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"Os golpes da 
adversidade são 

terrivelmente 
amargos, mas 

nunca estéreis."  
Ernest Renan

Dom Airton toma posse 
como arcebispo de Mariana

Marcelo Tholedo

Durante uma cerimônia de muita 
festa e alegria, Dom Airton José dos 
Santos ocupou a Cátedra Episcopal da 
primeira diocese de Minas Gerais no sá-
bado (23) tornando-se o sexto arcebispo 
da arquidiocese de Mariana.

O evento, que reuniu centenas de 
padres, seminaristas, bispos e centenas 
de fiéis contou com uma procissão do 
Santuário de Nossa Senhora do Carmo 
até a Catedral de Nossa Senhora da 
Assunção, onde Dom Airton foi rece-
bido pelo vigário geral da arquidiocese, 
monsenhor Celso Murilo Souza.

Na cerimônia da posse canônica, o 
administrador apostólico da arquidio-
cese, Dom Geraldo Lyrio Rocha, que 
encerrou sua função, por ter completa-
do a idade limite de 75 anos, deu boas-
-vindas e saudou Dom Airton. “Esta 

Arquidiocese, com suas 135 paróquias 
distribuídas pelos 79 municípios com-
preendidos por esta circunscrição ecle-
siástica, abre suas portas para acolhê-lo 
como seu novo pastor. Sabemos que a 
aceitação deste encargo é motivado pe-
lo seu lema episcopal: “Que eu faça, ó 
Deus, a tua vontade. De fato, na vida, o 
que importa é fazer a vontade de Deus, 
seguindo as pegadas do Mestre”, disse. 
A cerimônia de troca de comando acon-
teceu no dia em que Dom Geraldo com-
pletou onze anos de sua posse.

Após o rito, Dom Airton presidiu, na 
Praça da Sé, uma missa, que foi concele-
brada por Dom Geraldo e pelo presiden-
te do Regional Leste 2 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
Dom Paulo Mendes Peixoto. Em sua 
primeira homilia, o novo arcebispo res-

saltou a riqueza da arquidiocese de Ma-
riana. “A arquidiocese de Mariana tem 
uma história muito rica, em todos os 
sentidos. Mas a história desta Igreja par-
ticular não é uma história feita apenas de 
momentos, mas é uma história feita de 
pessoas”, ressaltou o arcebispo.

Milhares de fiéis, vindo das várias 
paróquias da arquidiocese, e autorida-
des acompanharam a celebração. Para 
Marcela Coelho, da cidade de Paiva, 
na Região Sul, acompanhar a posse de 
Dom Airton foi motivo de festa. “Da 
minha cidade veio um grupo de pes-
soas e nós viajamos cinco horas para 
participar da posse. Estamos muito 
felizes e com muita esperança de Dom 
Airton ser um pastor acolhedor, que vai 
conduzir bem o seu povo. Estamos re-
zando por ele”, destaca.

A escritora ouro-pretana e colunista do jornal O 
LIBERAL, Valdete Braga, promove noite de 

autógrafos para o lançamento do seu livro “Alçando 
Vôo”. O evento acontece nesta sexta-feira (29) no 
Luxor Hotel, no bairro Antônio Dias. O livro é uma 
coletânea de contos e crônicas da autora.

Evento esportivo arrecada mais de uma tonelada 
de alimentos para o Lar São Vicente de Paulo

Ouro Preto sediou, na semana passada, a Copa Internacional de 
Mountain Bike (CIMTB Levorin), com participação de atletas pro-
fissionais, incluindo competidores olímpicos.  A Copa somou pon-
tos para o ranking mundial da modalidade para a seletiva dos Jogos 
Olímpicos de 2020, em Tóquio. Além do mountain bike, a CIMTB 
Levorin ofereceu a Night Run, uma corrida a pé, na pista dos bikers, 
durante a noite. O evento aconteceu no Campus da UFOP, com 
apoio técnico da equipe da Secretaria Municipal de Esportes. Além 
das competições, várias atividades e ações educativas e sociais in-
tegraram a programação da Copa, como concursos de redação e de 
desenho, que premiaram alunos e professores da rede municipal, 
e campanhas de doação de sangue e de alimentos.  Os resultados 
foram surpreendentes: mais de uma tonelada de alimentos foram 
arrecadados pelos participantes e entregues ao Lar São Vicente de 
Paulo, instituição de longa permanência para idosos de Ouro Preto.

Fabiano Souza

Ouro Preto alcança 
o 1º lugar no ranking 
ICMS Cultural

A população ouro-pretana acaba de ganhar um 
motivo a mais para comemorar o Ano do Patrimônio 
Cultural: outra vez o Município atingiu o primeiro lugar 
no ranking do ICMS Cultural. Isso significa que entre 
todos os municípios de Minas Gerais, Ouro Preto foi 
o que mais pontuou em ações que visam a preserva-
ção do patrimônio cultural, e, como reconhecimento, 
o Estado irá repassar uma parcela maior da receita 
arrecadada com o Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços. Trata-se de uma forma de incen-
tivo para que a cidade continue trabalhando em prol 
da proteção dos seus bens (materiais e imateriais), 
possibilitando, inclusive, novos investimentos.

O secretário municipal de Cultura e Patrimônio, 
Zaqueu Astoni Moreira, explica que a obtenção do 1º 
lugar no ranking do ICMS Cultural simboliza o reco-
nhecimento ao efetivo trabalho de preservação e pro-
teção do patrimônio material e imaterial realizado pela 
Secretaria de Cultura e Patrimônio por meio de seus 
servidores. De acordo com o secretário, mesmo com 
as dificuldades impostas pela queda da arrecadação 
municipal, a pasta manteve os esforços contínuos 
para a manutenção e ampliação da política pública 
voltada a Cultura e o Patrimônio da cidade.

Para o prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, 
o resultado do ICMS Cultural está alinhado com a 
estratégia do município, a qual consiste em buscar 
investimentos externos a fim de complementar a ar-
recadação municipal, com o objetivo de manter em 
pleno funcionamento os serviços públicos oferecidos 
aos cidadãos.

Sobre o ICMS Cultural
O ICMS Patrimônio Cultural é um programa de 

incentivo à preservação do patrimônio cultural do Es-
tado, por meio de repasse do recursos para os muni-
cípios que preservam seu patrimônio e suas referên-
cias culturais através de políticas públicas relevantes. 
O programa estimula as ações de salvaguarda dos 
bens protegidos pelos municípios por meio do forta-
lecimento dos setores responsáveis pelo patrimônio 
das cidades e de seus respectivos conselhos em 
uma ação conjunta com as comunidades locais.

Pedro Ferreira
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Na defesa do voto nulo como expressão da legítima vontade 
do eleitor, vamos seguir, à risca, o ditado popular “água mole, em 
pedra dura, tanto bate até que fura”, - “se a água mão acabar an-
tes”, já emendou algum gaiato. Veja-se que nesse caso, a pedra 
é dura mesmo, moldada através do tempo, na consciência tupini-
quim, por aqueles que sempre manipularam a opinião pública e a 
vontade popular, em favor de sua fome de poder. Mas o fato de 
ser dura não constitui obstáculo ao desejo de furá-la, quebrá-la, 
despedaça-la, fazê-la em mil pedaços, para que não mais impeça 
os brasileiros de avançar e conquistar a verdadeira democracia, 
escondida atrás da corrupção e da mentira politiqueira.

A independência política se fez, há quase duzentos anos, mas 
o brasileiro ainda não se libertou do medo imposto pelo coloniza-
dor. Continua preso ao medo colonialista, quando o “sim senhor”, 
“não senhor” conformista dava o tom da convivência em socieda-
de. Nada de reclamação porque o “dono”, o “senhor” sempre tem 
razão. Daí surgiu entre os tupiniquins a cultura do “deixa pra lá”, 
porque nada vai resolver. Em grandes grupos realizam-se críticas 
e protestos, conforme verificado nas grandes manifestações popu-
lares, em 2013, quase todas usadas por bandidos e desordeiros 
para suas ações destrutivas. Individualmente, todos se calam, to-
dos baixam a cabeça diante do desrespeito.  O indivíduo ganhou 
estatuto de cidadão, porém lhe falta o cerne de cidadania, que lhe 
permitiria questionar, reclamar, cobrar, criticar, sem parecer des-
respeitoso, nem acima de sua cabeça e nem ao nível dos seus. 
Nesse ambiente subserviente progridem desrespeito e agressão 
aos direitos do cidadão, não se salvando nem o direito à livre esco-
lha de seus governantes e representantes nos parlamentos.

No retorno à linha de pensamento ao fim do texto da semana 
passada, é bom repetir que 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 possível do ponto de equilíbrio. Isso tem 
que ficar claro para cada cidadão porque, ainda que injusta, lei é 
lei e deve ser cumprida, daí a sentença latina “dura lex sed lex/a 
lei é dura, mas é lei”, cabendo a ele, em contrapartida, o direito de 
questioná-la e, por todos os meios legais, pedir sua revogação. O 
sentido e objetivo da lei é a harmonização dos interesses coletivos 
e individuais, dentro do estado, ficando claro que ao fugir a es-
sa função, a lei se converte em grilhões em confronto direto com 
os direitos e liberdade do cidadão. Logo, o estado já não é mais 
democrático, no seu verdadeiro sentido, porém um arremedo da 
democracia a ostentar a máscara da hipocrisia.

Como já foi dito, semana passada, no caso do voto nulo, nem 
se trata de revogação da lei, ou seja, do Código Eleitoral (Lei nº 
4.737, de 15/07/1965) pois seu artigo 224 continua a dizer a mes-
ma coisa: “Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do 
país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais 
e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão 
prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para 
nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.”  
Que se cumpra o que reza o Artigo, reconhecendo no vocábulo 
“nulidade” o significado expresso em dicionários (brasileiros e por-
tugueses) e deixando de lado qualquer outra interpretação tenden-
ciosa ou acomodatícia a interesses politiqueiros. Que se devolva 
ao cidadão o direito que ele tinha no chamado “regime militar” e lhe 
foi usurpado na denominada “redemocratização”.

Contrariamente ao princípio da democracia, o cidadão é obri-
gado, sob pena da lei, ao comparecimento à sessão eleitoral; de 
acordo com o sistema, tem de escolher e votar entre candidatos, 
pré-escolhidos por terceiros (partidos) ainda que nenhum receba 
sua aprovação; se alimenta o desejo de se candidatar, é obrigado 
a se filiar a algum partido político, ainda que não aprove a linha de 
nenhum deles. Que o leitor(a), eleitor(a), aponte onde está o livre 
direito do cidadão diante de uma eleição, depois de ler e analisar 
as últimas linhas. Ele não tem nenhum direito! Para ficar tudo bem 
para ele, de acordo com o figurino, não há alternativa. Há, sim, que 
aceitar o que o sistema lhe empurra goela abaixo. Ao optar pelo 
voto nulo, por não encontrar candidato ideal, no “prato feito”, ou por 
repúdio ao sistema, há também que estar bem preparado, para 
que não lhe pesem na consciência os rótulos depreciativos, embo-
ra lhe faculte a inviolabilidade do voto, o único direito em todo pro-
cesso. De acordo com o sistema quem assim vota, é cidadão sem 
caráter. Mas, é melhor ficar em paz com a própria consciência.
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CARTA AOS TEMPOS *R. Koeppel

Quatro histórias da nossa região
Hoje vamos contar quatro his-

tórias da nossa região. Duas his-
tórias com final triste e duas com 
continuidade feliz! Você pensa a 
respeito e avalia o que lhe agrada. 
Tem louco pra tudo!

Pano-de-fundo: Na região de 
Ouro Preto, temos umas das coisas 
mais lindas do Brasil - dezenas de 
bandas de música. Onde jovens, 
adultos e mais velhos comparti-
lham de bons momentos e apren-
dem que, sem cooperação e sincro-
nia, não sai música do outro lado.

Algumas bandas foram fun-
dadas por volta de 1860. Portanto 
estão funcionando a todo vapor, há 
160 anos!... No Brasil você não vai 
encontrar nada que funcione bem 
depois de alguns minutos... Veja 
como o PAC – Programa de Acele-
ração da Corrupção funcionou bem 
e está durando...

Uma banda de música, muito 
famosa, é a de Rodrigo Silva. Im-
portante: As próximas duas histó-
rias, um pouco tristes, não aconte-
ceram em Rodrigo Silva. Já as duas 
seguintes, que relatam momentos 
felizes, acontecem à nossa volta.

