito. Tipo: 
Menor Preço por Item. A abertura será dia 
04/07/2018 às 13:00hs.
Edital. Concorrência Pública nº 006/2018 
– PL 140/2018 – Contratação de pessoa ju-
rídica para Reformar o imóvel situado na 
Rua João Pinheiro nº 116, Santa Efigênia – 
Itabirito/MG (antigo Pronto atendimento) 
readequando para abrigar 4 novos serviços 
(Centro de Especialidades Médicas; Cen-
tro de Apoio e diagnóstico e laboratório de 
Análises Clinicas; UBS Santa Efigênia; 
Lavanderia Municipal da SEMSA), in-
cluindo mão de obra e materiais, atenden-
do à SEMSA. Tipo: Menor Preço Global. 
Execução: Indireta sob regime de emprei-
tada por preço unitário. A abertura será dia 
25/07/2018 às 13:00 hs. 
O edital poderá ser retirado pelo Site www.
itabirito.mg.gov.br, no Depto de Licitações; 
E-mail  licitacao@pmi.mg.gov.br; Tel.: (31) 
3561-4086/4050. A reunião de abertura do 
processo acontecerá na sala de reuniões da 
PMI, localizada na Av. Queiroz Jr, nº 635, 
Praia, Itabirito/MG. 
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG  
– Nova Sessão – Pregão Presencial 
045/2018 – PL 082/2018 - A pregoeira co-
munica data para nova sessão para resultado 
da habilitação e declaração de vencedor. A 
nova sessão acontecerá no dia 22/06/2018 
às 14 horas, na Prefeitura Municipal de Ita-
birito, situada à Avenida Queiroz Junior, nº 
635, Centro, Itabirito/MG.

PREFEITURA  
MUNICIPAL  DE  

ITABIRITO

Extrato do 2º Termo Aditivo do Contra-
to de Prestação de Serviço. Referência: 
Pregão Presencial nº 044/2017, Processo 
Licitatório nº102/2018 nos termos da Lei 
nº 8.666/93, com suas posteriores altera-
ções. Contratante: Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico do Município de Ita-
birito - MG. Contratada: Facility Locações 
LTDA. Objeto: Prestação de serviços de 
locação de 06 (seis) veículos do tipo ca-
minhonete pick up e pick up tração 4x4, a 
serem utilizados nos serviços de manuten-
ção do SAAE no Município e Distritos de 
Itabirito/MG. Valor Mensal: R$17.874,70 
(dezessete mil oitocentos e setenta e qua-
tro reais e setenta centavos), Valor Total: 
R$125.122,90 (Cento e vinte e cinco mil 
cento e vinte e dois reais e noventa centa-
vos) Forma de pagamento: mensal mais 05 
(cinco) dias após a emissão e conferência da 
Nota Fiscal. Vigência: Aditado em 07(sete) 
meses ou até 31/12/2018. Dotação Orça-
mentária:17.512.17034.00733.90.39.00 
e 17.512.1708 4.019 33.90.39.00 Perma-
necem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do contrato original. Data da 
assinatura do Termo Aditivo: 05/06/2018. 
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor 
Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de 
Prestação de Serviço de Manutenção em 
Sistema de Ar Condicionado. Referência: 
Processo Licitatório nº 074/2018, Dispen-
sa de Licitação nº 022/2018, nos termos 
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores 
alterações. Contratante: Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico do Município de 
Itabirito - MG. Contratada: Climatec Ins-
talações e Manutenção em Sistema de Ar 
Condicionado LTDA. Objeto: Prestação 
de serviços de manutenção preventiva (des-
montagem completa, calibração do gás, re-
tirada de vazamento se houver e limpeza do 
aparelho) com fornecimento de material de 
consumo, quando houver necessidade, no 
aparelho de ar condicionado. O Pagamento 
será Mensalmente de acordo com a neces-
sidade de conserto. Valor Total: R$6.720,00 
(Seis mil setecentos e vinte reais). Forma 
de pagamento: mensalmente. Vigência: 07 
(sete) meses até 31/12/2018. Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas e condições 
do contrato original. Data da Dispensa: 
14/06/2018. Engº Wagner José Silva Melil-
lo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato 
de Prestação de Serviço de Locação de 
Impressoras. Referência: Pregão Pre-
sencial nº 043/2017, nos termos da Lei nº 
8.666/93, com suas posteriores alterações. 
Contratante: Serviço Autônomo de Sanea-
mento Básico do Município de Itabirito 
- MG. Contratada: Liberino Lopes Valente 
Junior ME. Objeto: Empresa especializada 
em serviços de locação de impressoras no 
sistema “pós pago”, através de “franquia 
mensal de consumo de impressão”, com 
disponibilização de impressoras lasers e 
jatos de tinta, fornecimento de tonners, car-
tuchos de tintas peças e consumíveis, pres-
tando também o serviço de manutenção e 
assistência técnica, das impressoras locadas 
para o SAAE - Serviço Autônomo de Sa-
neamento Básico de Itabirito – MG. Valor 
mensal: R$4.628,50 (quatro mil seiscentos 
e vinte e oito reais e cinquenta centavos), 
Valor Total: R$27.771,00 (vinte e sete mil 
setecentos e setenta e um reais).Forma de 
pagamento: 05 (cinco) dias após a emissão 
e aceite da nota fiscal. Vigência: fica adi-
tado para 06 (seis) meses ate 31/12/2018.  
Dotação Orçamentária:17.122.1.701.4.003 
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas e condições do contrato 
original. Data da assinatura do Termo Adi-
tivo: 19/06/2018. Engº Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contratos de Fornecimento 
de Materiais PVC (Tubos) Água. Refe-
rência: Processo Licitatório nº056/2018, 
Pregão Presencial nº027/2018 nos ter-
mos da Lei nº 8.666/93, com suas pos-
teriores alterações. Contratante: Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de 
Itabirito-MG. Contratadas: Mexichem 
Brasil Indústria de Transformação Plásti-
ca LTDA, Multiforte Tubos e Conexões 
LTDA – ME e Parada do PVC Materiais 
de Construção LTDA. Objeto: Aquisição 
de tubos e conexões a serem utilizados 
nas manutenções, operações e novas li-
gações do sistema de abastecimento de 
água do SAAE de Itabirito-MG, conforme 
especificações do anexo I, do edital. Va-
lor Global: R$72.171,00 (Setenta e dois 
mil cento e setenta e um reais). Forma de 
pagamento: em 10 (dez) dias úteis, após 
entrega e aceite da Nota Fiscal. Vigência: 
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentá-
ria: Sistema de Água – Proj. Construção 
Ampliação Obras Infraestrutura Água 
nas Sedes Urbanas 17 512 1701 3.001 
4490.51.00 Data da assinatura do contra-
to: 09/05/2018. Wagner José Silva Melil-
lo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Prorrogação de prazo – O 
SAAE de Itabirito torna público que 
realizou Aditivo de prazo ao Contrato 
099/2017, referente ao Processo Licitató-
rio nº174/2017, na modalidade de Tomada 
de Preço nº005/2017 - Objeto: Empresa de 