História-1: Numa das ban-
das, um dos músicos conseguiu 
que uma empresa desse uniformes 
lindos para todos, tudo perfeito. A 
empresa faria tudo de graça, sem 
logomarca. O tal músico achou 
que seria razoável que colocassem 
uma logomarca pequena numa das 
mangas. Pois, conforme Chacri-

nha, “Quem não se comunica, se 
estrumbica!”. Assim o patrocinador 
colocou uma logomarca bem dis-
creta numa das mangas. Todo mun-
do gosta de estar perto de bandas 
de música! Tudo pronto, algumas 
pessoas da banda acharam que is-
to era um absurdo! “Não podemos 
carregar o peso desta empresa nos 
nossos braços”! Jogaram tudo fora. 
O músico em questão quase jogou 
seu instrumento musical no lixo. 
Não participa mais da banda...

História-2: Um bacana que co-
nhecemos participou de uma banda 
de música ao longo de seis décadas. 
E tome música! Para o bem delas, 
de uma especialmente, ele foi bani-
do, não pela instituição, porém por 
alguns que, talvez, o vissem como 
empecilho a possíveis pretensões 
ocultas. Um “monstro”, como foi 
qualificado em cartaz público. Cer-
tamente um cara assim não pode 
gerar boa coisa para banda de mú-
sica. O que são apenas 60 anos? O 
que são músicas ao longo de algu-
mas gerações de bons companhei-
ros? Soubemos que melindrado 
protagonista da História-1 também 
participou da Historia-2.

História-3: Uma empresa, por 
sinal a mesma da História-1, pega 
crianças e leva para passear. Ao 
final, cada criança recebe lápis e 
papel e desenha o que lhe agradou 
mais. O melhor desenho é premia-
do. O projeto, sem ajuda pública, 
se chama, "Passear e Desenhar". 

Ninguém pediu para eles, nem re-
cebem incentivo do governo para 
fazer isto. Fazem por que gostam... 
As crianças também.

História-4: Em Itabirito um 
empresário maluco tem uma lota-
ção. Antigamente isso se chamava 
"jardineira". Pense por que este 
nome... Imagino talvez tenha sido 
porque a lotação ia distribuindo 
flores (isto é, gente boa) pelos ca-
minhos, transformando tudo em 
jardins floridos...

Nas 6ª feiras, a jardineira fica 
lotada com crianças depois da Es-
cola. E vão passear, terminando 
com um sorvete no Jeca Tatu. Não 
parece loucura? Ah! Esquecemos 
de dizer que ele mesmo, empresá-
rio sério, vai dirigindo a jardineira 
vestido a rigor - cabelo de palhaço 
(vermelho) com roupa de palhaço 
(colorida) e com o coração feliz. As 
crianças de Itabirito também...

Qual das quatro histórias lhe 
agradou mais? Você quer ir tocar 
música, ouvir música, tomar sorve-
te ou desenhar? Isto existe na nos-
sa região... E você pode escolher! 
Sem temer...

 *Rodolfo Koeppel mora em 
Glaura. E fica triste por ter mais de 
27 anos. Senão iria ainda aprender 
a tocar instrumento musical ou a 
desenhar melhor. Mas gostaria de 
passear de jardineira, se pudesse! 
Se você também, por que não faze-
mos isto juntos? Faça contato => 
rodolfo.koeppel@gmail.com

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

Professores das escolas estaduais 
de Minas Gerais retomaram as aulas 
na quarta-feira (27) após 15 dias de 
paralisação. O retorno às atividades 
se deu após confirmação do Governo 
do Estado do pagamento da primeira 
e da segunda parcelas dos salários de 
todos os servidores do Estado, ativos 
e inativos, pela Secretaria de Estado 
de Fazenda. A greve começou no dia 
11 de junho, sendo a principal reivin-
dicação do Sindicato Único dos Tra-
balhadores em Educação de Minas 
Gerais (Sind-UTE/MG) o pagamen-
to dos salários no 5º dia útil do mês.

Professores retornam às aulas
Greve aconteceu por falta de pagamento ao funcionalismo estadual
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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

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!

Governo de Minas Gerais atrasa repasse 
do Fundeb para Ouro Preto

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

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

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO 
DE OURO PRETO - MG , Antônio 
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova). 
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Ca-
margos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
NIVALDO MARTINS SALES, 
brasileiro, solteiro, autônomo, natural 
de Mariana-MG, nascido a 29/12/85, 
filho de Ademar Martins de Sales e 
Maria Lúcia Marcelina e GABRIEL-
LE PAULINO DE OLIVEIRA, bra-
sileira, solteira, autônoma, natural de 
Mariana-MG, nascida a 18/12/90, fi-
lha de Wellington Paulino de Oliveira 
e Sandra Maria Carneiro de Oliveira; 
Ambos residentes neste subdistrito;
ARTHUR RODRIGUES FERREI-
RA, brasileiro, solteiro, serralheiro, 
natural de Ouro Preto-MG, nascido a 
10/07/93, filho de Sebastião Barnabé 
Ferreira e Jaqueline das Mercês Ro-
drigues Ferreira e ELIS CRISTINA 
BARBOSA DE JESUS, brasileira, 
solteira, estudante, natural de Ouro 
Preto-MG, nascida a 11/11/92, filha 
de Márcio Castorino de Jesus e Ma-
rinêz da Natividade Barbosa de Jesus; 
Ambos residentes nesta cidade;
MARCÍLIO RÁGNER DAMÁSIO 
DOS REIS, brasileiro, divorciado, 
gerente de pista, natural de Ouro Pre-
to-MG, nascido a 16/11/91, filho de 
Francisco Damásio dos Reis e Ana 
Maria Rocha dos Reis e PRISCI-
LA ARAÚJO NUNES, brasileira, 
divorciada, babá, natural de Ouro 
Preto-MG, nascida a 21/03/88, filha 
de Walter de Freitas Nunes e Betânia 
Araújo Leite de Freitas Nunes; Ambos 
residentes neste subdistrito;
 Apresentaram todos os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525 do 
CCB. Se alguém souber de algum 
impedimento oponha-o legalmente.  
 Ouro Preto,26  de junho de 2018.

(a)Cássio Luiz de Lima 
Oficial Titular

Os atrasos nos repasses da co-
ta-parte dos municípios mineiros 
referentes ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) estão sendo 
constantes. Nas últimas transferências, 
ficou faltando repassar parte do recur-
so aos caixas das prefeituras. Em Ouro 
Preto, o valor dessa dívida é de R$ 2,8 
milhões.

Os dados foram divulgados no 35º 
Congresso Mineiro de Municípios, 
que aconteceu nos dias 19 e 20 de 
junho de 2018. A assessora do depar-
tamento de Economia da Associação 
Mineira de Municípios (AMM), An-
gélica Ferreti, salienta que o recurso 

No próximo sábado, dia 30 de junho, a 
Fundação Sorria traz a Ouro Preto a apre-

sentação do show O Amor Me Elegeu, com 
o Padre Fábio de Melo. A ação visa arrecadar 
fundos para continuidade dos trabalhos da 
Fundação na cidade. E graças ao apoio de um 
empresário local, que não quer se identificar, 
o valor dos ingressos caiu quase pela metade. 
Os ingressos agora custam R$ 80,00 (pista 

com cadeira) e R$ 40,00 (ar-
quibancada). O Presidente da 
Fundação Sorria, Dr. Aluísio 
Drummond, ressalta que quem 
adquiriu ingressos no valor 
antigo poderá fazer a troca no 
Escritório da Fundação Sorria, 
na Rua Antônio de Albuquer-
que 221 – Pilar. A dica é pra 
quem já adquiriu o de 70 reais, 
faça a troca acrescentando 
mais 10 reais e levando um 
novo ingresso.

No total, somando todas as dívidas, Estado deve mais 
de R$ 14 milhões a Ouro Preto

do Fundeb é destinado à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública, 
observando-se os âmbitos de atuação prioritária dos estados e municípios, conforme esta-
belecido nos parágrafos 2º e 3º do art. 211 da Constituição. “Os municípios devem utilizar 
recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental e os estados no ensino 
fundamental e médio, sendo que o mínimo de 60% deve ser destinado anualmente à re-
muneração dos profissionais do magistério e a parcela restante aplicada nas demais ações 
de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública”.

Além dos repasses do Fundeb (R$ 2,8 milhões), a dívida do Estado com Ouro Preto 
inclui também R$ 9,8 milhões com saúde, R$ 1,4 milhão de ICMS, R$ 218 mil do Piso 
Mineiro de Assistência Social e R$ 212 mil do Transporte Escolar.
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Ouro Preto prepara programação 
especial para o mês de julho

Câmara concede Cidadania 
Honorária e Diplomas de Honra 
ao Mérito na próxima semana

Sancionado projeto de lei que 
institui Programa de Educação 
Patrimonial nas Escolas de Ouro Preto

Marcelo Tholedo

Com o objetivo de prestigiar e 
reconhecer personalidades e insti-
tuições que realizam trabalhos im-
portantes no município, a Câmara 
de Ouro Preto promove, na próxi-
ma quarta-feira (4), sessão solene 
para entrega de Títulos de Cidada-
nia Honorária e Diplomas de Honra 
ao Mérito. A cerimônia será às 19h, 
na Casa da Ópera –Teatro Munici-
pal. A cerimônia acontece na sema-
na em que a Câmara Municipal e a 
cidade de Ouro Preto comemoram 
307 anos de fundação.

Receberão Títulos de Cida-
dania Honorária: Adilson Pereira 
dos Santos; Ana Maria da Silva 
Coelho; André de Castro Bernar-
des Barbosa; Anibal Herculano; 

Antônio Maurício Maciel; Car-
melita Barbosa de Moraes; Cláu-
dia Aparecida Marliére de Lima; 
Cláudia Luciene dos Santos; Cláu-
dia Martinha Barbosa; Eurídice 
Ana Huhn Cristino; Gilmar Rosa 
Niquini; Haroldo de Paiva Pereira; 
Jean Lúcio de Souza; José Maria 
Ferreira; José Silvestre Resende; 
Luiz Carlos Farid Rahme; Maria 
Aparecida Fachetti Zurlo; Moacir 
Sebastião dos Santos; Oscar Ara-
ripe; Ronald de Carvalho Guerra; 
Thiago Fellipe Motta Cota e Win-
der Rodrigues Pinheiro.

Receberão Diplomas de Hon-
ra ao Mérito: Ana Paula Carvalho 
Barbosa; Associação das Voluntá-
rias da Santa Casa de Ouro Preto; 

Deolinda Alice dos Santos; Di-
mensão Social Promoção Huma-
na da Paróquia Nossa Senhora de 
Nazaré; Edenir Ubaldo Monteiro; 
Eli Murilo Araújo; Força Asso-
ciativa dos Moradores de Ouro 
Preto; Francisco Carlos Ferreira; 
Francisco Solano da Costa; Fun-
dação de Arte de Ouro Preto; João 
do Carmo Pedrosa; José Augusto 
da Silva; Marbe Geraldo Chagas; 
Museu Aleijadinho; Pizzaria Sa-
télite; Reinaldo Cotta; Vicente Pe-
drosa da Silva.

Durante o evento, também 
será entregue a Comenda Beatriz 
Brandão a Ângela Leite Xavier e 
a Medalha João Velloso a Rodrigo 
Conceição Gomes.

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

Dia Municipal de Luta 
Contra o Racismo

É Lei. A partir de agora o dia 21 de Maio é um dia em que a cidade deve 
refletir e agir ainda mais para combater a prática criminosa da discriminação 
racial.

A Lei é a 1.103 de 2018.
Iniciativa do vereador Chiquinho de Assis (PV) a data faz referência ao 

dia em que o professor Diego Fernandez, da Escola de Música e Casa de Ar-
te SambaPreto, teve seu trabalho didático na rua interrompido por agressões 
de cunho racista. O episódio comoveu a população que se mobilizou para 
promover um grande ato contra o racismo na cidade.

De acordo com o senso 70% dos habitantes de Ouro Preto se conside-
ram afrodescendentes.

Para Chiquinho de Assis, autor da Lei, essa legislação representa um 
gesto importante da cidade. Um ato de luta, de reflexão. “Gostaria de mos-
trar a todos essa nossa movimentação aqui, no que nos cabe. A luta tem que 
ser constante, a luta tem que ser diária, a luta tem que ser de todos. E que o 
dia 21 de maio fique marcado no coração dos ouropretanos como um dia de 
luta contra o racismo, um dia em que o jovem professor e educador musical 
da nossa cidade, vindo da periferia, filho de Ouro Preto, que saiu e fez um 
mestrado fora daqui, construiu sua escola e abriu as portas paras as pessoas, 
e foi discriminado, isso é um ato contra todos nós. Isso é uma discriminação 
numa cidade em que nos dados do IBGE mais de 70% dos seus habitantes 
se declaram afrodescendentes. Isso é um golpe na história de Aleijadinho, 
um golpe na sabedoria de Jair Inácio, negro e poliglota, maior restaurador do 
nosso país. Isso é um golpe na cidade tradição do congado, do Moçambique, 
na cidade de Chico Rei, das Escolas de Samba. Isso é um golpe da dignidade 
e nós temos que nos unir.

Mal sabia, esse indivíduo que foi lá discriminar o Diego, que ele tem 
amigos, tem parceiros, companheiros e que hoje, mais do que educar em 
uma escola, faz um dos trabalhos sociais mais bonitos dessa cidade.

Vocês sabiam que a cada 2 alunos que contratam o curso e pagam, 1 ele 
converte em bolsa? Com o dinheiro dos pagamentos de 2 alunos pagantes 
ele faz o cálculo para dar uma bolsa pra alguém carente que quer estudar 
música.

E deliberadamente um cidadão discriminador foi lá, chamar ele de preto 
e vagabundo. Mas essa pessoa se deu mal! Porque quando nos reunimos 
na Praça, talvez há 10 anos atrás iriam poucas pessoas, mas hoje não, nós 
tivemos o abraço da cidade, nós tivemos o abraço do Vilodum, nós tivemos 
o abraço de diversos outros músicos, nós tivemos o abraço de artistas, de 
poetas, de escritores, de historiadores. Nós tivemos a força do povo de Ouro 
Preto, porque Ouro Preto é preta, é a mesma Ouro Preto que o prefeito Ân-
gelo teve a hombridade e o gesto corajoso de queimar a bandeira preconcei-
tuosa que a cidade tinha, que escrevia em Latim na bandeira assim: Preciso 
ainda que negro, esse ‘ainda que negro’ é um gesto de preconceito que vinha 
do povo de Portugal para conosco. E aí, de repente, a nossa bandeira ganhou 
uma nova inscrição digna que é: ‘Precioso ouro negro’ o precioso ouro de 
uma cidade que é preta sim e com muitos valores.

E agora existe um marco para que as pessoas que ousarem tratar o outro 
com preconceito se lembrem aonde estão pisando, lembrem que não estão 
em qualquer cidade, porque é crime. Nós precisamos dar mais acesso, mais 
direitos, mais dignidade, onde tudo começa pelo respeito, para que as pes-
soas, principalmente os afrodescendentes, possam se sentir com dignidade 
para frequentar os bancos das escolas, as universidades, para conquistarem 
um espaço que é seu. Esse país é dele, foi erguido por ele. Não foi nenhum 
branco que colocou as pedras nas costas para erguer o Museu da Inconfidên-
cia, que era Câmara e Cadeia, ou a igreja de São Francisco, ou o Palácio do 
governador. O sangue e o suor do povo negro que ergueu essa cidade que 
todo mundo chama de Patrimônio da Humanidade.

Dia 21 de maio é dia municipal de luta contra o racimo”.

No dia 18 de maio, no auditório 
do Paço da Misericórdia, aconteceu 
o “I Fórum Municipal de Educação 
e Patrimônio”, evento idealizado e 
organizado pela Secretaria Munici-
pal de Educação de Ouro Preto, por 
meio da DPro/Casa do Professor, 
que contou com a colaboração da 
Secretaria Municipal de Cultura e 
Patrimônio, da Secretaria Muni-
cipal de Turismo, Indústria e Co-
mércio, da Câmara Municipal e da 
Pró-Reitoria de Extensão da UFOP.

Durante o Fórum, o prefeito 
Júlio Pimenta entregou ao verea-
dor Chiquinho de Assis o projeto 
de Lei que propõe a criação de um 
programa educativo voltado para a 
educação patrimonial.

O projeto que institui o “Pro-
grama Municipal de Educação 
e Patrimônio Ouro Preto, o Meu 
Lugar", foi aprovado na Câmara 
e sancionado pelo prefeito. Agora, 
com a Lei nº 1.101 de 21 de junho 
de 2018, o Poder Público assume a 

responsabilidade de implantar uma 
política pública permanente volta-
da para a Educação e o Patrimônio 
nas escolas da Rede Municipal.

A Lei permite ainda que o Exe-
cutivo Municipal firme convênios, 
contratos e parcerias com os pode-
res públicos estaduais e federais, 
visando a ampliação da abrangên-

cia dos trabalhos, para que os alu-
nos das escolas estaduais e federais 
também tenham acesso ao conteú-
do do programa. Pretende-se que, 
até 2019, cerca de oito mil pessoas 
sejam diretamente envolvidas pelas 
ações do “Programa Municipal de 
Educação e Patrimônio Ouro Preto, 
o Meu Lugar".

Fábio Souza

Em 2018, Ouro Preto destaca, 
em sua agenda cultural, os 320 
anos da chegada da bandeira che-
fiada por Antônio Dias, fundador 
da cidade. Comemora-se também 
os 307 anos de sua elevação à ca-
tegoria de Vila, a chamada Vila 
Rica. Só mais tarde, com a Inde-
pendência, a cidade recebeu o no-
me de Ouro Preto, e sustentou-se 
como a capital de Minas até 1897.

Outra data importante é o ani-
versário de 280 anos de Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleijadinho, 
patrono das artes brasileiras, co-
memorado no mês de novembro. 
Tudo isso motivou a prefeitura 
criar um projeto de lei que trans-
formou 2018 no Ano do Patrimô-
nio Cultural de Ouro Preto.

E os festejos já começaram. 
No domingo, 24 de junho, acon-
teceu uma missa solene na Capela 
de São João Batista. A edificação 

assinala o exato local da fundação 
de Ouro Preto. As celebrações 
prosseguem com a agenda come-
morativa do aniversário da cidade 
que irá acontecer conjuntamente 
a programação do Festival de In-
verno 2018, realizado pela UFOP, 
e renderá ainda homenagem aos 
50 anos da Fundação de Artes de 
Ouro Preto, FAOP, entidade vin-
culada à Secretaria de Estado de 
Cultura de Minas Gerais.

Programação Aniversário 
de Ouro Preto 

307 Anos de Vila Rica
06 de Julho de 2019 - Sexta
19h00 - Solenidade de abertu-

ra do Festival de Inverno de Ouro 
Preto e Mariana - Centro de Artes 
e Convenções - Teatro Ouro Preto; 
22h00 - Sexta - Revelação - Praça 
Tiradentes.

07 de Julho de 2018 - Sábado
09h00 - Jogo Futebol - Sub 

13 - ADL x Escolinha do Cruzeiro 
Sub 13; 10h00 - Jogo Futebol - 
Sub 15 - ADL x Escolinha do Cru-
zeiro Sub 15; 11h30 - Jogo Fute-
bol - Sub 17 - ADL x Escolinha do 
Cruzeiro Sub 17; 22h00 - Sábado 
- Babado Novo - Praça Tiradentes
08 de Julho de 2018 - Domingo

08h00 - Jogo Futebol - Fun-
cionários Prefeitura de Ouro Preto 
x Funcionários Prefeitura de Ma-
riana; 10h00 - Jogo Futebol - Se-
leção de Ouro Preto x Seleção de 
Mariana; 15h00 - Show - Pop Leco 
(infantil) - Praça Tiradentes; 19h00 
- Missa Solene Cantada em come-
moração ao aniversário da cidade / 
15 anos da Escola de Música Pa-
dre Simões / 55 Anos de coroação 
de Nossa Senhora do Pilar como 
Rainha e Padroeira de Ouro Preto 
- Basílica Menor de Nossa Senhora 
do Pilar; 20h00 - Show - Rubinho 
do Vale - Praça Tiradentes
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Limpeza do Rio 
Maracujá prossegue em 
Cachoeira do Campo

PANORAMA
Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

A Tuquinha, de Cachoeira do 
Campo, está com o coração 

transbordando de alegria. Isso 
porque no sábado, dia 30/06, 
seu primogênito, Evaldo Go-

mes, completará mais um ano 
de vida. E no dia 02 de julho, 

quem aniversaria é sua netinha 
mais velha, a Maria Luiza, que 
completará 11 aninhos. Ela e 

sua família desejam muitas fe-
licidades, saúde e sucesso aos 

aniversariantes.

Ana Cristina, moradora do dis-
trito de Cachoeira do Campo, 

completou mais uma primavera 
no dia 23 de junho. Familiares 
e amigos lhe desejam saúde e 
muitas felicidades. Parabéns!

No próximo sábado, dia 30, o Pedro Paulo da Silva, completa mais um 
ano de vida. A esposa, Janete Natalina, os três filhos, Lázaro, Gabriel 

e Rafael Mariano, as noras, netos e toda a família desejam-lhe muitas feli-
cidades “Que o Senhor continue te abençoando e guardando sempre, todos 
nós te amamos muito! Feliz aniversário, Esposo, Pai, Avô, Sogro, Amigo!”.

Em meados de março deste ano foi lançado no distrito de Santo Antô-
nio do Leite o projeto da Policia Militar Rede de Vizinhos Protegidos. 

O projeto consiste na interação da comunidade do distrito com os policiais 
que trabalham no policiamento local, formando uma rede com troca de 
informações auxiliando os policiais. Segundo o Sargento Abel Mendes, 
Comandante do policiamento no Distrito de Santo Antônio do Leite, após 
a implantação da Rede houve uma drástica redução de crimes contra o 
patrimônio, principalmente o crime de furto, que era o que mais ocorria 
naquela região. A rede conta com dois grupos na rede social "Whatsapp", 
que tem como participantes os moradores do distrito e os policiais, que 
fazem o policiamento no local.

Alunos da Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora levaram a pú-
blico no “Arraial do Farid” a arte da expressão corporal presente na 

quadrilha, expandindo assim a diversidade da cultura artística mineira, con-
tagiando a comunidade presente e levando a alegria a todos. O evento acon-
teceu no sábado, dia 23, no Farid Supermercado de Cachoeira do Campo.

As atividades do Cine Vila Rica voltaram e estão a todo vapor. Até o dia 
05 de julho os expectadores poderão conferir vários filmes que foram 

destaque ao longo de 2017. As sessões estão sendo realizadas no Auditório 
do Anexo do Museu da Inconfidência, na Praça Tiradentes, 139, Centro 
Histórico. A classificação indicativa dos filmes será respeitada em todas 
as sessões e é possível conferi-las pelo site www.cinevilaricaop.blogspot.
com. As senhas podem ser retiradas com uma hora de antecedência no 
Anexo do Museu, serão distribuídas 100 senhas para cada sessão, respei-
tando a capacidade máxima do espaço. É obrigatória a apresentação de 
documentos para ter acesso às sessões. As atividades do Cine Vila Rica 
passaram a ser realizadas no Anexo do Museu da Inconfidência desde o 
início de junho. O fechamento do prédio do cinema ocorreu há alguns 
meses devido a questões de segurança. Uma parceria entre a Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP) e o Museu da Inconfidência foi assinada 
no dia 21 de junho. O termo tem duração de dois anos e pode ser renovado 
em caso de necessidade.

A Cooperouro retomou a cam-
panha de sensibilização pelo 

Lar São Vicente de Paulo de Ouro 
Preto. A entidade abriga atualmen-
te 73 idosos e passa por dificulda-
des financeiras. Quem puder pode 
contribuir com Leite Longa Vida, 
Fraldas Geriátricas, Material de 
Limpeza e Higiene Pessoal. A arre-
cadação pode ser feita até o dia 06 
de julho. Já no dia 07, a equipe de 
voluntários da Cooperouro fará a 
entrega dos donativos e promoverá 
um momento de lazer para os ido-
sos moradores do Lar, celebrando 
assim o Dia de Cooperar 2018. O 
Dia de Cooperar reúne, anualmen-
te, cooperativas de todo o país, com 
ações voluntárias voltadas à comu-
nidade onde estão inseridas. A Coo-
perouro participa do evento desde 
sua primeira edição, em 2009.

No sábado, dia 30, acontece o lançamento do livro Passos de Guignard em Ouro Preto, fruto de uma pesquisa 
realizada ao longo de duas décadas pelo coordenador do Museu Casa Guignard, Gélcio Fortes. O livro traz 

textos e correspondências de amigos de Guignard, como Priscila Freire e Lúcia Machado de Almeida, belas 
poesias de expoentes da literatura brasileira e depoimentos de moradores de Ouro Preto que conviveram com o 
artista. Apresenta também imagens de obras e registros de Guignard em Ouro Preto. O design é de Paulo Schmidt, 
que deu à obra um moderno e requintado acabamento. O lançamento do livro faz parte da programação da VIII 
Semana Guignard, que acontece de 22 a 30 de junho de 2018.