Construção Civil para construção de tanque 
de equalização em concreto armado, na 
Estação de Tratamento de Água no Bairro 
Santa Rita - Itabirito/MG, conforme descri-
to na Planilha (Anexo I) e demais Anexos 
do Edital. Empresa Vencedora e habilitada 
VR Construção, Manutenção e Serviços 
LTDA. Este aditivo terá o seguinte prazo: 
25/05/2018 á 28/08/2018, Itabirito / MG, 
25/05/2018 – Engº. Wagner José Silva Me-
lillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habi-
litação – O SAAE de Itabirito torna público 
que realizou abertura da Proposta e Habili-
tação do Processo Licitatório nº072/2018, 
na modalidade de Pregão Presencial 
nº040/2018 Objeto: Aquisição de carreta 
tipo reboque para transporte de grupo ge-
rador, para o Serviço Autônomo de Sanea-
mento Básico de Itabirito MG, conforme es-
pecificações do anexo I, do edital, do Pregão 
Presencial. A Comissão de Licitação julgou 
por Deserta, sem concorrentes interessados 
em participar do referido processo. Itabirito/
MG, 21/06/2018 – Engº. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Errata - O SAAE – Serviço Au-
tônomo de Saneamento Básico no Municí-
pio de Itabirito através de seu Presidente de 
licitação comunica aos interessados que fica 
alterada a redação do Pregão Presencial nº 
041/2018 Processo nº 073/2018: Objeto: 
Aquisição de hidrômetros e conexões des-
tinados às novas ligações de água e à ma-
nutenção do parque hidrométrico da rede de 
abastecimento de água gerida pelo SAAE 
de Itabirito – MG, conforme especificações 
do anexo I, do edital. Outras informações 
pelo telefone 31 3562-4100 ou pelo E-mail: 
compras@saaeita.mg.gov.br ; ou pelo Site: 
www.saaeita.mg.gov.br. 
Pregão Presencial – 043/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Proces-
so Licitatório n°076/2018, na Modalidade 
de Pregão Presencial nº043/2018, Objeto: 
Contratação de empresa especializada em 
construção civil para reforma dos filtros da 
ETA - Estação de Tratamento de Água do 
SAAE - Serviço Autônomo de Saneamen-
to Básico de Itabirito, localizado no bairro 
Santa Rita, Município de Itabirito-MG, con-
forme especificações do anexo I, do edital 
no dia 05/07/2018 às 09h00min, na sala de 
reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Bran-
co, nº. 99–Centro, em Itabirito - MG – CEP: 
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br. 
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 044/2018 - Encontra-
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio 
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Proces-
so Licitatório n°077/2018, na Modalidade 
de Pregão Presencial nº044/2018, Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica especializa-
da no fornecimento de uniformes feminino 
que serão utilizados pelas servidoras do 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
de Itabirito/MG, conforme especificações 
do anexo I do edital, no dia 12/07/2018 às 
09h00min, na sala de reuniões do SAAE, 
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, 
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000  – Site 
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Julgamento Propostas de Preços – To-
mada de Preços 005/2018 – PL108/2018 
- Contratação de pessoa jurídica para refor-
ma do prédio localizado á Rua Francisco 
José de Carvalho s/nº, São José - Itabirito/
MG, incluindo mão de obra e materiais, 
atendendo à SEMED. Após análise das 
propostas de preços foram declaradas 
classificadas as licitantes Construtora JM 
Gomes Ltda. e RSR Engenharia Ltda. EPP. 
Foi declarada vencedora do certame a lici-
tante Construtora JM Gomes Ltda., CNPJ: 
02.965.236/0001-98, com o valor global de 
R$812.381,13.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Julgamento Propostas de Preços – CP 
003/2018 – PL097/2018 - Contratação 
de pessoa jurídica para Reforma do local 
denominado “Fábrica velha” situada a 
Rua Getúlio Vargas, 295 Centro - Itabirito/
MG, incluindo mão de obra e materiais, 
atendendo à SEMAD. Após análise das 
propostas de preços foi declarada única 
classificada a licitante Germec Construções 
Ltda. Foi declarada vencedora do certame a 
licitante Germec Construções Ltda., CNPJ: 
00.198.603/0001-40, com o valor global de 
R$2.884.835,07.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 059/2018 
- PL 107/2018 – RP 033/2018 – Registro de 
preço para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica, para fornecimento de pneus 
novos e câmaras de ar novas, devidamente 
certificados pelo Inmetro, para uso nos veí-
culos leves, semipesados e pesados da frota 
Municipal, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Transportes. Vencedor: CPA 
– Comercial e Importadora de Pneus Ltda. 
CNPJ: 21.538.565/0003-69. Valor Total: 
R$ 25.208,00. Vencedor: El Elyon Pneus 
Eireli – ME. CNPJ: 29.259.420/0001-79. 
Valor Total: R$ 41.533,60. Vencedor: FJ 
Pneus Ltda-ME. CNPJ: 26.551.680/0001-
25. Valor Total: R$ 277.272,00. Vencedor: 
JRS Pneus Ltda. CNPJ: 07.620.907/0002-
83. Valor Total: R$ 316.772,00. Vencedor: 
Moura Empreendimentos Comerciais 
Ltda. CNPJ: 23.204.495/0001-76. Valor 
Total: R$ 72.512,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 066/2018 
- PL 128/2018 – RP 038/2018 – Registro 
de preços para futura e eventual contrata-
ção de pessoa jurídica para fornecimento 
de túmulos de concreto a fim de atender ao 
cemitério Parque da Esperança de Itabirito, 
em atendimento à Secretaria Municipal de 
Administração. Vencedor: Minas Blocos e 
Pré-Moldados Indústria e Comércio Ltda.. 
CNPJ: 23.626.011/0001-87. Valor Total: 
R$ 134.000,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado - Tomada de Preços 003/2018 
– PL 073/2018. Contratação de pessoa 
jurídica para construção da quadra esporti-
va do bairro Padre Adelmo, situada à Rua 
Acuruí, 518, Padre Adelmo, incluindo mão 
de obra e materiais, atendendo à Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. Após análise 
das propostas de preços, foram declaradas 
classificadas as seguintes licitantes: Athe-
nas Construtora Ltda.; CMC – Construtora 
Martins Costa Ltda.; Consill Construtora 
Irmãos Lara Ltda.; Construtora Ambien-
tal Ltda.; Construtora JM Gomes Ltda.; 
Construtora Luta-EPP; Construtora Mestra 
Empreendimentos e Consultoria Ltda.; 
Engebrum Construtora Ltda-EPP; Impacto 
Construtora, Empreendimentos e Serviços 
Eireli-EPP; Inovar Construções e Comércio 
Ltda.; Printer Projetos e Construções Ltda.; 
Prumo Edificações Eireli e VR Construção, 
Manutenção e Serviços Ltda. Foi declarada 
vencedora a licitante Construtora JM Go-
mes Ltda., CNPJ: 02.965.236/0001-98, va-
lor total R$ 663.909,67. A íntegra da decisão 
encontra-se disponível no Departamento de 
Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito - 
Extrato de Contrato 350/2018 - PP 
100/2017 - PL 184/2017 – RP 057/2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídi-
ca para fornecimento de materiais pré 
moldados a fim de atender a demanda 
de manutenção da SEMOS. Contratada: 
Minas Blocos e Pré-Moldados Indústria 
e Comércio Ltda. inscrita no CNPJ nº 
23.626.011/0001-87. Valor: R$ 3.500,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito - 
Extrato de Contrato 354/2018 – CP 
003/2018 - PL 097/2018. Objeto: Con-
tratação de pessoa jurídica para Refor-
ma da “Fábrica Velha” situada a Rua 
Getúlio Vargas, 295, Centro - Itabirito/
MG, incluindo mão de obra e mate-
riais, atendendo à SEMAD. Contratada: 
GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA., 
CNPJ 00.198.603/0001-40. Valor: R$ 
2.884.835,07. Vigência: 16 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Ex-
trato de Contrato 370/2018 - TP 005/2018 
- PL 108/2018. Objeto: Contratação de pes-
soa jurídica para reforma do prédio locali-
zado á Rua Francisco José de Carvalho s/
nº, São José - Itabirito/MG, incluindo mão 
de obra e materiais, atendendo à SEMED. 
Contratada: Construtora JM Gomes Ltda 
– CNPJ:  02.965.236/0001-98 . Valor: R$ 
812.381,13. Vigência: 18 meses.

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Extrato de contrato 371/2018 - CP 
012/2017 - PL 262/2017 – Objeto: Con-
tratação de pessoa jurídica para reforma da 
Pista de Skate, atendendo à SEMEL. Con-
tratada: Impacto Construtora, Empreen-
dimentos e Serviços Eireli-EPP -  CNPJ: 
11.183.121/0001-32. Valor: R$44.489,82. 
Vigência: 05 meses
Prefeitura Municipal de Itabirito - Ex-
trato do 1º Termo Aditivo nº 076/2018- ao 
contrato 270/2018 – Chamada Publica 
001/2018 – PRC. 050/2018. Objeto Gêne-
ros alimentícios da Agricultura Familiar e 
do empreendedor familiar rural. Contrata-
da: APRUJOD - Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais da Comunidade de João 
Dias. Motivo: Supressão do Item 03 no va-
lor de R$ R$ 838,6680 com fundamento no 
artigo 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Ex-
trato da Ata 061/2018 – PP 054/2018 
– PL 100/2018 – RP 029/2018. Objeto: 
Registro de preço para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para forne-
cimento de lenços úmidos para limpeza 
plates. Detentor da Ata: Alts Comércio 
de Materiais e Equipamentos Médi-
cos Hospitalares Eireli - EPP - CNPJ: 
22.846.832/0001-66. Item 1 – Valor Uni-
tário: R$1.600,00. Homologação/ Ratifi-
cação: 13/06/2018. A íntegra da ata encon-
tra-se disponível no Deptº de Licitações ou 
pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Ex-
trato da Ata 062/2018 – PP 059/2018 
– PL 107/2018 – RP 033/2018. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual 
contratação de Pessoa Jurídica, para for-
necimento de pneus novos e câmaras de 
ar novas, devidamente certificados pelo 
INMETRO, para uso nos veículos leves, 
semipesados e pesados da frota Munici-
pal. Detentor da Ata: CPA – Comercial 
e Importadora de Pneus Ltda – CNPJ: 
21.538.565/0003-69. Item 28 – Valor 
Unitário: R$385,00; Item 29 – Valor Uni-
tário: R$ 428,00; Item 30 – Valor Unitário: 
R$669,00. Homologação/ Ratificação: 
18/06/2018. A íntegra da ata encontra-se 
disponível no Deptº de Licitações ou pelo 
site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Apos-
tilamento 015/2018 Contrato 326/2013, 
referente ao PL 196/2013, CP 003/2013. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviço de transporte es-
colar intermunicipal, incluindo os veículos, 
manutenção e mão de obra – motoristas. 
Contratada: Cooperativa dos Transporta-
dores de Passageiros, Cargas e Radiotáxi 
de Itabirito Ltda. “COOPERITO” – CNPJ: 
04.661.098/0001-89. Reequilíbrio eco-
nômico-financeiro, gerando um impacto 
financeiro no valor de R$167.296,74. Fun-
damento: Art. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.
Prefeitura Municipal de Itabirito - 
Apostilamento 016/2018 ao Contrato 
094/2017, CP 003/2016 - PL 051/2016. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
construção da Creche do Bairro Quinta dos 
Inconfidentes, no município de Itabirito/
MG. Contratada: Unibloco Construtora 
Ltda - ME, CNPJ nº 08.043.452/0001-62. 
Reequilíbrio econômico-financeiro, geran-
do um impacto financeiro no valor de R$ 
29.372,87. Fundamento: Art. 65, II, ‘d’ da 
Lei 8.666/93.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Edital 
de Processo Seletivo Público Simplifica-
do Nº 005/2018 - Convocação do Candi-
dato Aprovado - A Prefeitura Municipal de 
Itabirito-MG, torna pública a Convocação 
do Candidato Aprovado para a Função de 
Médico II - Ginecologista, através do Pro-
cesso Seletivo Simplificado Classificatório 
para contratação de prazo determinado, 
para atendimento de excepcional interesse 
público do município. O detalhamento da 
lista com o nome se encontra no Site oficial 
da Prefeitura Municipal de Itabirito, www.
itabirito.mg.gov.br
Extrato da Decisão do Processo Admi-
nistrativo nº 04/2018. Pedido Julgado Pro-
cedente. Dever do Município em indenizar 
a empresa Vanguarda Distribuidora Ltda., a 
quantia de R$ 1.735,00 (hum mil setecentos 
e trinta e cinco reais), referente aos produtos 
efetivamente fornecidos e aproveitados pela 
Administração. Data da decisão: 22/05/2018.