Depois do Córrego do Prata, em Santo 
Antônio do Leite, agora é a vez da Prefeitura 

providenciar a limpeza do Rio Maracujá
O Rio Maracujá, 

que corta a região dos 
distritos de Cachoeira 
do Campo e Amaran-
tina até se encontrar 
com o Rio das Velhas, 
encontra-se assoreado 
ao longo de aproxi-
madamente 9 quilô-
metros. Acúmulo de 
sedimentos, detritos 
e lixo, além de mau 
uso do solo e o des-
matamento provocam 
inundações constantes 
em períodos de chu-
vas fortes.

As obras no Rio 
Maracujá foram 
iniciadas no dia 11 
de junho e devem 
prosseguir ao longo 
da primeira quinze-
na de julho. “O rio 

Fundada a primeira 
Cooperativa de Agricultores 
Familiares de Ouro Preto

A agricultura de Ouro Preto deu um importante passo no último dia 
13 de junho. Com apoio da Secretaria Municipal de Agropecuária, Ema-
ter e Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, foi fundada a 
primeira Cooperativa de Agricultores Familiares de Ouro Preto (COO-
PAFOP).

Inicialmente com 36 agricultores familiares cooperados, a recém-
-fundada cooperativa terá como presidente o senhor Antônio Auxiliador 
Silva, também conhecido como Toninho do Sindicato de Trabalhadores 
Rurais de Ouro Preto. A Cooperativa terá como principal função a pro-
moção dos interesses econômicos e produtivos dos Agricultores Fami-
liares, bem como impulsionar a produção de gêneros alimentícios no 
Município e Região.

Maracujá encontra-se assoreado ao longo de aproximadamente 9 quilô-
metros, e já faz treze anos que a última obra de desassoreamento ocorreu 
ali. Sabemos bem que a ausência de políticas públicas voltadas à gestão 
ambiental gera muitos transtornos para a população, principalmente, no 
período de chuvas constantes”, explica o prefeito Júlio Pimenta.

O Rio Maracujá é um rio histórico que marcou os caminhos dos pri-
meiros bandeirantes, no século XVII, dentre outros episódios importantes 
do Brasil Colonial.
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Mais segurança para 
a comunidade de Bocaina

A pedido de moradores, o Vereador Geraldo Mendes encaminhou uma 
representação para o Tenente-Coronel Winder Rodrigues, comandante do 
52º Batalhão da Polícia Militar, solicitando a presença da PM com maior 
frequência na localidade da Bocaina, distrito de Ouro Preto uma vez que 
os roubos e assaltos têm aumentado na região. Segundo um morador que 
procurou o vereador, uma senhora foi assaltada por jovens encapuzados, e 
que, segundo a mesma senhora, infelizmente os jovens são da própria lo-
calidade. Outros moradores também reclamam do tráfico e uso de drogas 
em Bocaina. Para o vereador Geraldo Mendes, “a frequente presença de 
guarnições da Polícia Militar na Bocaina inibirá os delitos praticados na 
região, culminando até mesmo, na prisão de ladrões e traficantes”.

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

Cerimônia marca 
centenário de Durval Pereira
Câmara e Prefeitura celebram artista que se inspirou em Ouro Preto

O centenário do artista Durval 
Pereira foi celebrado com uma 
solenidade em sua memória reali-
zada pela Câmara de Vereadores e 
pela Prefeitura de Ouro Preto, nes-
sa terça-feira (26), no Anexo do 
Museu da Inconfidência. Natural 
da capital paulista, Durval Pereira 
é considerado um grande nome 
do impressionismo brasileiro e 
teve os casarões coloniais de Ou-
ro Preto como uma de suas várias 
inspirações. Falecido em fevereiro 
de 1984, ele completaria 100 anos 
em 26 de junho, data escolhida pa-
ra a homenagem.

Segundo o curador das expo-
sições do artista, Lut Cerqueira, 
“Durval tinha um amor por Ouro 
Preto que era incondicional. Ele 
era apaixonado por Ouro Preto, 
sempre saía daqui com o coração 
partido, já pensando em voltar”. 
O colecionador de suas obras, He-
bron Oliveira, também participou 
do evento e reforçou a paixão do 
artista pela cidade: “Ele tinha um 
amor especial por Ouro Preto. 
Acho que aqui era o lugar onde ele 
mais se sentia feliz no mundo, e a 
beleza da cidade que ele traduziu 
nas telas. Hoje, Ouro Preto está 
em diversas casas e locais mundo 
afora por causa do Durval Pereira 
e do amor que ele tinha por essa 
cidade”.

A solenidade foi solicitada pe-
lo requerimento nº 140/2018, de 
autoria do vereador Chiquinho de 
Assis (PV) e aprovada em plenário 
pelos demais colegas parlamenta-

res. “O objetivo principal é a gra-
tidão. Em nome dos vereadores e 
em nome do povo de Ouro Preto, 
agradecer a Durval, por meio de 
sua família, por retratar tão bem 
a nossa cidade. Grande parte de 
sua obra é Ouro Preto, com várias 
luzes e cores, uma pintura impres-
sionista que levou o nome do mu-
nicípio para o mundo”, apontou 
Chiquinho.

Durante a cerimônia, foi entre-
gue uma placa de homenagem da 
Câmara e da Prefeitura ao centená-
rio de Durval Pereira, recebida por 
sua neta, Cláudia Villa Real. Mui-
to emocionada, ela afirmou que 
relembrou a infância e a trajetória 
do avô. “Estou muito comovida, 
a única coisa que tenho a fazer é 
agradecer a todos vocês e à cida-
de. Estou muito feliz por está aqui, 
é um momento de muita emoção 

para mim, especialmente por ser o 
centenário do meu avô”.

A solenidade também contou 
com a presença do vereador Mer-
cinho; do secretário municipal de 
Cultura e Patrimônio, Zaqueu As-
toni; da diretora do Museu da In-
confidência, Deise Lustosa; além 
de representantes da classe artísti-
ca e cultural.

A “Mostra Durval Perei-
ra – Impressões brasileiras/100 
anos” está presente na cidade com 
um acervo de 220 obras divididas 
entre a Casa dos Contos, o Ane-
xo do Museu da Inconfidência, a 
Galeria Ivan Marquetti do Grêmio 
Literário Tristão de Ataíde e do 
Centro Cultural e Turístico do Sis-
tema Fiemg. A exposição é uma 
realização do Instituto Origami; 
a visitação é gratuita até o dia 30 
deste mês.
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Forró de Boteco abre segundo ano com eleição da rainha da Julifest
Festa acontece também neste fim de semana

Pelo segundo ano consecutivo, 
o Forró de Boteco iniciou a pro-
gramação oficial da Julifest com 
a eleição da rainha e das princesas 
da festa na sexta-feira, 22, no Mer-
cado Municipal. Além do desfile 
das candidatas e escolha das cam-
peãs, o evento contou com a apre-
sentação da banda Forró News. 
No sábado, o arrasta-pé aconteceu 
no restaurante Quatro Estações ao 
som da banda Forró du Bão.

Criada para aquecer o comér-
cio local durante o período das 
festas juninas e fortalecer o ritmo 
do forró, o evento contou com 
grande público no primeiro fim 
de semana. “A criação da festa foi 
muito positiva. No ano passado, o 
movimento já foi excelente. Espe-
ro que o Forró continue por mui-
to tempo”, disse Rosana Pedrosa, 
proprietária do bar Tropeirô, loca-
lizado no Mercado Municipal. “É 
muito importante resgatar o ritmo 
do forró, que estava com pouco 
espaço. É gratificante ver a casa 
cheia para um show nosso”, com-
pletou o vocalista da banda Forró 
News, Eduardo Santos.

Para o público, que prestigia a 
festa, o forró é mais uma oportu-
nidade de entretenimento. “Gostei 
muito da criação deste evento. É 
mais uma festa para alegrar a ci-
dade”, contou Lívia Tabari, que foi 
assistir a eleição da rainha e acom-
panhar o show do primeiro dia do 
Forró de Boteco. 

Rainha da Julifest
Das 22 associações partici-

pantes da 27ª Julifest, 14 conta-
ram com participantes na eleição 
da rainha e das princesas. Com 
idade entre sete e dez anos, as 
meninas foram julgadas nos que-
sitos simpatia, desenvoltura, ele-
gância e traje típico por um júri 
técnico. A grande campeã da noi-
te foi a representante do bairro 
Padre Adelmo, Sâmella Gonçal-
ves, de oito anos. Lívia Cristina 
de Souza Isaías, do bairro Novo 
Horizonte, e Júlia Abner, da Vila 
Gonçalo, foram eleitas as prince-
sas da festa.

Além da premiação em di-
nheiro recebida pelas vencedoras, 
todas as participantes ganharam 
brindes, cedidos por empresários 
da cidade, e três pontos para os 
bairros representados para o con-
curso de barracas. 

Próximas Edições
Neste fim de semana, a fes-

ta acontece na sexta-feira, 29, no 
Pausa no Boteco, a partir das 21h, 
com show do Trio Araucária. No 
sábado, a última edição do ano 
será comandada pela banda Mi-
neralys no bar do Marquinhos, no 
bairro Santo Antônio, também a 
partir das 21h. 

Itabirito sedia Torneio Estadual de Ginástica Acrobática
Cidade conquistou o primeiro lugar por equipe e mais 10 medalhas

No último sábado, 23, Itabirito se tornou a sede estadual da ginástica acro-
bática. Pelo segundo consecutivo, a cidade foi palco do torneio estadual da 
modalidade, que reuniu 80 atletas de Itabirito, Betim e Uberlândia, municípios 
referências do esporte em Minas Gerais.Além do primeiro lugar geral, a equipe 
de Itabirito conquistou mais dez medalhas, sendo duas de ouro, quatro de prata 
e quatro de bronze. Os ginastas, com idades entre oito e 18 anos, realizaram 
apresentações nas modalidades de grupos femininos, dupla feminina e dupla 
mista nas categorias iniciante e intermediária. De acordo com a vice-presidente 
da Federação Mineira de Ginástica, Jane Abreu, a cidade foi escolhida devido 
aos resultados alcançados na modalidade. “A equipe de Itabirito teve um grande 
crescimento dos resultados, se tornando uma das principais do Estado”, afirmou. 

Valorização do Esporte - Na oportunidade, o secretário de Esportes, Ales-
sandro Massaini, destacou os investimentos na ginástica. “Estamos em uma 
constante evolução da ginástica em Itabirito nos últimos 12 anos. E agora, em 
2018, fizemos o incremento da equipe de professores com a realização do pro-
cesso seletivo. Além disso, estamos federalizados e podemos participar de mais 
campeonatos. Com a oportunidade desses intercâmbios, estamos melhorando, 
cada vez mais, nossos resultados”, finalizou.
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Praça da Cidadania disponibiliza 
serviços e atividades gratuitas 
para população

cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Pedras: no meio do caminho tinha uma pedra. 
Tinha uma pedra no meio do caminho. Poema 
que, dentre outros, imortalizou Carlos Drum-
mond de Andrade. Também o poeta, escritor, 

advogado e professor José Bastos Bittencourt, na década de 70, 
inspirou-se nas pedras para escrever belo texto sob o título Quando 
as Pedras Falam. Pedras coloridas, pedras opacas, pedras na lama. 
Ao longo das décadas elas vão construindo histórias, revelando 
mazelas. Pena que neste contexto o nome Itabirito, que significa 
pedra bonita, pedra que risca ou pedra vermelha, vive momentos 
delicados e difíceis de explicar às futuras gerações.
Nascimento: para alegria dos avós maternos Sonia e Nívio, e da 
mãe Talita Álvaro, nasceu na última semana uma graciosa garota 
que na pia batismal recebe o nome de Clara. Os avós coruja não 
cansam de festejar este momento de alegria. Bem vinda Clara!
Por onde anda? Jesus Raimundo de Assis, destacado atleta do 
time de futebol do Usina Esperança, em passado recente. Sempre 
citado pela eficiência, disciplina e técnica como volante do borra-
chudo, é homem alegre e de bem com a vida. Jesus Raimundo é 
gente de expressão na cidade de Itabirito.
Curtinhas: *É só ligar 3561-2460 para você se inscrever para as 
aulas de dança de salão coordenado por Welby e Marise. *O Espe-
rança mantem a tradição e realizou com muito sucesso o festival de 
São João. *Domingo mais uma rodada decisiva no campeonato de 
futebol citadino. *A Banda de Amarantina e a Banda Santa Cecília 
propiciaram um belo espetáculo no domingo é dia de Banda. *His-
tória viva de Ricardo Francisco na rádio Cidade continua fazendo 
sucesso e resgatando importantes depoimentos de nossa história. 
*Deputado Alencar da Silveira, através de emenda parlamentar, 
viabilizou 25 mil reais à APAE de Itabirito. *Sábado, a Banda Mi-
neralys é atração no Bar do Marquinhos, Bairro Santo Antônio, a 
partir das 21h no forró de boteco* Fazendo sucesso o bolão da copa 
dos amigos do Bar de Betinho (Zé Brás). A cada jogo do Brasil 
muitos premiados.
Julifest: venha participar da alegria em mais um JULIFEST, que 
acontece de 12 a 15 de julho na Praça dos Inconfidentes. Além da 
gastronomia, apresentação dos artistas da térrea, quadrilha e o en-
contro de gente animada de toda a região. Cocê assistirá ao shows 
de Michel Teló dia 12, quinta-feira, Sidney Magal dia 13, sexta-fei-
ra, Diogo Nogueira e Bell Marques no sábado dia 14 e no encerra-
mento, domingo, Mateus e Kauan. Itabirito quer você neste grande 
acontecimento festivo.
Para refletir: A vaidade é um princípio de corrupção. (Machado 
de Assis)