Começou o Concurso de Redação 2018 da UNIPAC 
para alunos do ensino médio matriculados em escolas 

públicas e privadas de Barbacena, Conselheiro Lafaiete e 
Itabirito. Serão selecionadas as melhores redações de cada 
cidade, e os três estudantes vencedores serão premiados 
com R$ 1.500,00 em dinheiro. Os professores orienta-
dores de cada aluno ganharão um prêmio no valor de R$ 
1.000,00. Ao todo, são mais de 30 escolas participantes, 
nas três cidades onde a UNIPAC atua. A finalidade do 
concurso é estimular a escrita dos estudantes, além da in-
teração deles com os professores de Língua Portuguesa. 
As inscrições foram realizadas via formulários que foram 
entregues nas escolas. A aplicação das redações é realizada 
nas próprias escolas, sob a supervisão de aplicadores da 
UNIPAC. O concurso termina no final deste mês. As datas 
podem sofrer alterações devido à greve das escolas esta-
duais. O resultado será divulgado no mês de julho, no site 
da UNIPAC, nas redes sociais e via e-mail. A solenidade 
de premiação será na escola do aluno vencedor. 

PANORAMA

Praça da Cidadania 
é atração em Itabirito 
neste sábado

No próximo sábado, dia 23 de junho, a Praça da Estação 
será o ponto de encontro dos itabiritenses para mais uma 
edição da Praça da Cidadania. O evento é promovido pela 
Coca-Cola FEMSA Brasil em parceria com a Prefeitura de 
Itabirito. Das 9h às 15h, a população terá acesso, de forma 
gratuita, a diversas atividades e informações sobre uma vida 
mais saudável, além de emissão de documentos.

Os participantes também poderão se inscrever no pro-
grama Coletivo Jovem, lançado no ano passado em Itabiri-
to. A iniciativa visa capacitar jovens de 16 a 25 anos gratui-
tamente e oferecer oportunidades de desenvolvimento pro-
fissional. Durante o evento, o público terá acesso a serviços 
como aferição de pressão, medição de glicose e pesagem. 
Serão disponibilizados, ainda, corte de cabelo, orientações 
para a montagem de currículos, quick massagem e oficinas 
ambientais. Para as crianças, haverá brincadeiras, pintura 
facial, contação de histórias, brinquedos infláveis e oficinas.

Para a emissão da carteira de identidade, é necessário 
levar os documentos originais ou cópias, autenticadas em 
cartório de notas, da certidão de nascimento (caso seja sol-
teiro), de casamento ou de casamento com averbação (se 
separado ou divorciado). Além disso, os interessados devem 
ter em mãos duas fotos 3x4, CPF e PIS original (inclusão 
opcional).

"Nosso objetivo é estimular, cada vez mais, uma vida 
equilibrada e saudável a toda a família. Ao promover a Pra-
ça da Cidadania em Itabirito, também estamos reforçando 
nossa atuação e oferecendo benefícios para as comunidades 
onde a Coca-Cola FEMSA Brasil está presente. Entende-
mos que a realização desse evento é importante para a pro-
moção da cidadania e inclusão social", destaca Wanessa 
Scabora, gerente de Sustentabilidade e Comunicação Exter-
na da Coca-Cola FEMSA Brasil.
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Conexão Meio 
Ambiente conscientiza 
crianças marianenses

Educar as crianças para que elas sejam cidadãos conscientes é um 
grande dever da administração pública. É por isso que a Prefeitura de Ma-
riana, através da Secretaria de Meio Ambiente, atua constantemente com 
elas. Nesta semana não foi diferente. Em parceria com a Fundação Reno-
va, o CAMAR e a ONG Plant For The Planet, a Secretaria promoveu nos 
dias 12 e 13, na sede do CAMAR, do projeto "Conexão Meio Ambiente". 
Voltado para os alunos das escolas municipais de Paracatu e Bento Rodri-
gues, cerca de 150 crianças participaram das atividades.

No Conexão Meio Ambiente as crianças puderam conferir como fun-
ciona o sistema de coleta seletiva implementado pelo CAMAR e também 
tiraram dúvidas acerca de quais materiais podem ser enviados para reci-
clagem. Além disso, houve apresentação da palhaça Jojoba e show com 
músicas educativas. A ação contou também com doação de mudas, rea-
lizada pela ONG Plant For The Planet. "Esse evento ajuda as crianças a 
mudarem seus olhares para a importância da reciclagem e da separação de 
materiais. Eu aprendi muito também, e isso ajuda no processo educacio-
nal", afirmou a diretora da escola de Paracatu, Sônia Sartore.

Para as crianças, o encontro foi cheio de novos saberes. "Eu não sabia 
que precisava lavar caixa de leite, vou começar a fazer isso agora", co-
mentou Ketllyn Martins, do 5º ano da escola de Bento Rodrigues. Alice 
Machado, aluna também do 5º ano da escola de Bento Rodrigues, comple-
tou sobre a importância da reciclagem. "Separar os materiais é importante 
para cuidar do planeta. Vou começar a levar esses materiais para deixar na 
gaiola do CAMAR que tem na minha escola".

O secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Carneiro, esteve presente na 
ação e destacou a importância social do "Conexão Meio Ambiente". "O 
projeto agrega novos conhecimentos às crianças, além de ajudar a pro-
mover a coleta seletiva e o CAMAR. Tenho certeza que a garotada vai 
chegar em casa e alertar os pais sobre a necessidade de separar os materiais 
recicláveis", afirmou o secretário.

Segundo a analista da área de Educação e Cultura da Fundação Reno-
va, Kívia Cruz, o Conexão Meio Ambiente tem o intuito de transformar o 
ambiente dos alunos. Para a escola de Bento o projeto vai propor oficinas 
que englobem a biblioteca, e em Paracatu as atividades terão foco em ofi-
cinas de brinquedos.

Lucas Mantovani

Lucas Mantovani

Garagem da Prefeitura de Mariana 
aperfeiçoa controle de estoque

A organização é um sistema 
vital para qualquer setor do meio 
público. E pensando nesse aspecto 
aliado à economia de materiais, a 
garagem municipal, com adminis-
tração da Secretaria de Transpor-
tes e Estradas Vicinais, promoveu 
o aperfeiçoamento do sistema de 
controle do estoque de peças e 
materiais. Antes o sistema era todo 
manual, agora, todos os registros 
também são feitos de forma eletrô-
nica, através do sistema informa-
tizado.

O prefeito de Mariana, Duarte 
Júnior, ressalta que o uso da tecno-
logia é essencial para a otimização 
do processo de controle. ‘‘Quando 
temos duas formas de acompanha-
mento, o sistema manual e o ele-
trônico, conseguimos promover a 
economia e o melhor uso do bem 
público, e essa é uma busca cons-
tante da nossa administração’’, 
ressalta Duarte Júnior.

No antigo sistema o setor de 
estoque era catalogado através de 
uma planilha manual e cada en-
trada e saída era registrada e assi-
nuada. Porém isso dificultava uma 
avaliação rápida das peças e mate-
riais. O sistema se mantém, como 
segurança. Porém, agora, com a 
informatização tem-se o controle 
em tempo real de todas as movi-
mentações, tempo de uso, validade 
dos produtos e controle de reposi-
ção de estoque.

O secretário de Transportes e 
Estradas Vicinais, Marco Antônio 
Gonçalves garante a continuidade 

Felipe Cunha

Felipe Cunha

da modernização dos trabalhos. 
“Buscamos sempre melhorar a ro-
tina de trabalho e, assim, dar mais 
qualidade para a população”, afir-
ma Marco Antônio.

A garagem municipal é essen-
cial para o bom funcionamento da 
administração pública. O setor é 

responsável pela manutenção dos 
veículos e máquinas que fazem 
parte da frota da prefeitura. Por is-
so, existem diversos funcionários 
que trabalham na prevenção de 
desgaste e riscos. Ou seja, os veí-
culos passam por uma constante 
avaliação e manutenção.

Secretaria de Educação participa 
de reunião de avaliação dos 
planos municipais de educação

A Prefeitura de Mariana aten-
de, atualmente, cerca de sete mil 
alunos em sua rede escolar. E para 
proporcionar cada vez maior quali-
dade às crianças e jovens, a Secre-
taria de Educação e Desportos par-
ticipou da primeira reunião de 2018 
da Rede de Assistência Técnica do 
Monitoramento e Avaliação dos 
Planos Municipais de Educação, o 
PME. O objetivo é a melhoria da 
qualidade social da educação.

Para o prefeito Duarte Júnior, 
a qualificação do profissional 
da educação deve ser constante. 
“Buscamos sempre a avaliação 
do que já foi feito e assim, ofere-
cer a melhor educação para nossas 
crianças e jovens”, ressalta o chefe 

do executivo.
Participaram das discussões 

representantes dos Planos Muni-
cipais de Educação de Mariana, 
Acaiaca, Diogo Vasconcelos, Ita-
birito e Ouro Preto. No encontro 
foram apresentados os trabalhos 
atuais da rede de monitoramento 
e repassadas orientações do Mi-
nistério da Educação, o MEC. 
Também foram diagnosticadas 
informações relativas às agendas e 
ações das equipes dos PME’s.

A secretária de educação e 
desportos de Mariana, Aline de 
Oliveira, conta que durante a re-
união foram feitas avaliações do 
programa de ensino e os resultados 
obtidos em 2017. “Fazer o balanço 

do trabalho feito é uma forma de 
elevar a qualidade da metodologia 
e manter os parâmetros exigidos 
pelo MEC”, pondera a secretária.

Foram repassadas informa-
ções sobre a metodologia da 
Busca Ativa Escolar, que é uma 
plataforma que auxilia os municí-
pios a combater a exclusão esco-
lar, desenvolvida pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância, 
UNICEF. O objetivo é reunir da-
dos para elaboração de políticas 
públicas que combatam a evasão 
escolar. Os representantes dos mu-
nicípios participaram, também, de 
uma mesa redonda para avaliação 
do trabalho de monitoramento dos 
planos municipais de educação.

Inscrições abertas para 
processo seletivo do PREMAR

O cursinho intensivo PREMAR, da Secretaria Municipal de Educação e Desportos de Mariana, está com 
inscrições abertas para o processo seletivo. Ao todo são oferecidas sessenta vagas para os interessados. Podem 
participar do processo seletivo os alunos que cursaram integralmente a educação básica em escola pública, aque-
les que concluíram o ensino médico até a data de matrícula e os residentes em Mariana e distritos.

As inscrições para o processo seletivo simplificado vão até o dia 29 de junho, sexta-feira, e podem ser feitas na 
Secretaria da Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira, de segunda a sexta-feira, das 15h às 21h30. Os candidatos 
serão avaliados por provas que irão analisar os conhecimentos comuns às diversas áreas de educação do ensino 
médio. As provas estão previstas para acontecer no dia 8 de julho, domingo, de 8h às 11h, na Escola Municipal 
Dom Oscar de Oliveira. As avaliações serão compostas com vinte e cinco questões de língua portuguesa e vinte e 
cinco questões de matemática, todas de múltipla escolha.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 23 de julho. As aulas começam no dia 1º de agosto e 
serão ministradas na escola Dom Silvério, de segunda a sexta-feira, de 18h às 22h30.

O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura. Mais informações pelo telefone 3557-9030.
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Furquim recebe centenas de motociclistas

Setor Educativo do DEMUTRAN 
realiza ação sobre o rotativo

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Centenas de motociclistas esti-
veram no distrito de Furquim entre 
os dias 15 e 17 de junho para o tra-
dicional Encontro de Motociclis-
tas. Em sua 11ª edição, a praça da 
igreja matriz foi tomada por motos 
dos mais variados estilos. Ao todo, 
160 motoclubes participaram e 
curtiram várias apresentações mu-
sicais nos três dias de evento.