Evento foi realizado no sábado, 23, na Praça da Estação

Fonte luminosa: O prefeito Celso Matos Silva, em sua primeira 
gestão, de 1967 a 70, inaugurou uma grande e moderna Fonte 

Luminosa, na Praça Coronel Baeta, à frente do Cine Teatro 
Pax. A Fonte encantava a todos , possuía um moderno siste-
ma de iluminação e as águas dançantes mudavam as cores e 
o movimento. Os mais velhos não acreditavam no que viam e 
as crianças viviam um mundo mágico encantado. Namorados 
iam mais cedo para as sessões de cinema, e, aproveitavam o 
tempo, para trocarem juras de amor à frente da encantadora 

Fonte Luminosa. Era uma grande atração em Itabirito.

Arquivo Ivacy Simões

Realizada por meio de uma 
parceria entre a Coca-Cola e a 
Prefeitura de Itabirito, a Praça 
da Cidadania movimentou a 
Praça da Estação no último 
sábado, 23. Durante todo o dia, 
foram disponibilizados servi-
ços gratuitos, como emissão de 
carteira de identidade, aferição 
de pressão, teste de glicemia, 
orientações para a confecção 
de carteira de trabalho, infor-
mações sobre animais vetores, 
aconselhamento nutricional, 
entre outras. O evento contou 
também com espaço para re-
creação infantil, apresentações 
musicais e esportivas, como 
aulas coletivas de zumba e 
combat.

Realizado anualmente, 
a Praça da Cidadania é uma 
oportunidade para que a popu-
lação tenha a acesso a serviços 
durante o sábado em um local 
de fácil acessibilidade. “É um 
evento muito bacana, com uma 
dinâmica interessante e muitos 
serviços. No momento que fui 
tirar minha carteira de identida-
de, meu filho ficou na fila para 
cortar o cabelo”, comemorou a 
moradora do bairro Santa Rita, 
Priscilla Carvalho.

“É um evento excelente pa-
ra nós e também para as crian-
ças. Podemos fazer algumas 
coisas que não conseguimos 
durante a semana, enquanto 
os filhos aproveitam as recrea-
ções”, disse Eliana Souza, do 
bairro Santo Antônio, que foi 
ao evento fazer a medição de 
glicose. “Venho todo ano. Os 
serviços oferecidos pela Secre-
taria de Saúde são excelentes”, 
completou Andreza Sérgia, do 
Córrego do Bação. Durante o 
evento, cerca de 10 mil pessoas 
passaram pelo local. 

Alunos da Escola Municipal José Ferreira Bastos, de Itabirito, participaram da Olimpíada Internacional Ma-
temática sem Fronteiras. A escola participou pelo segundo ano consecutivo e novamente foram premiados 

a nível estadual, com medalha de Ouro para as turmas: salas: 6°103, 7°106, 8°115 e 9°118; e a nível nacional, 
com medalha de prata para as turmas: salas: 6°103, 7°106, 8°115 e 9°118. O professor de matemática Roberto 
Pinto, a direção e toda equipe parabenizam todos os participantes pelo desempenho. A Olimpíada Internacional 
Matemática sem Fronteiras (OIMSF) é uma competição internacional de matemática em equipe e interclasses 
para estudantes do ensino fundamental e médio.

PANORAMA
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Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
EDITAL. Pregão Presencial nº 070/2018 
- PL 137/2018 – RP 040/2018 – Registro de 
preços para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para confecção de camisas 
atendendo SETRAN. Tipo: Menor Preço. 
A abertura será dia 13/07/2018 às 13:00 hs. 
Edital. Pregão Presencial nº 074/2018 - 
PL 142/2018 - Contratação de pessoa jurídi-
ca para fornecimento de implementos para 
os tratores agrícolas: batedeira de cereais, 
plantadeira, grade aradora mecânica, mini 
trator agrícola, máquina ensacadora e com-
pactadora de silagem, distribuidor de calcá-
rio e adubo e carreta ensiladeira basculante. 
Tipo: Menor Preço por item. A abertura será 
dia 16/07/2018 às 13:00 hs.
Pregão Presencial nº 079/2018 – RP – 
043/2018 - PL 147/2018 – Registro de 
preço para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de equi-
pamentos, eletrodomésticos e eletroeletrô-
nicos para atender as unidades da Prefeitura 
Municipal de Itabirito. Tipo: Menor Preço 
por item. A abertura será dia 17/07/2018 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) 3561-4050/3561-4086. A reu-
nião 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 – 
Resultado – Pregão Presencial 063/2018 
– PL117/2018 - Contratação de empresa 
especializada na área de segurança ele-
trônica para fornecimento, instalação e 
suporte técnico de Solução de Videomoni-
toramento, com disponibilização de todos 
os materiais para a execução do serviço, 
incluindo mão de obra, para atender as 
necessidades de segurança da sede da Pre-
feitura Municipal de Itabirito, atendendo a 
Secretaria Municipal de Administração. A 
pregoeira declarou o processo frustrado. 
O Secretário Municipal de Administração 
ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 065/2018 
– PL124/2018 – RP037/2018 – Registro de 
Preços para eventual e futura contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de mo-
biliário, em atendimento a necessidade da 
Secretaria de Administração da Prefeitura 
Municipal de Itabirito. Vencedor: Achei 
Indústria de Móveis para Escritório Ltda. 
CNPJ: 08.221.047/0001-97. Itens 07, 08 
e 09. Valor Total: R$58.500,00. Vencedor: 
Kadoshi Comércio e Representações Ei-
reli. CNPJ: 14.193.613/0001-05. Item 04. 
Valor Total: R$1.360,00. Vencedor: Lívia 
Móveis Indústria e Comércio Eireli EPP. 
CNPJ: 86.674.900/0001-30. Item 05. Va-
lor Total: R$17.000,00. Vencedor: Meta 
X Indústria e Comércio Ltda. EPP. CNPJ: 
18.493.830/0001-63. Itens: 02 e 03. Valor 
Total: R$11.500,00. Vencedor: Santa He-
lena Móveis para Escritório Ltda. CNPJ: 
04.160.295/0001-14. Item 01. Valor Total: 
R$14.040,00. A pregoeira declarou o item 
06 frustrado, o Secretário Municipal de Ad-
ministração ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial  067/2018 
- PL 129/2018 – Contratação de pessoa ju-
rídica para prestação de serviços de locação 
de trator agrícola traçado, equipado com 
implementos e operador em atendimento a 
patrulha agrícola da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
A pregoeira declarou o referido processo 
frustrado. O Secretário Municipal de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Resultado – Pregão Presencial 
060/2018 - PL 109/2018 – Contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de 
materiais elétricos para atender a demanda 

PREFEITURA  
MUNICIPAL  DE  

ITABIRITO

Processo Seletivo SAAE - O SAAE 
realizará processo seletivo simplificado 
Cadastro Reserva para contratação por 
tempo determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse 
público: Auxiliar de Serviços Operacionais, 
Agente Administrativo, Agente Comer-
cial e Assistente Técnico. Prazo de inscri-
ção: 02/07/2018 a 06/07/2018. Itabirito, 
28/06/2018, Wagner José Silva Melillo 
- Diretor Presidente do SAAE. Maiores 
informações na Empresa Inovare - Desen-
volvimento Humano e Organizacional. Te-
lefone: (31) 3561- 6956.
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Propos-
ta e Habilitação do Processo Licitatório 
nº073/2018, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº041/2018 Objeto: Aquisição de 
hidrômetros e conexões destinados às novas 
ligações de água e à manutenção do parque 
hidrométrico da rede de abastecimento de 
água gerida pelo SAAE de Itabirito – MG, 
conforme especificações do anexo I, do 
Edital, Empresa Vencedora e Habilitada HG 
Comércio de Materiais Hidráulicos LTDA – 
ME, perfazendo este pregão um valor total 
de R$84.900,00 (Oitenta e quatro mil e no-
vecentos Reais), Itabirito / MG, 22/06/2018 
– Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor 
Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Prestação de 
Serviço de Manutenção em Ar Condi-
cionado. Referência: Processo Licitatório 
nº074/2018, na modalidade Dispensa de 
Licitação nº022/2018, Contratante: Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de Itabi-
rito-MG. Empresa Contratada: Climatec 
Instalações 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, Valor Total do 
serviço: R$6.720,00 (Seis mil setecentos e 
vinte reais), Forma de pagamento: mensal-
mente. Vigência: Até 31/12/2018. Dotação 
Orçamentária: Operação e Manutenção em 
Esgotamento Sanitário nas Sedes Urbanas: 
17.122.1708.4010.3390.39.00. Data da as-
sinatura do contrato: 18/06/2018. Wagner 
José Silva Melillo, Diretor Presidente 
do SAAE.
Pregão Presencial – 045/2018 - 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°078/2018, na Modalidade 
de Pregão Presencial nº045/2018, Objeto: 
aquisição de copos descartáveis, selos de 
alumínio (tampas) e caixa de papelão para 
armazenamento a serem utilizados no siste-
ma de envase de água tratada da ETA - Es-
tação de Tratamento de Água, conforme es-
pecificações do anexo I, no dia 13/07/2018 
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
Extrato de Dispensa de Licitação de 
Prestação de Serviço para Realização de 
Processo Seletivo. Referência: Processo 
Licitatório nº079/2018, Dispensa de Li-
citação nº023/2018, nos termos da Lei nº 
8.666/93, com suas posteriores alterações. 
Contratante: Serviço Autônomo de Sanea-
mento Básico do Município de Itabirito 
- MG. Contratada: Rubia Cristina Braga 
10556691679 – Inovare. Objeto: Contrata-
ção de Empresa para realização de processo 
seletivo Simplificado para cadastro reserva, 
incluindo planejamento, operacionalização 
e execução para preenchimento de vagas do 
SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico. O Pagamento será 05 (Cinco) dias 
úteis. Valor Total: R$5.000,00 (Cinco mil 
reais). Vigência: 30/08/2018. Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas e condições 
do contrato original. Data da Dispensa: 
19/06/2018. Engº Wagner José Silva Melil-
lo, Diretor Presidente do SAAE.
Processo nº080/2018 - Despacho – Re-
conheço a Inexigibilidade de licitação 
009/2018, para contratação de empresa es-
pecializada, em manutenção, calibração, e 
certificação de macro medidores de vazão 
de água utilizados no poço 0 da UTA – Uni-
dade de Tratamento de Água do Distrito 
Industrial para atender de forma eficaz a 
demanda do Sistema.  Para o SAAE, pelo 
valor de R$5.000,00 (Cinco Mil reais), de 
acordo com o Processo nº080/2018 em 
epigrafe no fulcro no inciso II cominado 
com § 1º e no XVII do artigo 24 da Lei 
nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
CONTRATADO: Lamon Instrumentação 
Industrial LTDA. – Itabirito, 27 de junho de 
2018. Engº Wagner Jose Silva Melillo, Di-
retor Presidente do SAAE de Itabirito-MG. 
RATIFICO O reconhecimento de Ine-
xigibilidade de Licitação no processo, 
em epigrafe no fulcro no inciso II comi-
nado com § 1º e no XVII do artigo 24 
da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores 
alterações. Itabirito, 27 de Junho 2018. 
Engº Wagner José Silva Melillo – Dire-
tor Presidente do SAAE.

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!