O prefeito de Mariana, Duar-
te Júnior, reforçou a importância 
do encontro para movimentar o 
distrito. “Além de ser um evento 
tradicional em Furquim, que traz 
inúmeros visitantes, ele movimen-
ta o comércio local e garante um 
crescimento maior para o municí-
pio", disse.

O Encontro, além de reunir 
motociclistas de diversas cidades 
e comemorar o 11º aniversário do 
Moto Clube Divino Estradeiros, 
tem como objetivo fazer o bem. 
Nos dias de exposição, os parti-
cipantes fizeram doações de 1k 
de alimento não perecível para a 
APAE de Mariana.

Roberto Jr.

Roberto Jr.

O setor educativo do DEMU-
TRAN realizou na terça-feira (19) 
a panfletagem de informativos a 
respeito do uso correto dos parquí-
metros na Avenida Getúlio Vargas 
e nas ruas Frei Durão e Direita, 
devido ao não acionamento do sis-
tema de rotativo por motoristas em 
sua utilização.

O técnico de manutenção dos 
parquímetros, Werley Silva, tam-
bém participou da ação e ressalta 
o funcionamento normal do siste-
ma “A utilização do rotativo é uma 
medida de gerenciamento de trân-
sito. Com o grande fluxo de carros 
na região central da cidade é fun-
damental para organizar e melho-
rar o fluxo de carros na região cen-
tral", disse. Warley também ressal-
ta que o rotativo pode ser acionado 
em outros parquímetros da cidade 
“eles são ligados em rede, se vo-
cê estacionar perto da prefeitura e 
for para o Jardim, pode acionar, do 
local de partida a vaga em seu des-

Débora Madeira

tino final,” conclui o técnico.
As ações educativas ainda 

acontecem na quinta e na sexta-
-feira. O DEMUTRAN informa 
que o não acionamento acarretará 
em infração grave. De acordo com 
o Código de Trânsito Brasileiro nº 
55412, caso o condutor estacione 

em desacordo com a regulamen-
tação, pode acumular até 5 pontos 
na CNH.

Fique atento às leis de trânsi-
to e para mais informações entre 
em contato pelos telefones: 3557-
1515 ou 153 na Guarda Municipal 
ou 3557-1709 no DEMUTRAN.

Escolas do município realizam 
festas juninas e julinas

Olha a chuva! É mentira! Mas que o período 
de festas juninas já começou não é mentira não. E 
quem é que não gosta de uma canjica quentinha e 
de uma quadrilha animada? É por isso que você não 
pode deixar de prestigiar as festas realizadas pelas 
escolas municipais e CMEI’s da nossa cidade e dis-
tritos.

As festas são o evento perfeito para quem adora 
uma boa comida típica e quer sair para dançar e tam-
bém para juntar a família e os amigos.

Confira as próximas datas e prestigie:
23/06 – Escola Municipal Padre Viegas; 23/06 

– Escola Municipal Padre Antônio Gabriel de Car-
valho; 23/06 – CMEI Santa Rita de Cássia; 30/06 
– Escola Municipal Cônego Paulo Diláscio; 30/06 
– Escola Municipal de Campinas; 30/06 – Escola 
Municipal Dom Luciano; 30/06 – Escola Municipal 
Prefeito Jadir Macedo; 07/07 – Escola Municipal de 
Furquim; 07/07 – Escola Municipal Sinhô Machado; 07/07 – Escola Municipal Monsenhor José Cota; 07/07 
– Escola Municipal Dante Luiz dos Santos; 07/07 – Escola Municipal Celina Célia; 07/07 – CMEI Tia Elza; 
07/07 – CMEI Santo Antônio; 07/07 – CMEI Espaço Cuidar e Educar; 07/07 – CMEI Daniele Cristina Mendes 
da Silva; 07/07 – CMEI Casinha de Nazaré; 07/07 – Centro Educacional Municipal Padre Avelar; 14/07 – Esco-
la Municipal Passagem de Mariana; 30/07 – Escola Municipal Aníbal de Freitas.

PANORAMA

O deputado estadual Thiago Cota (MDB) apresentou um projeto de 
lei na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (AL-

MG), na última semana, que tem como objetivo garantir a utilização 
de recursos, que chegam com atraso aos municípios mineiros, do Pro-
grama Estadual de Transporte Escolar (PTE). O PL 5.243/18 visa per-
mitir que prefeitos que tenham utilizado recursos próprios para custear 
o transporte escolar em virtude de atrasos de repasses do PTE, possam 
utilizar esse recurso para quitar outra despesa prevista no orçamento 

do município. “Não há como o 
gestor municipal utilizar o saldo 
gerado no final do exercício (ge-
ralmente alto) em despesas com o 
transporte escolar, pois os alunos 
se encontram de férias e a frota 
parada. A consequência disso será 
a impossibilidade de utilização dos 
recursos e a dedução do repasse do 
próximo ano, gerando mais ônus 
para os municípios mineiros”, ar-
gumentou. Thiago Cota. Para o 
parlamentar, caso o projeto seja 
aprovado, os municípios ficarão 
aliviados especialmente no final 
dos exercícios. 

No sábado (16), o campo do São Caetanense, no distrito de Mon-
senhor Horta em Mariana, sediou a grande final do 2º torneio de 

Futebol Veterano da Região dos Inconfidentes. Neste ano o torneio 
contou com a participação de 11 equipes de diversas cidades durante 
três meses de competições. O 3º lugar foi da equipe do Independente 
de Acaiaca. Já na grande final o confronto foi entre as equipes do 
Minasfer e Santarritense, que fizeram um grande jogo digno de uma 
grande final. A equipe do Minasfer não havia tomado conhecimento 
da forte equipe do Santarritense que até a final estava invicta, vindo a 
perder a invencibilidade para o Minasfer pelo placar de 3x1. Sagrou-
-se Bi Campeão do torneio regional de veteranos 2018 o Minasfer. O 
Torneio regional de veteranos de Mariana e região supriu as expec-
tativas dos organizadores Caburé e Arlindo Luis, que ressaltaram a 
importância da promoção de eventos direcionado as pessoas de ida-
de superior aos 40 anos. Eles garantiram a realização da temporada 
2019 para os meses de abril, maio e junho, quando a expectativa será 
de reunir pelo menos 16 equipes de 7 cidades.