(31) 98489-7530

           Críticas
            Denúncias 
           Sugestões

 Novidades
Agradecimentos

Aniversários 
ENVIE PARA

Processo nº081/2018 - Despacho – Re-
conheço a Inexigibilidade de licitação 
010/2018, para contratação de empresa es-
pecializada, em manutenção, calibração, e 
certificação de macro medidores de vazão 
de água utilizados no poço 0 da UTA – Uni-
dade de Tratamento de Água do Distrito 
Industrial para atender de forma eficaz a 
demanda do Sistema.  Para o SAAE, pelo 
valor de R$5.035,00 (Cinco mil e trinta 
e cinco reais), de acordo com o Processo 
nº. 081/2018 2018 em epigrafe no fulcro 
no inciso II cominado com § 1º e no XVII 
do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. Contratado: Conalt 
Controles Automaticos LTDA. – Itabirito, 
27 de Junho de 2018. Engº. Wagner Jose 
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE 
de Itabirito-MG.
RATIFICO O reconhecimento de Ine-
xigibilidade de Licitação no processo, 
em epigrafe no fulcro no inciso II comi-
nado com § 1º e no XVII do artigo 24 
da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores 
alterações. Itabirito, 27 de Junho 2018. 
Engº. Wagner José Silva Melillo – Dire-
tor Presidente do SAAE.

de manutenção da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços. Vencedora: D.P. da 
Silva Júnior Elétricos - Eireli - ME. CNPJ: 
27.261.038/0001-74. Item: 137. Valor Total: 
R$ 660,00. Vencedora: Elétrica Luz Comer-
cial de Materiais Elétricos Ltda. CNPJ: 
00.226.324/0001-42. Itens: 54, 58, 60, 61, 
73, 100, 123, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 
150, 151, 152, 155, 162, 192, 196, 199, 201, 
202, 204 e 205. Valor Total: R$ 36.689,60. 
Vencedora: Elétrica Vila Rica Ltda. – ME. 
CNPJ: 23.987.811/0001-23. Itens: 02, 03, 
04, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 
29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 
78, 80, 82, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 101, 103, 105, 106, 108, 109, 112, 
113, 115, 116, 119, 121, 124, 129, 130, 132, 
133, 136, 138, 144, 156, 157, 158, 160, 166, 
167, 168, 169, 170, 174, 176, 179, 182, 183, 
185, 188, 193, 195, 197, 198, 200, 203, 206, 
222, 226, 230, 234, 245, 247, 253, 254, 255, 
269, 270, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 285, 
286, 287, 292, 293 e 294. Valor Total: R$ 
173.867,13. Vencedora: Gama Luz Comér-
cio de Materiais Elétricos Ltda. EPP. CNPJ: 
10.174.094/0001-79. Itens: 114, 117 e 161. 
Valor Total: R$ 813,30. Vencedora: Polo 
Comercial Eireli. CNPJ: 24.507.460/0001-
79. Itens: 122, 125, 134, 135, 140, 142, 148, 
153, 187, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 228, 
229, 231, 232, 233, 235, 236, 242 e 243. 
Valor Total: R$ 63.650,30. Vencedora: Tec 
-Light Indústria e Comércio de Reatores 
Eireli – EPP. CNPJ: 10.699.386/0001-25. 
Itens: 41, 42, 43, 75, 76, 79, 81, 84, 89, 91, 
111, 178, 194, 249, 256 e 257. Valor Total: 
R$ 17.613,50. Vencedora: W.M. Eletro Co-
mercial Ltda. CNPJ: 30.273.946/0001-07. 
Itens: 01, 05, 06, 07, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 36, 44, 45, 
53, 57, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 83, 85, 
88, 102, 104, 107, 110, 118, 120, 126, 127, 
128, 131, 146, 154, 159, 163, 164, 165, 171, 
172, 173, 175, 177, 180, 181, 184, 186, 190, 
191, 207, 208, 209, 210, 211, 237, 238, 239, 
240, 241, 244, 246, 248, 250, 251, 252, 259, 
260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 281, 282, 288, 289, 
290 e 291. Valor Total: R$ 193.858,95. A 
pregoeira declarou os itens 189, 258 e 262 
frustrados. O Secretário Municipal de Obras 
e Serviços ratificou a decisão da pregoeira.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Resultado – Pregão Presencial 
082/2018 - PL 082/2018 – Contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de 
uniformes a fim de atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 
Vencedor: Leonardo Oliveira Rabelo – 
ME. CNPJ: 07.276.274/0001-57. Valor 
Total: R$ 98.378,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Ex-
trato de Aditivo 079/2018 - 1º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 193/2018 – Pre-
gão Presencial 029/2018 - PL 054/2018 
- Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento, transporte e aplicação de 
concreto usinado, de resistências diversas. 
Contratada: Concretominas Indústria e Co-
mércio Ltda – CNPJ: 08.724.785/0001-57.  
Valor: R$32.938,50. 
Prefeitura Municipal de Itabirito - Ex-
tratos de Contratos – Pregão Presencial 
060/2018 – PL 109/2018. Objeto: Contra-
tação de pessoa jurídica para fornecimento 
de materiais elétricos para atender a de-
manda de manutenção da SEMOS. Con-
trato 378/2018 - Contratada: Elétrica Vila 
Rica Ltda – CNPJ: 23.987.811/0001-23. 
Valor: R$ 173.867,73. Contrato 382/2018 
- Contratada: W.M Eletro Comercial Ltda 
– CNPJ: 30.273.976/0001-07. Valor: R$ 
193.858,95. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Ex-
tratos das Atas referentes ao Pregão 
Presencial 059/2018 – PL 107/2018 – RP 
033/2018. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de Pessoa 
Jurídica, para fornecimento de pneus no-
vos e câmaras de ar novas, devidamente 
certificados pelo INMETRO, para uso 
nos veículos leves, semipesados e pesa-
dos da frota Municipal. Detentor da Ata 
062/2018: CPA – Comercial e Importadora 
de Pneus Ltda – CNPJ: 21.538.565/0003-
69. Item 28 - Valor Unitário: R$385,00; 
Item 29 - Valor Unitário: R$428,00; Item 
30 - Valor Unitário: R$669,00. Detentor 
da Ata 063/2018 - El Elyon Pneus Eire-
li – ME – CNPJ: 29.259.420/0001-79. 
Item 1 - Valor Unitário: R$160,00; Item 
2 – Valor Unitário: R$28,00; Item 4 – Va-
lor Unitário: R$1.030,00; Item 5 – Valor 
Unitário: R$1.100,00; Item 7 – Valor 
Unitário: R$146,50; Item 21 - Valor Uni-
tário: R$565,00; Item 36 – Valor Unitá-
rio: R$147,90; Item 37- Valor Unitário: 
R$499,00. Detentor da Ata 064/2018 - FJ 
Pneus Ltda-ME – CNPJ: 26.551.680/0001-
25 - Item 9 - Valor Unitário: R$152,00; 
Item 26  – Valor Unitário: R$1,087,00 
; Item 27 – Valor Unitário: R$1.398,00. 
Detentor da Ata 065/2018 - JRS Pneus 
Ltda - CNPJ: 07.620.907/0002-83 - Item 
3 - Valor Unitário: R$22,00; Item 6 - Va-
lor Unitário: R$560,00;  Item 8 - Valor 
Unitário: R$2.185,00; Item 11 - Valor 
Unitário: R$235,00; Item 12 - Valor 
Unitário: R$2.215,00; Item 14 - Valor 
Unitário: R$217,00; Item 15 - Valor Uni-

tário: R$300,00; Item 16– Valor Unitá-
rio: R$235,00; Item 17 – Valor Unitário: 
R$325,00; Item 18 - Valor Unitário: 
R$360,00; Item 19 – Valor Unitário: 
R$305,00; Item 20 - Valor Unitário: R$ 
510,00; Item 22 - Valor Unitário: R$340,00; 
Item 23 - Valor Unitário: R$900,00; Item  
31 - Valor Unitário: R$733,00; Item 32 - 
Valor Unitário: R$1.750,00; Item 33 - Valor 
Unitário: R$930,00; Item 35 - Valor Unitá-
rio: R$430,00. Detentor da Ata 066/2018 
- Moura Empreendimentos Comerciais 
Ltda - CNPJ: 23.204.495/0001-76. Item 
10 - Valor Unitário: R$188,00; Item 13 - 
Valor Unitário: R$ 248,00; Item 24 - Valor 
Unitário: R$454,00; Item 25 - Valor Uni-
tário: R$470,00; Item 34 - Valor Unitário: 
R$2.144,00. Homologação/ Ratificação: 
18/06/2018. A íntegra da ata encontra-se 
disponível no Deptº de Licitações ou pelo 
site http://itabirito.mg.gov.br.
O Município de Itabirito torna público: 
Extratos da Atas - Pregão Presencial 
034/2018 – PL 062/2018 – RP 020/2018. 
Objeto: Registro de preços para eventual e 
futura contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais de limpeza e 
higienização para a Prefeitura Municipal 
de Itabirito. Detentor da Ata 069/2018: Bru-
madinho Papel e Comércio Ltda - CNPJ: 
18.285.097/0001-91. Item 6 – V.Un. R$ 
1,80; Item 8 - V.Un. R$2,03; Item 10 - V.Un. 
R$0,66;  Item 12 - V.Un. R$18,40; Item 22 
- V.Un. R$0,22; Item 23 – V.Un. R$17,29; 
Item 24 - V.Un. R$1,65; Item 28 - V.Un. 
R$1,43; Item 34 - V.Un. R$3,79;  Item 41 
- V.Un. R$2,70; Item 42 – V.Un. R$1,97; 
Item 45 - V.Un. R$0,98; Item 50 - V.Un. 
R$0,40  Item 53 - V.Un. R$0,77  Item 55 
- V.Un. R$1,39. Item 58 - V.Un. R$1,45; 
Item 62 – V.Un. R$1,84; Item 66 - V.Un. 
R$2,25; Item 73 - V.Un. R$28,47; Item 81 
- V.Un. R$6,07; Item 90 - V.Un. R$6,89. 
Detentor da Ata 070/2018 - Campar Ltda. 
ME – CNPJ: 05.205.727/0001-29 - Item 36 
- V.Un. R$9,80; Item 57 – V.Un. R$ 1,10. 
Detentor da Ata 071/2018 - Comercial Ve-
ner Ltda – EPP – CNPJ: 65.353.401/0001-
70, Item 5 – V.Un. R$2,20; Item 37 - V.Un. 
R$2,69;  Item 44 – V.Un. R$5,90; Item 
46  – V.Un. R$20,20; Item 47  – V.Un. R$ 
20,10;  Item 54  – V.Un. R$ 13,00;  Item 
60  – V.Un. R$1,80; Item 63 – V.Un. 
R$1,80; Item 68  – V.Un. R$0,51; Item 79  
– V.Un. R$5,53; Item 82  – V.Un. R$ 2,48; 
Item  92– V.Un. R$12,30; Item  95– V.Un. 
R$8,14;Item  96– V.Un. R$3,30. Detentor 
da Ata 072/2018 - Distribuidora Irmãos 
Santana Ltda – CNPJ: 65.186.835/0001-
23;  Item 1  – V.Un. R$9,00; Item 2  – V.Un. 
R$18,00; Item  3 – V.Un. R$20,00; Item 4 
– V.Un. R$23,00; Item 13– V.Un. R$2,29;I-
tem  14– V.Un. R$68,00; Item 15  – V.Un. 
R$23,90; Item 18 – V.Un. R$14,50; Item 
19 – V.Un. R$ 18,70; Item 20 – V.Un. 
R$0,74; Item 26 – V.Un. R$3,80; Item  27– 
V.Un. R$13,00;Item  30– V.Un. R$3,60; 
Item  31– V.Un. R$3,60; Item 35 – V.Un. 
R$5,00; Item 38 – V.Un. R$9,99; Item 43 
– V.Un. R$6,50; Item 48 – V.Un. R$1,49; 
Item 49– V.Un. R$0,90; Item 51– V.Un. 
R$12,00; Item 52 – V.Un. R$12,00; Item 
56– V.Un. R$1,33; Item 61– V.Un. R$1,80; 
Item 64– V.Un. R$43,90; Item 65– V.Un. 
R$69,00;  Item 69– V.Un. R$2,50; Item 
72– V.Un. R$2,30; Item 74– V.Un. R$3,00 
; Item 76– V.Un. R$3,30; Item 77– V.Un. 
R$3,20; Item 78– V.Un. R$3,00;Item 80– 
V.Un. R$2,58; Item 89– V.Un. R$1,60; 
Item 91– V.Un. R$7,44; Item 93– V.Un. R$ 
6,80; Item 94 – V.Un. R$4,20. Detentor da 
ata 073/2018 - Exata Indústria e Comércio 
Ltda. ME – CNPJ: 17.591.262/0001-70 
- Item 7 - V.Un. R$2,19; Item 9 – V.Un. 
R$1,03; Item 25 – V.Un. R$3,08; Item 71 
– V.Un. R$19,60; Item 83 – V.Un. R$43,00; 
Item 84 – V.Un. R$38,00; Item 85 – V.Un. 
R$28,00; Item 86 – V.Un. R$7,90; Item 88 
– V.Un. R$24,00.  Detentor da ata 074/2018 
- Ideal Química Indústria de Detergentes 
Ltda – CNPJ: 07.176.255/0001-59. Item 29 
– V.Un. R$6,50; Item 39 – V.Un. R$8,15. 
Homologação/ Ratificação: 15/06/2018. 
A íntegra da ata encontra-se disponível no 
Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site 
http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Edital 
de Processo Seletivo Público Simplifica-
do nº 001/2018 - Convocação dos Candi-
datos - O Prefeito de Itabirito-MG, no uso 
de suas atribuições legais, informa que em 
observância ao Princípio da Publicidade, di-
vulga a Lista da Segunda Convocação do 
Edital 001/2018, referente ao Processo Se-
letivo Simplificado de Provas para contrata-
ção de pessoal por prazo determinado. O de-
talhamento da lista se encontra no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Itabirito www.
itabirito.mg.gov.br e impressa no Quadro 
Oficial, informações:(31)3561-3227.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Edital 
de Processo Seletivo Público Simplifi-
cado nº 007/2018 - Lista de Classificação 
Final - A Prefeitura Municipal de Itabirito-
-MG, torna pública a Lista de Classifica-
ção Final do PSS 007/2018 - Médico PSF, 
através do Processo Seletivo Simplificado 
Classificatório para contratação de prazo 
determinado, para atendimento de excep-
cional interesse público do município. O 
detalhamento da lista com os nomes no site 
oficial www.itabirito.mg.gov.br
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3ª Etapa do Campeonato 
de Taekwondo classifica 
atletas para nacional