O Memorial Minas Gerais Vale está em Mariana com o Projeto 
Mineiridades, uma mostra itinerante que leva cultura gratuita 

ao interior de Minas Gerais, ampliando o acesso das comunidades 
visitadas. A exposição fica no SESI Mariana, até 5 de julho, com vi-
sitação gratuita das 9 às 11 da manhã e das 12 às 19 horas. A mostra 
é uma parceria do SESI com a Prefeitura Municipal de Mariana e 
reproduz salas do Memorial Vale como Barroco Mineiro, Fazendas, 
Caminhos e Descaminhos e Jequitinhonha, além da releitura de ou-
tras, levando para as cidades uma nova oportunidade de vivenciar a 
essência de ser mineiro. Ao adentrar o espaço, os visitantes serão en-
volvidos por memórias afetivas por meio de sons, imagens e aromas. 
O Sesi Mariana fica na Rua Frei Durão, 26, centro.

A associação Confraria Capim Canela foi reconhecida pela Câ-
mara de Mariana como utilidade pública. A concessão do título 

reconhece a instituição que tem objetivo social, uma prestadora de 
serviços à coletividade sem fins lucrativos. “A Confraria Capim Ca-
nela tem demonstrado muita preocupação com a comunidade e com 
nossa cidade, desenvolvendo trabalhos de importância social”, afir-
mou Gerson Cunha, autor do projeto que concede o título. Com esse 
reconhecimento, a Associação poderá se inscrever em editais e estará 
apta a obter recursos públicos.
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Iniciadas as obras de 
eletrificação subterrânea

Após liberação do Iphan para 
o inicio das obras de eletrificação 
subterrânea no Centro Histórico 
de Mariana, as atividades foram 
iniciadas na segunda-feira (11) no 
final da Rua Direita.

A ação repensa a iluminação 
do trajeto que começa na Rua 
Direit, passa pelas ruas da Glória, 
Alfonsus Guimarães, Teófilo Oto-
ni, Monsenhor Horta e termina no 
largo da Igreja do Rosário, dando 
atenção especial para as duas pon-
tes que se encontram nesse cami-
nho.

Diversas reuniões e treina-
mentos foram realizados com a 
presença das empresas Telecom 
e Cemig, como também da Se-
cretaria de Obras e do SAAE. O 
projeto está sendo executado co-
mo cumprimento de um decreto 

Maratona leva mais de mil 
atletas às ruas de Mariana

Felipe Cunha Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

A Maratona Internacional 
Chaoyang Estrada Real mostrou 
que veio pra ficar! Atletas, apaixo-
nados por bikes e turistas encontra-
ram em Mariana o melhor destino 
no último fim de semana. Nos dias 
16 e 17, a prova fez sua estreia na 
cidade e levou mais de 1.200 atletas 
às ruas da Primaz.

O prefeito de Mariana, Duarte 
Júnior, ressalta que o público que 
vem ao município não fica apenas 
na área da competição. Os visitan-
tes se hospedam nos hotéis, lotam 
restaurantes e consomem no co-
mércio local. “Competições como 
essa trazem consigo um aumento 
no movimento do comércio. São 
mais de mil atletas de todo país na 
cidade. Os comerciantes se prepa-
ram e há um acréscimo importante 
na nossa economia”, afirmou.

Com grande estrutura monta-
da, a Maratona ofereceu também 
opções de lojas de bicicletas, praça 
de alimentação e área kids. Além 
disso, o evento teve como grande 
diferencial a transmissão ao vivo 

judicial que estabelece a troca da 
iluminação aérea por subterrânea 
no trecho indicado.

A previsão de conclusão é de 
90 dias e, segundo o Demutran, to-
das as vias com restrições e inter-
dições serão devidamente sinaliza-
das e haverá a comunicação prévia 
das intervenções. Os moradores 
e comerciantes dessas vias terão 
acesso irrestrito às suas residên-
cias, comércios e garagens.

Pedro Ferreira

realizada em parceria com a TV 
Alterosa/SBT. O atleta itabirano 
Victor Vieira acredita que essa ini-
ciativa aumenta o envolvimento 
das famílias dos participantes com 
a prova. “Participo de competições 
desde 2003 e nunca vi uma estru-
tura como essa. Está incrível! Sem 
contar que posso deixar minha fa-
mília acompanhando a disputa pela 
transmissão” disse.

Na categoria geral masculino, 
Bruno Lemes, Lukas Kaufmann e 
Edson Gilmar ocuparam o 1º, 2º e 
3º lugares, respectivamente. Todos 
os atletas que completaram a prova 
receberam medalha. A premiação 
completa, de todas as categorias, 
você confere no site cronochip.
com.br. A Maratona Internacional 
Chaoyang Estrada Real segue para 
Itabirito, no 2 de setembro.

(31) 98489-7530

Denúncias 
 Sugestões

Críticas 
Novidades 

ENVIE PARA
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“Nem só de pão vive o homem” e nem só de “pauladas” se 
mantém o velho Bode Zé que, ainda recentemente, arriou a bor-
duna para fazer alguns afagos em razão de uma boa ação em-
presarial. A Prefeitura Municipal de Ouro Preto, como boa fregue-
sa de caderno em trapalhadas, também acumula “hematomas”, 
em consequência de cacetadas motivadas por ações contrárias 
ao esperado pela população. A última, daqui dirigida, deveu-se a 
roçadas nas margens dos cursos d’água, ação considerada con-
trária à preservação do meio-ambiente, mas que a administração 
pública realiza como se fosse positiva. Vegetação nas proximida-
des de rios, córregos e lagos é classificada ciliar porque, à seme-
lhança dos cílios, protetores dos olhos contra impurezas condu-
zidas pelo ar, protege os cursos d’água contra o lixo lançado às 
margens. Mas, se a PMOP perdeu pontos com a dita “limpeza” 
das margens úmidas, recupera alguns agora com outra ação na 
mesma área. A dragagem no leito do Ribeirão Maracujá é ação 
há muito necessária e reclamada pelos locais, pois o assorea-
mento natural, agravado pelo artificial sob a forma de lixo ali lan-
çado, compromete a segurança de ribeirinhos e causa prejuízos 
materiais, por ocasião de grandes cheias. Que, da parte pública, 
se mantenham tais ações periódicas, e da parte da população, se 
aprenda a respeitar a natureza. 

O BERRO DO 
BODE ZÉ

Parabéns à Prefeitura 
de Ouro Preto

Saideira do Viação Gastronômica: 
o sabor e o ritmo do sucesso

PANORAMA

A Sociedade Musical São Sebastião de Passagem de Mariana apresen-
tará neste sábado, 23 de junho, o 2º Concerto de Inverno, no SESI 

Mariana. A apresentação contará com um repertório rico e diversificado, 
incluindo clássicos do cinema que serão destaque dessa apresentação. Se-
gundo o presidente Carlos Roberto Silva, o concerto, além de ser uma 
forma de valorização, traz a oportunidade dos músicos mostrarem seu 
talento. A idéia de realizar o concerto partiu do maestro Daltro de Paula 
Novais e foi abraçada pela diretoria que viu nesse evento uma forma de 
divulgar o grande potencial artístico dos 75 músicos que compõem a ban-
da de música. A expectativa é de que a população lote o auditório do SESI 
para prestigiar a Sociedade Musical São Sebastião.

A sessão pública de encerramento com as formalidades canônicas da 
fase diocesana do processo de beatificação do Servo de Deus Dom 

Luciano Pedro Mendes de Almeida foi realizada na última sexta-feira 
(15), no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Mariana. Os docu-
mentos do processo foram encaminhados para a nunciatura apostólica, 
que se encarregará de os levar para Roma. A cerimônia foi iniciada com 
uma missa em ação de graças, presidida pelo administrador apostólico de 
Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha, e concelebrada pelo bispo auxiliar 
emérito de Brasília, Dom João Evangelista Martins Terra, da Companhia 
de Jesus, pelo bispo auxiliar de Belo horizonte, Dom Geovane Luís da Sil-
va, pelo bispo de Leopoldina, Dom José Eudes Campos do Nascimento e 
alguns padres. Estiveram presentes familiares e amigos de Dom Luciano, 
além de padres jesuítas.

Aconteceu no último final de semana (16 E 17) em Divinópolis,  a 5º 
edição da Meia Maratona de Divinópolis, que teve a participação de 

mais de 600 atletas que percorreram os 21 km com muitas dificuldades. A 
atleta Marianense Sirlene Silva Pontes foi a grande campeã na categoria 
feminino completando os 21 km da prova com o tempo de 1h 39 e levando 
Mariana à parte mais alta do pódio.

MARIANA

O Viação Gastronômica de 
2018 terminou em grande estilo. A 
Grande Saideira reuniu milhares de 
pessoas no último sábado, dia 16 
de junho, na Praça da Estação. Ao 
longo das 12 horas de festival, ita-
biritenses e turistas tiveram a chan-
ce de saborear deliciosos pratos ao 
som de grandes nomes da música.

"Essa iniciativa acarretou mui-
tas coisas boas. É importantíssima 
a integração entre os bares, porque 
fomenta o mercado. A competição 
é boa, porque você capricha e, as-
sim, todos estão sempre evoluindo. 
É um ótimo incentivo da Prefeitu-
ra", exaltou Juliano de Carvalho 
Reis. "Fui a alguns bares para apre-
ciar os pratos. Uma delícia. Even-
to super gostoso. Itabirito precisa 
disso", completou Matheus Men-
danha.

Bares e restaurantes 
comemoram

Nesta edição, o ganhador do 
Troféu Prato de Ouro foi o Bar 
e Mercearia Acuruí, com o prato 
Bolinho Acuruí. O 2º lugar ficou 
com o Trailler do Adão, que apre-
sentou o Pastel de Angu do Boteco. 
Completando a classificação, o res-
taurante Uh! Lugar terminou na 3ª 
colocação, com o prato Farfalle ao 
Molho Rubro.

"Não esperava ficar em primei-
ro. Eu estava feliz em participar da 
Saideira entre os dez", revelou Sir-
lei Pena, do Bar e Mercearia Acu-
ruí. "Mais cedo, passou por aqui 
um chef do Festival Botecar, de 
Belo Horizonte, que havia visto o 
programa na TV Alterosa. Ele veio, 
provou o prato e disse que estava 
impressionado", emendou.

Satisfação compartilhada com 
os demais inscritos. "Foi a primei-
ra vez que participei. Tinha receio, 
porque meu bar é mais restaurante, 
mas a experiência foi fantástica. 
Agora, não saio mais", exaltou Cé-
sar Giovannini, do Bar do César 
Gourmet. "Foi muito bom. Acho 
interessante o fato de incluir a zo-
na rural. É uma oportunidade para 
a gente", acrescenta Eliane Ângela 
de Resende, da Cantina Mãos Da-
das, no distrito de Acuruí.

Programação musical 
de alto nível

A culinária de qualidade foi 
acompanhada em grande estilo. 
A programação musical teve Ber-
nardo Avelino, Paulinho Sacra e 
Daniel B., Copo Lagoinha, Tunai 
e Wagner Tiso, além de Gustavo 
Maguá.

"É um prazer homenagear Elis 
Regina, a maior cantora do Brasil 
em todos os tempos. A receptivi-
dade é sempre maravilhosa. Acho 
excelente quando você une gastro-
nomia e cultura", comentou o can-
tor e compositor Tunai. "Parabéns 
a Itabirito por fazer eventos e mais 
eventos", ressaltou Wagner Tiso.

A Saideira arrancou elogios 
do Prefeito Alex Salvador. "Quero 
cumprimentar todos os bares e res-
taurantes, que sempre participam 
com muito boa vontade. A cada 
ano que passa, o Festival evolui. 
Em Itabirito, a gente não gasta com 
festa. A gente investe. Movimenta 
os bares e restaurantes, todo o mer-

cado de turismo da região".
Para o público, ficou o sabor de 

quero mais. "Por coincidência, hoje 
foi aniversário de uma tia nossa. Vi-
mos a programação e resolvemos 
ficar. Nível altíssimo, foi muito 
bacana. Provamos todos os pratos. 
Também chamou a atenção o aten-
dimento fantástico nas barracas. 
Todos com alegria para atender, 
receber as pessoas", avaliou Liliane 
Lemos, que veio Jeceaba.

"Em 2018, completamos cin-
co anos de realização do projeto. 
A cada edição, os resultados vão 
superando as expectativas. A pes-
quisa realizada com os bares e res-
taurantes que participaram durante 
o mês do festival apontou aumento 
de mais de 40% no público e, con-
sequentemente, no faturamento. 
Trabalhamos o festival como um 
projeto de qualificação da gastro-
nomia local, sendo também uma 
das ações do plano municipal de 
turismo", destacou a diretora de Tu-
rismo, Michilene Rodrigues.