Débora Madeira

Confraria Capim Canela é destaque 
em trabalhos sociais em Mariana

Nota de esclarecimento: 
Ocupação irregular 
no prédio do complexo 
do bairro Cabanas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA 
Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018

Retificação 01/2018
O Prefeito de Mariana-MG, no uso de suas atribuições legais, informa que em observância ao Princípio da Publicidade, fica re-

tificado o Edital 001/2018, referente ao Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos para seleção de pessoal para contratação, 
por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma que se segue: I – Ficam 
Alterados os itens 4.14.  e  4.16., conforme abaixo:

4.14. O candidato poderá concorrer para mais de uma vaga apresentada neste Edital de Processo Seletivo Simplificado desde 
que para níveis de escolaridade diferentes.

4.16. Havendo mais de uma inscrição para o mesmo nível de escolaridade, independentemente da função escolhida, prevalecerá 
a última inscrição cadastrada no site, ou seja, a de data e horário mais recentes. As demais inscrições realizadas para o mesmo nível 
de escolaridade não serão consideradas, mesmo que sejam para funções diferentes.

II – No Anexo I - Fica Alterado o pré-requisitos para a função de Engenheiro Ambiental conforme abaixo:

Nível de Escolaridade: Superior Completo + Registro no Respectivo Conselho quando o exercício da profissão o exigir

FUNÇÃO / Pré-requisitos Total 
de 
Vagas

Vagas 
Ampla 
Concorrência

Vagas 
Pessoas com 
Deficiência

Remuneração Taxa de 
Inscrição

Jornada de 
Trabalho 
Semanal

Engenheiro Ambiental (Curso Superior em En-
genharia Ambiental com registro ativo no CREA 
OU Curso de Engenharia com especialização em 
Meio Ambiente com registro ativo no CREA, 
conforme Lei Complementar Nº168/2017)

1 1 0 5.432,93 120,00 40 horas

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. Mariana, 21 de junho de 2018.
Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior - Prefeito Municipal

Muita transpiração e dedicação. Foi assim o último final de semana na 
Arena Mariana. O local sediou, nos dias 23 e 24, a 3ª etapa do Campeona-
to Mineiro de Taekwondo, dando sequência a seletiva para a Copa Brasil, 
que vai acontecer em novembro, em Brasília.

Nesta etapa, disputaram 180 atletas da categoria faixa preta que ainda 
não tinham se classificado na 2ª etapa para vagas na Copa. Dentre eles, o 
marianense Wesley Antônio, campeão invicto que conseguiu se classificar 
para a disputa nacional. “Conheci o Taekwondo há cinco anos e, no início, 
não pensava em competir. Mas comecei a conhecer sua história, as com-
petições e de me aproximar dos colegas que me incentivaram a participar. 
Virei faixa preta recentemente e, na 3ª etapa, consegui a vaga para o brasi-
leiro. A minha expectativa é fazer o melhor”, conta o atleta.

Mestre Leinho levou alunos para o evento e considera que as competi-
ções foram acirradas e de alto nível. “Está tudo muito bem organizado e os 
atletas estão dando o melhor de si para competir em Brasília. A Prefeitura 
de Mariana está de parabéns pela organização e estrutura oferecidas para 
o evento”, ressalta o mestre.

A disputa é realizada pela Federação de Taekwondo do Estado de Mi-
nas Gerais (FTEMG), pela Confederação Brasileira, com apoio da Prefei-
tura de Mariana. As próximas etapas do Campeonato Mineiro acontecem 
em Caeté e Barbacena. Para mais informações acesse www.ftemg.com.br 
ou ligue 3557-2128.

A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania e Defesa Social, desocupou um dos prédios que faz parte do com-
plexo de apartamentos populares no bairro Cabanas. Os cadeados e correntes 
foram quebrados e substituídos por outros na manhã de sábado e o grupo, 
denominado Ocupação Marielle Franco, permaneceu no local até o final da 
tarde de ontem, após intervenção da prefeitura.

Presente no local da ocupação, os secretários de Desenvolvimento Social 
e Cidadania e Defesa Social, Juliano Barbosa e Braz Azevedo, procuraram o 
diálogo com o grupo. De acordo com o grupo, a ocupação tem finalidade de 
reivindicar moradia e segurança aos moradores marianenses, mas quando as 
pautas das reuniões citadas foram solicitadas, todas elas foram negadas.

“Estamos aqui para coibir, sim, esse tipo de prática. O que fizeram foi ilegal 
e nosso governo não vai permitir que situações assim aconteçam. Existem vá-
rias maneiras de buscar o desejado e em nenhum momento fomos procurados 
pelo grupo. Tanto a prefeitura, quando a secretaria, estão de portas abertas 
para receber todos que desejam uma cidade e uma melhor política social para 
os cidadãos”, afirma Juliano Barbosa, pontuando ainda que o Conselho Tutelar 
foi acionado para ir ao local devido a presença de crianças.

Uma lista com 30 nomes em uma folha de caderno foi entregue aos secre-
tários, afirmando ser a aprovação do regimento interno do grupo, e os nomes 
a serem beneficiados com o repasse dos apartamentos. Todas as pessoas 
listadas foram avaliadas no cadastro habitacional do município e apenas duas 
já fizeram contato com a secretaria solicitando algum tipo de auxílio. “Estamos 
abertos para receber qualquer pessoa e realizar qualquer avaliação que seja 
necessária para trabalhar da melhor maneira possível. Dessas pessoas, são 
apenas duas famílias de Mariana. Todo o restante é de fora”, afirma o secretá-
rio de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Um ponto controverso durante o diálogo, segundo os secretários, é que 
o grupo afirmou que as reivindicações eram somente para aquele prédio, que 
a intenção era permanecer no local, mas que não se responsabilizaria pelas 
invasões dos demais. Fato este que causou estranheza aos agentes públicos, 
bem como aos moradores do bairro Cabanas que estavam presentes.

O grupo foi retirado do local no final da tarde de ontem, 24, sem interfe-
rência da Guarda Municipal e Polícia Militar, que esteve presente durante toda 
a ação. A segurança dos prédios foi reforçada e a Prefeitura de Mariana se 
colocou aberta ao diálogo para buscar soluções à todas as famílias que hoje se 
encontram em situação de vulnerabilidade social.

O Executivo ainda esclarece que todas as medidas estão sendo tomadas 
para que os prédios sejam regularizados. “Nos preocupamos com a situação 
de cada cidadão marianense. O repasse desses apartamentos tem que ser 
feitos de forma correta e segura e toda nossa equipe vem trabalhando para 
que isso se torne realidade. Lamentamos muito como a forma foi feita e, agora, 
temos que levar a solução e é isso que estamos buscando”, afirma o prefeito 
Duarte Júnior.

A associação Confraria Capim 
Canela vem desenvolvendo um im-
portante trabalho na região. De Ma-
riana, a associação hoje conta com 
160 integrantes e surgiu a partir de 
um grupo de amigos que ajudavam 
pessoas da cidade.

Na primeira quinzena de junho, 
a Câmara de Mariana reconheceu a 
associação como utilidade pública e 
a partir de agora poderá se inscrever 
em editais e obter recursos públicos, 
sendo uma associação sem fins lucra-
tivos e devidamente registrada. 

A Confraria promove diversas 
ações para as cidades atingidas por 
barragem e enchentes, além de pro-
moveram doações a quem precisa. 
Os confrades atuam no caso do Ben-
to Rodrigues em Mariana, quando as 
atividades foram reforçadas, e tam-
bém nas cidades da zona da mata, 
local onde as enchentes destruiriam 
muita coisa. Eles ainda promovem 
vários projetos sociais em escolas, 
instituições filantrópicas. “A associa-

ção  concede ajuda após a visita de 
acolhimento, doando e emprestando 
diversos itens como cesta básica, 
cadeiras de rodas, cadeiras de ba-
nho, andador, colchão casca de ovo, 
cadeiras especiais, próteses, equipa-
mentos ortopédicos e outros”, explica 
Alvim..

Para arrecadar fundos paras as 
instituições, a associação promove 

eventos beneficentes. O próximo 
acontece no dia 7 de julho, com o 
segundo Arraial Beneficente da Con-
fraria Capim Canela. O evento irá 
contar com várias atrações: cantores 
locais, banda Chapahalls, espaço 
Tindolele Festas para as crianças, 
comidas típicas e praça de alimenta-
ção com a culinária mineira. O arraial 
será na Arena Mariana, a partir das 
14h. Mais informações na página do 
Facebook: www.facebook.com/con-
frariacapimcanelaPANORAMA

A Fundação Renova acolhe a participação 
efetiva dos atingidos na definição das 

medidas adotadas para compensar os danos 
provocados pelo rompimento da barragem de 
Fundão como um avanço do seu sistema de 
governança. A presença das comunidades no 
processo decisório irá aumentar ainda mais a 
legitimidade de todas as ações de reparação. 
Desde a criação da Fundação, houve um em-
penho para que a representação dos atingidos No dia 17 de junho, o mestre Pairojnoi 

Sor Siamchai, da Tailândia, esteve 
em Mariana para participar do seminá-
rio organizado pela equipe GThai Camp 
MuayThai de Mariana e a equipe Centro de 
Treinamento Jhemerson (CTJ) Associação 
Mineira de Esporte de Contato(AMEC) 
do Conselho Esportivo e da Secretaria de 
Esporte de Mariana. O evento contou com a 
participação de atletas Mariana, Contagem, 
Ouro Preto, Cachoeira do Campo, Acaiaca 
e Viçosa. Para o organizador, Luis Gustavo, 
o evento veio marcar a cidade de Mariana 
como uma das cidades que mais crescem no 
Muaythai tradicional: “Hoje temos grandes 
atletas que competem a nível profissional e 
amador sempre elevando o nome da nossa 
cidade graças aos treinadores que sempre 
estão em busca de aperfeiçoar, estudar e 
aprender com os melhores do mundo, posso 
afirmar que hoje; o Muaythai Marianense 
é reconhecido e respeitado onde chega!”, 
comemora.

fosse reforçada em todos os seus órgãos. Nesse sentido, cinco 
cadeiras do Conselho Consultivo passaram a ser ocupadas por 
atingidos, em 2017. Além disso, em todas as etapas de definição 
das ações de compensação, há a participação da comunidade. O 
envolvimento dos atingidos, das organizações civis, da acade-
mia, do poder público e dos especialistas é um dos pilares cen-
trais na forma da Fundação Renova encontrar e implementar as 
soluções que integram os 42 programas de sua plataforma.
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Escolas da rede 
pública de ensino de 
Mariana visitam 
Projeto Mineiridades

Aqueçam os motores para o 11º Encontro 
Nacional de Motociclistas de Mariana

Aurélio de Freitas

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Motores aquecidos para o 11º 
Encontro Nacional de Motoci-
clistas de Mariana? O ponto de 
encontro será mais uma vez na 
Praça Gomes Freire (Jardim) nos 
dias 24, 25 e 26 de agosto. O even-
to, considerado um dos mais im-
portantes do gênero no estado de 
Minas Gerais, é uma grande opor-
tunidade de confraternização não 
só para motociclistas e triciclistas, 
mas também para os amantes e ad-
miradores do movimento motoci-
clista e do Rock n' Roll.

De acordo com os organiza-
dores, a expectativa é de que mais 
de 270 Moto Clubes compareçam. 
Para recebê-los, a organização 
preparará área de camping cober-
ta com segurança 24h, chuveiro 
quente, café da manhã, troféu para 
os Moto Clubes e Moto Grupos, 
sorteio de brindes e muito rock.

Além de reunir motociclistas e 
triciclistas de várias cidades e Es-
tados, e comemorar o 11º aniver-
sário do Vira Latas Moto Clube, 
o evento tem como objetivo fazer 
o bem, pois receberá doações dos 

participantes para, em seguida, 
serem doados a entidades filantró-
picas. Neste ano, os organizadores 
estão pedindo produtos perecíveis, 
com exceção de sal e sabão. Con-
fira a programação e prestigie:

24 de agosto (sexta-feira):
20h – Rock Santeiro
22h – Farra Trio

25 de agosto (sábado):
14h – Appetite For Destruc-

tion (Guns n’ Roses Tribute)
16h30 – Alexandre da Mata & 

The Black Dogs
19h – Seu Madruga (AC/DC 

Cover)
21h30 – Creedence Cover
23h – Lurex (Queen Tribute)
26 de agosto (domingo):
14h – Painfull Choice
16h – Los Gregórios
18h – Clérisson Araújo

Prefeito de Mariana participa de 
lançamento de selo postal do Arcebispo

Uma noite de homenagem e 
comemoração. Marcando o aniver-
sário natalício do novo Arcebispo 
Metropolitano de Mariana, Dom 
Airton José dos Santos, aconteceu, 
na noite de ontem, 25, após a missa 
solene, o lançamento do selo postal 
personalizado alusivo à posse canô-
nica do VI Arcebispo de Mariana.

O prefeito de Mariana, Duarte 
Júnior, participou da cerimônia e 
foi o primeiro a obliterar o novo 
selo. “É o justo reconhecimento ao 
novo pastor que se apresenta à co-
munidade. Desejamos muita força 
em sua trajetória e os parabéns pela 
sua vida”, comemora o chefe do 
executivo.

O selo é uma ação do municí-
pio e da arquidiocese de Mariana 
com a Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos e ficará dispo-
nível nas agências postais. Ele foi 
criado pelo artista marianense Cris-
tiano Casimiro dos Santos. “A arte 
do selo simboliza o novo pastor da 
arquidiocese de Mariana à frente 
do principal templo, a Catedral de 
Nossa Senhora da Assunção, mo-
numento da fé, da história e da arte 
mineira, e sede do seu episcopado”, 

ressaltou o artista.
O Arcebispo de Mariana, 

Dom Airton, agradeceu a toda a 
comunidade por ter participado 
das cerimônias comemorativas de 
sua posse, ao longo de cinco dias, 
desde sua chegada, até a missa por 
seu aniversário, aberta à comunida-

de, no Santuário Nossa Senhora do 
Carmo. Agora, Dom Airton viaja 
para Roma, onde receberá do Papa 
Francisco o pálio, que é uma insíg-
nia que significa a atuação pastoral 
de um arcebispo em sua sede, além 
de ser símbolo do vínculo dele com 
o Papa.

Prefeitura limpa Ribeirão do Carmo
Manter a cidade limpa é com-

promisso da Prefeitura de Maria-
na. É por isso que a Secretaria de 
Transportes e Estradas Vicinais está 
realizando o processo de desasso-
reamento do Ribeirão do Carmo. 
A expectativa é de que todo o rio 
passe pelo processo de limpeza até 
o começo do período chuvoso. 

A medida é importante para que 
se consiga aumentar a vazão do rio, 
pois, além de deixá-lo mais limpo, 
evita que ocorram enchentes duran-
te o período de chuva. A ação co-
meçou próximo à Rua Cascalheira 
e está sendo feita no sentido Colina. 
Para mais informações, a Secretaria 
de Transportes e Estradas Vicinais 
está localizada na Garagem Muni-
cipal. O telefone é: 3558-2472.

Aurélio de Freitas

Felipe Cunha

Mais de 200 alunos que estudam nos 4º e 5º anos da rede pública 
municipal, participam das visitações guiadas ao Projeto Mineiridades, 
uma mostra itinerante que proporciona cultura gratuita a todo interior de 
Minas Gerais. O programa faz parte do Memorial Minas Gerais Vale, e, 
em Mariana, é uma parceria entre a empresa Vale, o SESI e a Prefeitura, 
através da Secretaria Municipal de Educação.

Durante a mostra os alunos participam de reproduções das salas 
do Memorial Vale, como Barroco Mineiro, Fazendas, Caminhos e 
Descaminhos, e Jequitinhonha. Também são feitas releituras de obras, 
levando para as cidades e aos visitantes oportunidades da cultura típica 
mineira. Logo na entrada os visitantes são envolvidos pelas realidades 
mineiras através de sons, imagens e aromas. O Projeto Mineiridades 
associa características típicas da cidade em que a exposição é feita com 
o objetivo de valorizar a cultura mineira local. E a modernidade tam-
bém faz parte do projeto. Para deixar as crianças ainda mais interes-
sadas na cultura é disponibilizado um totem com acervo completo do 
museu de forma virtual.

Mineiridades - O Memorial Minas Gerais Vale é resultado da par-
ceria entre a Vale, a Fundação Vale e o Governo de Minas e funciona no 
antigo prédio da Secretaria de Estado da Fazenda, originalmente denomi-
nada Secretaria das Finanças no século XIX. O espaço é uma iniciativa 
que se alinha ao propósito da Fundação Vale de fortalecer as identidades 
culturais regionais e valorizar a cultura, a memória e o patrimônio histó-
rico nos territórios onde a Vale atua.

Visitação - O Projeto Mineiridades acontece, em Mariana, até o dia 5 
de julho, com visitação gratuita das 9h às 12h e das 14h às 17h. O SESI 
fica localizado à Rua Frei Durão, número 22, no Centro da cidade.

Informações sobre o projeto pelo telefone: (31) 3557-1041.
Felipe Cunha
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Não é a primeira, mas se gostaria que a fosse a reclamação 
contra a perturbação do sossego (Lei de Contravenções Penais) 
e contra a equivocada interpretação e má aplicação da lei pelas 
autoridades, quando não a inércia total e o abandono do cidadão 
à própria sorte. Do som excessivo e festas na casa de vizinhos, 
passando por motocicletas barulhentas (trilheiras, sem placas e 
sem autorização para circular no perímetro urbano) veículos so-
norizados com o subwoofer a circular a qualquer hora do dia ou 
da noite, até megaeventos cujo som avança por raio de cinco a 
seis quilômetros, eis o império anárquico da zoeira, à qual está 
exposta a população. Com exceção a reuniões, falatórios de ve-
readores e mais blábláblás em diversas esferas do poder públi-
co, nada se fez de prático com relação à aplicação da chamada 
Lei Municipal do Silêncio, em torno da qual tanto se falou. E ela 
nem precisaria existir pois o assunto é contemplado pela Lei de 
Contravenções Penais, bastando apenas que se cumpra e que 
se faça cumprir. De acordo com a LCP, a Lei de Contravenções 
Penais, no seu artigo 42, “não se pode perturbar o trabalho ou o 
sossego alheio nas seguintes condições: com gritaria e algazarra; 
com o exercício de profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo 
com as prescrições legais; com o abuso de instrumentos sono-
ros ou sinais acústicos; provocando ou não procurando impedir 
barulho produzido por animal de que tem a guarda.” Ao contrário 
do que se pensa, a lei protege o sossego do cidadão durante as 
vinte e quatro horas e não somente à noite; também, ao contrário 
da interpretação dada pelas autoridades, perturbação do sossego 
não é medida por decibelímetro, mas pelo bom senso de quem 
produz o som, não deixando que incomode terceiros. Se alguém 
se sente incomodado, tem direito de reclamar e a autoridade deve 
aplicar a lei para que o direito daquele seja respeitado. O uso do 
deciblímetro é para verificar se o nível do som ou ruído está na 
faixa de danos à saúde humana, o que transcende a perturbação 
do sossego. Quando o nível de ruído entra na faixa de danos à 
saúde (55 decibéis + tempo de exposição), o direito ao sossego 
já foi violado há muito tempo. A depender do nível do som e o 
tempo de exposição, a pessoa pode ter uma síncope, um ataque 
nervoso, podendo ainda tornar-se agressivamente mortal contra 
o causador do ruído. Pelo andar da carruagem e omissão com 
relação ao assunto, parece que as autoridades aguardam uma 
tragédia para que saiam de sua zona de conforto.

O BERRO DO 
BODE ZÉ

Confundem-se alhos 
com bugalhos em 

relação à zoeira

Festival de Inverno de Ouro Preto 
e Mariana lança programação com 
mais de 400 atividades nesta edição

O Festival de Inverno de Ouro 
Preto e Mariana – Fórum das Artes 
2018, que acontece de 6 a 22 de ju-
lho, promoveu em dois momentos 
nesta semana, dia 18 e dia 21, o lan-
çamento de sua programação, que 
conta com mais de 400 atividades pa-
ra esta edição. Com o tema, 50 anos 
da Tropicália, a grande de atrações 
envolve música, teatro, artes plásti-
cas, patrimônio, literatura, oficinas e 
outras diversas atividades pelas ruas, 
praças e prédios históricos em Ouro 
Preto, Mariana e também João Mon-
levade.

Para apresentar a edição 2018, 
foram realizados dois eventos de 
lançamento, um em Belo Horizonte, 
na segunda-feira (18) no Museu das 
Minas e do Metal da Gerdau; e outro 
em Ouro Preto, na quinta-feira (21) 
no Anexo do Museu da Inconfidên-
cia. Com programação inspirada no 
Tropicalismo, movimento de ruptura 
que sacudiu o ambiente da música 
popular e da cultura brasileira entre 
1967 e 1968, especialmente nos 50 
anos do disco Tropicalia ou Panis 
et Circencis, a Reitora da Universi-
dade, Cláudia Marliére, destacou a 
importância do Festival nos debates 
da atualidade. “O Festival é um es-
paço de pensamento e de discussões 
de questões atuais. Somos agentes 
promotores da discussão da cultura. 
Tenho muito orgulho de promover e 
manter o Festival, com mais de 400 

eventos, superando a edição de 2017 
e ampliando a programação ofereci-
da em João Monlevade”.

A maior parte da programa-
ção é gratuita e aberta ao público. 
O pró-reitor de Extensão da Ufop, 
Marcos Knupp, destacou a atenção 
do Festival em aproximar mais a co-
munidade das atrações do evento. “A 
programação é descentralizada, com 
atrações nos distritos ouro-pretanos, 
nos bairros periféricos da cidade e em 
alguns distritos de Mariana”, reforça 
Knupp. Todos os distritos de Ouro 
Preto serão contemplados com ativi-
dades durante o festival, assim como 
os bairros Morro Santana (Auta de 
Souza), Piedade (Espaço Cultural) e 
no Complexo da Juventude.

Felipe Vecchia Guerra, secretário 
municipal de Turismo, Indústria e 

Comércio de Ouro Preto, enfatizou a 
importância do Festival para a cidade. 
“O Festival é um produto turístico de 
Ouro Preto. A homenagem à Tropicá-
lia é um incentivo aos artistas locais, 
no ano em que Ouro Preto comemora 
os 80 anos de seu tombamento como 
Patrimônio Cultural pelo Iphan”.

Em 2018, o Festival também ce-
lebra os 50 anos da Fundação de Arte 
de Ouro Preto (Faop) que é parceira 
do evento com a Curadoria de Artes 
Plásticas. “A Faop é uma instituição 
irmã da UFOP, por atuarmos também 
na área da educação. Estamos muito 
felizes pela homenagem que a UFOP 
faz por meio do Festival aos 50 anos 
da Faop”, salientou a presidente da 
entidade, Júlia Mitraud.Mais infor-
mações e a programação completa 
em festivaldeinverno.feop.com.br

Larissa Pinto / Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana


