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"A vida contempla-
tiva não foi insti-

tuída por causa da 
ativa, mas a vida 

ativa por causa da 
contemplativa." 
Santo Antônio

Julifest

Mariana volta a ser Capital de Minas Gerais
Câmara de Ouro Preto 
entrega títulos de 
cidadania  honorária, 
medalha e comenda

“Mais bela que outrora, ela iria 
ressurgir”, dizia o poeta Alphonsus 
de Guimaraens. E ressurgiu! Terra das 
primazias e inúmeros varões, berço de 
grandes artistas, poetas e escritores. 
A cidade que atrai olhares por suas 
belezas naturais e arquitetônicas se-
rá, mais uma vez, a Capital de Minas 
para comemorar seus 322 anos. Para 
comemorar este momento especial, 
solenidades religiosas e um festival 
de atrações artísticas e culturais acon-
tecem em Mariana durante o fim de 
semana que antecede o aniversário da 
cidade, que é dia 16 de julho.

Mariana se desperta ao som dos 
sinos às 9h para celebrar, no Santuário 
de Nossa Senhora do Carmo, a mis-
sa solene em honra a padroeira. Com 
devoção e fé, moradores se unem às 
autoridades em orações na cerimônia 
que remonta uma tradição secular. Em 
seguida, acontece a sinfonia dos sinos, 
que soam por 10 minutos em home-
nagem a cidade Primaz das Gerais, 
fundada em 1696 pelos bandeirantes 
paulistas em busca de ouro.

Após a celebração religiosa, o pú-
blico é convidado a participar da ceri-
mônia cívica oficial do “Dia do Estado 
Minas Gerais”, às 10h, na Praça Minas 
Gerais. O ato simboliza a importância 
de Mariana como a primeira sede do 
governo. Tradicionalmente são home-
nageadas, com a comenda, personali-
dades que contribuíram para o desen-
volvimento de Mariana, Minas Gerais 
e, também, do Brasil. O evento, como 
no ano passado, será aberto ao público, 
em especial ao marianense, seguindo 
apenas os requisitos de segurança.

Dia de Minas - Instituída em 19 de 
outubro de 1979, a partir da sanção da 
Lei 7.561, pelo governador Francelino 
Pereira, a celebração do “16 de julho” 
como o "Dia do Estado de Minas Ge-
rais" é iniciativa do ex-prefeito e aca-
dêmico Roque Camêllo (in memo-
riam). A ideia foi lançada em 1977, na 
sessão alusiva ao 281º aniversário de 
Mariana.

Com o apoio do então presidente 
da casa, o historiador Waldemar de 
Moura Santos, dos acadêmicos, autori-

dades municipais e comunidade, Ro-
que Camêllo encaminhou a proposta 
ao Governo do Estado e à Assembleia 
Legislativa. Com base em razões his-
tóricas identificadas e pelas diversas 
primazias de Mariana, especialmente 
por ter sido o primeiro núcleo urbano 
organizado, instituiu-se ao dia “16 de 
julho” como o "Dia do Estado de Mi-
nas Gerais".

A comemoração foi instituída em 
1979 pela Lei Estadual 7.561. Neste 
dia, Mariana volta a ser a principal ci-
dade do Estado, e conforme determina 
o artigo 256 da Constituição Mineira, 
com a transferência da capital para o 
município.

Atrações culturais - Para marcar 
os 322 anos de Mariana a Secretaria 
de Cultura, Turismo e Patrimônio 
preparou diversas atrações no fim de 
semana que antecede o aniversário da 
cidade. Confira e prestigie:

Dia 13 de julho (sexta-feira):
20h30 – Show com a Banda Sin-

fônica do Corpo de Bombeiros de Mi-
nas Gerais. Local: Praça da Sé.

Dia 14 de julho (sábado):
14h30 – Encontro de Bandas Ma-

rianenses – homenagem ao músico e 
professor de música Firmino Assun-
ção. Local: Praça da Sé

Dia 15 de julho (domingo):
20h30 – Show com a banda Big 

Band de João Monlevade – FUN-
CEC. Local: Praça da Sé

Dia 16 de julho (segunda-feira) 
Dia de Minas:

9h – Feira de Artesanatos e Sa-
bores. Local: Praça da Sé. 9h – Missa 
solene a Padroeira Nossa Senhora do 
Carmo. Local: Santuário do Carmo. 
10h - Cerimônia cívica oficial do “Dia 
do Estado de Minas Gerais”. Local: 
Praça Minas Gerais. 18h – Procissão 
da Padroeira Nossa Senhora do Car-
mo. Local: Santuário do Carmo. 21h 
– Baile da Cidade – Show com a Or-
questra Tabajara. Local: Praça da Sé.

IFMG-Campus Ouro Preto sedia Festival de Música
Com o objetivo de ressaltar a musicalidade no Instituto 

Federal de Minas Gerais (IFMG) Campus Ouro Preto,  a   
instituição promove no dia 12 de julho o lançamento do 
I Festival, primeiro festival de música do instituto.

“Temos a consciência que a música acalma, cria        
vínculos e colore a vida. Diante disso, é necessário            
incentivar não só os alunos e alunas, mas também a        
comunidade que cerca o IFMG”, ressalta Anderson Valfré, 
um dos organizadores do evento.

O projeto conta com oficinas e workshops com         
conteúdo de capacitação musical e shows com muita   
diversão. Os encontros acontecerão nos espaços 
culturais do instituto com o objetivo de promover troca de               
experiências e reconhecimento artístico.

O I Festival será realizado entre os dias 15 a 19 de 
outubro de 2018 dentro do IFMG – OP e é uma realização 
do projeto Transvê Poesias, com apoio da Dinâmica 
Comunicação Visual, Banda Tinder e IFMG campus Ouro 
Preto. O lançamento conta com um Bate-papo abordando a 
organização e programação do evento. 

PÁG. 6

A maior festa juni-
na de Minas Gerais, a 
Julifest, está chegan-
do para esquentar os 
corações e embalar 
as tardes e noites em 
Itabirito. De 12 a 15 de 
julho, o público pode-
rá viver o melhor da 
tradição mineira: uma 
culinária inesquecível, 
aliada à atrações cul-
turais de peso e com 
forte apelo local. 

PÁG. 8

Nereu Jr.
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Melhor ficar em paz com a própria consciência, votando nulo 
contra o sistema corrupto ou por não encontrar candidato condizen-
te, ainda que lhe lancem à face qualificativos negativos, tais como 
“cidadão sem caráter”, “sem compromisso com a coletividade e o 
país”, etc. Pior é o arrependimento pelo voto dado a algum pilantra, 
tendo que ouvir a crítica recorrente de que “brasileiro não sabe vo-
tar”; e ainda concordar com ela, esquecendo-se de que, na verdade, 
a escolha primária não lhe coube, porém ao esquema partidário. 
Ele, o eleitor, votou induzido pelo esquema, que lhe apresentou al-
gumas opções, nascidas, sabe-se lá de que forma, talvez por algu-
ma razão oculta e contrária aos interesses do bem comum. Mas, 
se a lama vem à superfície, o eleitor é apontado como sua causa; e 
mais uma vez, ele concorda, assumindo o erro, que não é dele, mas 
do sistema. Passam-se os anos e a coisa continua do mesmo jeito, 
embora todos reclamem, à boca miúda e entre si.

O que se passa no âmbito do processo eleitoral, no que cabe 
ao eleitor, é a repetição de outras situações de violação do direito 
do cidadão, por consentimento ou omissão deste, que prefere não 
sair de sua zona de conforto, porque “reclamar ou apontar (de fa-
to) o erro não fica bem”, “vamos deixar como está para ver como 
fica”, “não quero me envolver”. Entre os tupiniquins, os problemas 
coletivos são muito discutidos, mas na hora do “pega pra capá” 
todo mundo tira o dele da reta. É como naquela fábula em que 
ratos, reunidos em assembleia, buscavam uma forma de escapar 
da ação do gato, que rondava na vizinhança e os impedia de al-
cançar o queijo sobre a mesa. Várias propostas apresentadas não 
obtiveram o consenso dos ratos, e, a reunião já se encerrava sem 
qualquer solução, quando um camundongo com ares de sabichão 
sugeriu a colocação de um sininho no pescoço do gato. Quando 
este se movimentasse, ouvir-se-ia o sininho, denunciando sua po-
sição, se próximo ou distante do local, o que daria oportunidade 
aos ratos de agir conforme seus interesses. A proposta foi aceita 
com uma salva de palmas. Abriu-se então oportunidade para o vo-
luntário ou voluntários, aos quais caberia a tarefa de ajustar o guizo 
no pescoço do bichano. Diante disso, cada qual encolheu seu rabo 
e tratou de sair de fininho, esvaziando o local. E o gato continuou a 
mandar no pedaço! Esse é um dos problemas do brasileiro: muita 
fala e pouca ação!

Na relação entre povo e poder, a coisa é mais complicada. 
Quem sobe num tijolo pensa que domina o mundo; quem está 
abaixo se sente o último dos seres. Há algum exagero, mas é, 
mais ou menos, este o quadro desenhado. É da cultura brasilei-
ra. Cidadão com algum poder se sente com direito de espezinhar, 
manipular e jogar com a sorte dos que dele dependem em alguma 
solução; por outro lado, o que não tem poder pensa não ser cor-
reto contestar e aceita a situação. Resumindo: quem tem poder, 
manda e desmanda; quem não tem se cala e abaixa a cabeça. É 
o mandonismo e a subserviência!

Certa vez estive entre esses dois extremos. Fui chamado por 
autoridade para uma conversa na qual estaria em jogo um direito de 
pequeno grupo de pessoas. Conversa implica em diálogo, no qual 
duas ou mais pessoas expõem suas opiniões, podendo ou não ser 
tomada uma decisão. Naquele caso, constatei não ter sido chamado 
para conversa, mas para receber uma intimação. É claro que refu-
guei, sem pestanejar. Ouvi as argumentações, nas quais teria se ba-
seado aquela decisão autoritária, refutando-as todas como carentes 
de força, para solucionar o problema daquela forma, mesmo porque 
havia outras soluções. Ao constatar que eu não recuaria, apresen-
tou algumas propostas, por mim consideradas desfavoráveis, até 
que, finalmente, fez uma que achei razoável. Ao lhe perguntar qual 
garantia teria, ele respondeu que dava sua palavra. Disse-lhe então 
que a queria firmada em documento. Do alto de sua prepotência, 
gritou: “está duvidando da minha palavra”? – ao que contra-ataquei: 
não se trata de duvidar de sua palavra; é que como autoridade, sua 
palavra só tem valor mediante documento oficial – e acrescentei – o 
senhor não sabe se estará vivo daqui a cinco minutos.

A coisa azedou de vez, pois, para ele, era muita petulância al-
guém do povo questioná-lo. Ao sair daquele encontro desencontra-
do, a pessoa que me acompanhava expressou sua preocupação: – 
você não podia contrariar o homem; ele podia mandar prendê-lo. O 
episódio retrata bem os dois extremos, no relacionamento do poder 
com o povo. Posteriormente, encontrou-se solução favorável com 
garantia documentada, portanto, sem quebra do direito do grupo.

Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
Gomes 
Batista
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Lions Club da região promove atendimentos e 
cirurgias oftalmológicas gratuitas

Uma iniciativa do Lions Club, 
entidade mundial de serviço vo-
luntário, promoveu em Ouro Pre-
to e Mariana uma campanha de 
combate à cegueira irreversível e 
evitável. Em setembro do ano pas-
sado a unidade de Cachoeira do 
Campo lançou o livro o “Sorriso 
da Cigana”, para angariar fundos 
e promover cirurgias gratuitas na 
região. Na reunião da Câmara de 
Vereadores de Ouro Preto, ocor-
rida na terça-feira (2) o autor do 
livro e membro do Lions Club, 
Luciano Guimarães, participou da 
Tribuna Livre para prestar contas 
dos atendimentos realizados pela 
entidade.

O projeto teve como finalida-
de promover o tratamento de uma 
perigosa doença que pode atingir 
os diabéticos: a retinopatia diabé-
tica. Esta doença já é a segunda 
maior causa de cegueira no mundo 
em pessoas com idade produtiva, 
conforme dados da Organização 
Mundial de Saúde.

De acordo com Luciano, des-
de a sua fundação internacional, o 
Lions já investiu quase $1 trilhão 
de dólares em serviços humanitá-
rios. Desses, mais de 24 milhões 
de atendimentos a crianças com 
exames básico e fornecimento de 
óculos e 615 hospitais construídos 
ou ampliados com recursos da 
fundação com ações e doações de 
leões do mundo (leões é como são 
chamados os membros do Lions). 
Luciano apresentou os números 
de atendimentos em Ouro Preto 
e Mariana. “Com a venda dos li-
vros,  nós montamos um mutirão 
em Ouro Preto, que atendeu 419 
diabéticos e em Mariana, mais de 
180. Desses, 13 foram diagnosti-
cados com a doença. Esse mutirão 
foi realizado pelo Dr. Emílio e a 
Dr. Márcia, um casal de oftalmo-
logistas pertencentes ao Lions, que 
fizeram a ação voluntária e que 
têm nossos sinceros agradecimen-
tos”, destacou Luciano.

Ao final, o escritor divulgou 
a segunda parte do projeto, com a 
continuidade da venda dos livros 
e um evento a ser realizado no dia 
4 de agosto no Centro de Artes e 
Convenções da UFOP. “Vamos fa-
zer um grande evento cultural com 
a presença da banda Kawa Nawa, 
que faz um resgate e atualizações 
de músicas indígenas e africanas 
e do Folclore Brasileiro. Todo re-
curso será destinado a cirurgias de 
cataratas, essa sim a maior causa 
de cegueira em todo mundo”.

Os ingressos estão à venda nos 
Clubs Lions da região e na página 
do facebook do O Sorriso da Ci-
gana.

Lions Clubs Internacional
Lions Clubs International é 

uma organização internacional de 
clubes de serviço cujo objetivo é 
promover o entendimento entre as 
pessoas em uma escala internacio-
nal, atender a causas humanitárias, 
e promover trabalhos voltados a 
comunidades locais.

(31) 98489-7530

Denúncias -  Sugestões
Críticas - Novidades 

ENVIE PARA
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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: 
Tinta Paredex 18L - branco neve   R$107,46 à vista  
Duchas eletrônicas com até 20% desconto 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!

Doações para o Lar São Vicente podem 
ser feitas na Cooperouro até sábado

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:
JOSÉ ANDRÉ GOMES, brasileiro, 
solteiro, ajudante geral de serviços, 
natural de Piranga-MG, nascido a 
30/11/76, filho de José Norato Gomes 
e Maria Ambrosa Barbosa Gomes e 
SANDRA APARECIDA VELOSO 
MOREIRA, brasileira, solteira, do 
lar, natural de Guarulhos-SP, nascida 
a 11/09/82, filha de Antônio José Mo-
reira e Nair Aparecida Veloso Morei-
ra; Ambos residentes neste subdistrito;
RONALDO DAS MERCÊS LO-
PES, brasileiro, solteiro, operador 
equipamentos, natural de Ouro Pre-
to-MG, nascido a 11/07/85, filho de 
Orlando Silva Lopes e Maria dos 
Prazeres Fernandes Marins Lopes e 
ELISÂNGELA BISPO DA CRUZ, 
brasileira, solteira, supervisora de 
hospedagem, natural de Ouro Pre-
to-MG, nascida a 15/07/84, filha de 
João Bispo da Cruz e Maria do Carmo 
de Carvalho Marins da Cruz; Ambos 
residentes neste subdistrito;
RODRIGO JÚNIO SOBREIRA, 
brasileiro, solteiro, eletricista, na-
tural de Ouro Preto-MG, nascido a 
17/09/85, filho de Geraldo Raimundo 
Sobreira e Maria Aparecida Xavier 
Sobreira e LUANA MARIA XA-
VIER ROSA, brasileira, solteira, es-
tudante universitária, natural de Ma-
riana-MG, nascida a 14/05/94, filha de 
José Rosa Filho e Rosa Ana Xavier; 
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, 4 de julho de 2018.

(a)Cássio Luiz de Lima 
Oficial Titular

Madeireira 
TAQUARAL

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

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

(31)3551-3744

Material de 
Construção

Edital de 
Convocação

 Cruzeiro do Sul Espor-
te Clube convoca seus as-
sociados para a Eleição da 
Diretoria 2018/2022 a rea-
lizar-se no dia 21/07/2018 
às 15h, na sede da entidade, 
localizada na Rua Itabira, 
nº 58, Bairro São José, Dis-
trito Cachoeira do Campo. 
Ficha de inscrição na sede 
do clube em horário comer-
cial até o dia 16/07/2018.

O cooperado que quiser colaborar com a campanha em prol do Lar São Vicente de Paulo de Ouro Preto tem até este sábado 
(07/07) para efetuar a sua doação na sede da Cooperouro. O ponto de arrecadação ficará disponível até às 13h. Logo após, os 
donativos serão entregues à entidade em um evento especial preparado pela Cooperativa.

PIS/PASEP liberado
Os pagamentos do 

Abono Salarial ano-base 
2017 foi definido na ter-
ça-feira (26) e começam 
a serem pagos no dia 26 
de julho. Quem nasceu de 
julho a dezembro, recebe 
o benefício ainda este ano. 
Já os nascidos entre janei-
ro e junho, terão o recurso 
disponível para saque em 
2019. Em qualquer situa-
ção, o dinheiro ficará à 
disposição do trabalhador 

até 28 de junho de 2019, 
prazo final para o recebi-
mento. Para ter direito ao 

Abono é necessário ter 
trabalhado formalmente 
por pelo menos um mês 
em 2017 com remunera-
ção média de até dois sa-
lários mínimos. Além dis-
so, o trabalhador tem de 
estar inscrito no PIS/Pa-
sep há pelo menos cinco 
anos e ter tido seus dados 
informados corretamente 
pelo empregador na Rela-
ção Anual de Informações 
Sociais (RAIS). O valor 
a receber pode chegar 
até um salário mínimo, 
R$954,00.

Estão sendo recebidos pela Cooperouro material de limpeza, higiene pessoal, leites 
longa vida e fraldas geriátricas. A campanha em prol da entidade celebra o Dia de Coope-
rar, evento que reúne cooperativas de todo o país em prol de ações voluntárias de interesse 

social. A Cooperouro está presente desde a sua primei-
ra edição, em 2009.Atualmente, o Lar São Vicente de 
Paulo abriga 73 idosos. A entidade passa por dificulda-
des financeiras e conta com a ajuda da comunidade pa-
ra manter o seu funcionamento. Além da Campanha do 
Dia C, há outras formas de se ajudar o Lar São Vicente. 
Uma delas, é através de depósito bancário (Banco San-
tander. Agência 3222 |Conta Corrente nº 13000389-4 
| CNPJ: 23.068.737/0001-41). Quem quiser conhecer 
o trabalho da entidade, pode visitar a sua sede na Rua 
Furtado de Menezes, 49, bairro Cabeças, Ouro Preto ou 
ligar no 3551-1044.
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Assistência Social atualiza dados das 
famílias durante a Prefeitura Itinerante

Parceria UFOP e Prefeitura promove mobilização 
para combater a violência contra a mulher

Ane Souz

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

Ane Souz

valdetebraga@yahoo.com.br

Sinais

AMENIDADESValdete 
Braga

A vida está sempre nos dando sinais, das formas mais va-
riadas. Às vezes não enxergamos por incapacidade, outras por-
que não queremos enxergar, mas nada passa despercebido aos 
olhos de Deus e Ele sempre nos alerta.

Este alerta pode vir em um carinho ou em um puxão de ore-
lhas, dependendo do momento e do assunto. Cabe a cada um 
ficar atento e perceber estes sinais. “Orai e vigiai”, já disse nosso 
Mestre. Quantas vezes deixamos passar alguma oportunidade, 
ou, pelo lado oposto, por estarmos atentos, “pulamos no cavalo 
arreado”, como diz o ditado?

Nada é coincidência. Tudo o que alcançamos ou deixamos de 
conseguir é por mérito e oportunidade. Obviamente estou falando 
no caso de pessoas honestas, gente de bem que trabalha, luta, 
e algumas vezes enfrentam tantas dificuldades que pensam em 
desistir. Não me refiro a quem consegue bens materiais de forma 
ilícita, porque estes perdem o mais importante: a paz de espírito.

Porém, quando a pessoa luta com honestidade e verdade, o 
que consegue, mesmo que materialmente seja “pouco”, é de uma 
grandeza enorme, pois foi conseguido com esforço próprio.

Assim é tanto em nossa vida material como emocional. A vida 
mostra, cabe a cada um enxergar ou não. Um detalhe aqui, outro 
ali, um ato falho aqui, outro acolá, quantas vezes nos enganamos, 
nos decepcionamos com uma pessoa, por exemplo, quando ela 
já havia dado milhões de dicas de que não era quem pensávamos 
ser? Ou alguém de quem nunca esperávamos nos faz um bem 
que carregaremos para a vida toda?

O ser humano é muito complexo e Deus nos mostra isto 
também. Afinal, Ele é o único que conhece verdadeiramente o 
coração de cada um, com suas virtudes e imperfeições. Quando 
estamos escorregando Ele manda sinais. Às vezes estamos em 
sintonia para recebê-los e nos aprumamos, outras não consegui-
mos enxergar e nos estatelamos no chão. Mas tudo é aprendiza-
do. Nada é em vão e nada é por acaso.

Quem nunca se sentiu desamparado por não alcançar algo 
que queria muito? Das duas uma: ou a pessoa não enxergou os 
sinais e perdeu a oportunidade ou o que ela queria não era o me-
lhor para ela. Se perdeu a oportunidade, outras virão. Se não era 
o melhor para ela, foi protegida. O que importa é não nos permitir-
mos desistir. Deus não é um anjo vingador que pune. Ele é puro 
amor. Amor não pune, ensina. E quanto nós, seres imperfeitos 
que somos, ainda temos que aprender!

Muito além de realizar reparos 
e obras nos bairros, a Prefeitura 
Itinerante também faz a atuali-
zação dos dados das famílias de 
baixa renda residentes nos locais, 
possibilitando, assim, que os pro-
gramas sociais sejam melhor di-
recionados. O trabalho já foi feito 
na Vila Operária, Taquaral, Morro 
da Queimada e, desde o dia 18 de 
junho, a equipe da Assistência So-
cial está presente também no No-
vo Horizonte, atendendo na Mar-
moraria Ouro Pedras, de 8 às 13h, 
de segunda a sexta-feira.

A ideia é identificar e carac-
terizar socioeconomicamente as 
famílias de baixa renda para o Ca-
dastro Único (CadÚnico). Em Ou-
ro Preto, as famílias são atendidas 
diariamente pelo programa que foi 
criado pelo Governo Federal com 
o intuito de apoiar as famílias mais 
pobres e garantir a elas o direito à 
alimentação e o acesso à educação 
e à saúde.

De acordo com a secretária de 
Desenvolvimento Social, Habi-
tação e Cidadania de Ouro Preto, 
Luciene Andreia Barbosa Ribei-
ro, a equipe do CadÚnico realiza 
atendimento no bairro com um 
técnico capacitado para o cadas-
tro e atualização das informações 
prestadas pela família no ato da 
entrevista.

A partir do cadastro atualiza-
do, as famílias se tornam aptas a 
utilizar programas sociais, como 
o Bolsa Família, Tarifa Social 
de Energia Elétrica, Carteira do 
Idoso, Minha Casa Minha Vida, 
Isenção de taxa para concursos 
públicos, Programa Passe Livre, 
ID Jovem e Telefone Popular.

Ane Souz

Ane Souz

A violência é um fenômeno 
que atinge a todos. Dessa forma, 
torna-se necessário o enfrentamen-
to a qualquer tipo de violência, se-
ja ela praticada contra homens ou 
mulheres, adultos ou crianças.

Estudos indicam que os ho-
mens tendem a ser vítimas de uma 
violência predominantemente pra-
ticada em espaços públicos. Já as 
mulheres, indiferentes de origem, 
classes culturais ou sociais, sofrem 
cotidianamente com um fenôme-
no que se manifesta, muitas vezes, 
até em seus próprios lares.

Ouro Preto e Mariana são ci-
dades históricas e universitárias, 
com incontáveis relatos de crimes 
cometidos contra as mulheres. 
No entanto, a região não possui, 
sequer, uma Delegacia Especia-
lizada, e as vítimas não podem 
contar com um espaço de atendi-
mento próprio para buscar suporte, 
quando mais precisam. Com isso, 
em estado de fragilidade física e 
psicológica, as mulheres se veem 
obrigadas a lidar com o despreparo 
dos profissionais que realizam os 
atendimentos, tanto nas áreas da 
saúde como nas jurídicas.

Diante desse cenário, a Uni-
versidade Federal de Ouro Preto, 
por intermédio da Pró-reitoria 
de Extensão e em parceria com 
a Prefeitura Municipal, criou um 
projeto de ações de enfrentamento 
à violência contra a mulher na Re-

gião dos Inconfidentes. De autoria 
da professora Elaine Leandro Ma-
chado, da Escola de Medicina da 
UFOP, o projeto, que visa articular 
uma rede de proteção para as mu-
lheres envolvendo a comunidade 
acadêmica e os serviços públicos 
locais, conta ainda com o apoio 
da União Brasileira de Mulheres, 
UBM, que idealizou essa rede em 
novembro de 2017.

Elaine Machado é psicóloga, 
com mestrado em Políticas de 
Saúde e Planejamento e doutorado 
em Epidemiologia pela faculdade 
de Medicina da UFMG. Em seu 
projeto, ela explica que “é neces-
sário conhecer o cenário da vio-
lência contra a mulher em Ouro 
Preto, Mariana e região, para pro-

mover maior consciência pública 
do problema”.

O projeto “Ações de enfren-
tamento à violência contra a mu-
lher na Região dos Inconfidentes”, 
além de promover um diagnóstico 
e um mapeamento dos casos de 
violência contra a mulher, prevê 
ainda a formação de grupos de 
estudos e oficinas de capacitação 
para os técnicos responsáveis pe-
los serviços municipais de atendi-
mento e os profissionais da saúde 
pública.

E as oficinas e os grupos de es-
tudos sobre gênero e diversidade 
já começaram, em diversos espa-
ços, com grande participação de 
profissionais e técnicos do serviço 
público municipal.

Bituca: Universidade 
de Música Popular

Imagine uma escola de música brasileira, profissionalizante, no interior 
de Minas Gerais, instalada em um complexo arquitetônico do século passado, 
cercada por Mata Atlântica preservada e paisagismo feito pelo INHOTIM, com 
mestres de renome e ensino inteiramente gratuito. Imagine! A Bituca: Univer-
sidade de Música Popular, criada em 2004 pelo grupo Ponto de Partida, tor-
nou-se uma referência no ensino de música popular no Brasil, tendo hoje cerca 
de 80% de seus ex-alunos inseridos no mercado de trabalho. Localizada em 
Barbacena, em seu último ciclo, recebeu aprendizes de 65 cidades que se exer-
citaram no processo de formação integral criado e sistematizado pelo Ponto de 
Partida, há 38 anos. A “Pedagogia do Espelho” busca aproximar os aprendizes 
de seus ídolos para que eles aprendam se refletindo neles. Assim, além dos 
mestres que são alguns dos melhores músicos do país, já passaram pela escola 
nomes como Dori Caymmi, Wagner Tiso, Hamilton de Holanda, Mônica Sal-
maso, Grupo Pau Brasil, Arismar do Espírito Santo, Juarez Moreira, Gilvan de 
Oliveira, Toninho Ferragutti, Marco Pereira, Carlos Malta, Cléber Alves, entre 
outros. O convite ao Lenine para realizer seu novo show – Em trânsito – na 
abertura das inscrições acompanha essa premissa. Os cursos regulares são Gui-
tarra & Violão, com o mestre Leandro do Carmo, Baixo elétrico & Acústico, 
com Enéias Xavier, Bateria, com Gladston Vieira, Piano & Teclado, com Feli-
pe Moreira, Percussão, com Serginho Silva, Canto, com Andréa Amendoeira, 
Engenharia de Áudio & Produção Musical, com César Santos. As incrições 
para o Processo Seletivo 2018-2019 podem ser feitas até 9 de julho, pelo site da 
Bituca ou na própria escola e são inteiramente gratuitas. Não é exigido nenhum 
grau de escolaridade ou faixa etária específica, apenas talento. A Bituca só acei-
ta iniciantes para os cursos de baixo, percussão, piano & teclado. A seleção é 
feita através de audições individuais, pelos mestres, e podem ter uma segunda 
chamada. Para possibilitar o acesso de alunos de todo o Brasil, as aulas são se-
manais. A Bituca: Universidade de Música Popular é patrocinada pela CEMIG 
e o Governo de Minas Gerais, através da Lei de Incentivo à Cultura de Minas 
Gerais, numa parceria com a Secretaria Estadual de Cultura.



O LIBERAL Ed.1297 - SExta - fEira, 6 dE julho/2018

www.jornaloliberal.net
5OURO PRETO

PANORAMA

Banheiros do 
CAPSi liberados

A escritora Valdete Braga lan-
çou recentemente o seu mais 

novo livro "Alçando Vôo". Com 
prefácio do professor Rogério An-
tônio Bittencourt, o livro é uma 
coletânea de crônicas, contos, poe-
mas e romances. O lançamento 
aconteceu na Luxor Pousada Ouro 
Preto, em saboroso coquetel, coor-
denado pelo anfitrião Raimundo 
Saraiva e com a presença de di-
versos convidados, entre amigos, 
professores, políticos e pessoas 
públicas. Parabéns novamente à 
Valdete por este lançamento real-
mente inesquecível!

No sábado (29) o Museu Casa 
Guignard lançou o livro “Pas-

sos de Guignard em Ouro Preto”. 
O trabalho é fruto de uma pesquisa 
realizada ao longo de duas décadas 
pelo coordenador do Museu Casa 
Guignard, Gélcio Fortes. O livro 
conta a trajetória do pintor em Ouro 
Preto com textos e correspondên-
cias de amigos de Guignard, poesias 
de expoentes da literatura brasileira 
e depoimentos de moradores de 
Ouro Preto que conviveram com o 
artista. O livro pode ser adquirido no 
Museu Casa Guignard.

Gélcio Fortes ao lado de uma das obras de Guignard

Michelle Borges

O time Mão de Ouro Futebol Clube foi o grande campeão do campeonato 
de futsal do bairro São Cristóvão em Ouro Preto, na final que ocorreu 

no domingo (1). O time, que também é do mesmo bairro, disputa o campeo-
nato há quatro anos, desde que a equipe foi formada, e sempre conquistou 
vitórias. Foram dois 3º lugares, um em 2ª e o de domingo o 1º. O time, que 
tem jogadores com faixa etária de 17 e 23 anos, teve também no campeona-
to o goleiro menos vazado e o artilheiro do campeonato com 12 gols.

Michelle Borges

A família de Gleiser Boroni acaba de ganhar uma feliz adição. O papai, feliz da vida, deixou a mensagem em 
agradecimento à equipe do hospital: “Nossa filha Maria Antônia acaba de receber alta da Santa Casa de Mi-

sericórdia de Ouro Preto! Queremos agradecer a todas e a todos os colaboradores do Hospital de Ouro Preto pelo 
carinho e dedicação com minha esposa Julia Lorrene que deu a luz a nossa Bebezinha com as Graças de Deus! 
Eu, a Júlia, o Gleisinho e a Maria Antônia temos a honra de sermos todos nascidos na Santa Casa de Misericórdia 
de Ouro Preto, Hospital Amigo da Criança!”.

O Coletivo Olho de Vidro, for-
mado pelos fotógrafos Alexan-

dre Martins, Antônio Laia, Eduardo 
Tropia e Heber Bezerra e pelo poeta 
Guilherme Mansur, em sua décima 
segunda exposição, explora o tema 
Mina-jeje, a nação africana que viveu 
em Ouro Preto entre os séculos 18 e 
19. Os mina-jeje eram um povo que 
foi escravizado na Costa da Mina, no 
antigo Reino do Daomé, hoje Benin, 
e mandado em navios negreiros para 
o Brasil, principalmente para traba-
lhar nas minas, em Minas Gerais. Um 
povo praticante do vodu, os mina-jeje 
deixaram na cidade, além do patrimô-
nio material, o imaterial, como o can-
to, a dança, os instrumentos de percus-
são, a comida, as lendas etc. A mostra 
ONDE O POVO MINA-JEJE procu-
ra percorrer com liberdade de olhares 
e de criação um pouco do universo de 
origem africana na cidade.

O Festival de Inverno de Ou-
ro Preto e Mariana tem uma 

novidade em sua edição de 2018. 
A Cervejaria Ouropretana, tradi-
cional em Ouro Preto, desenvol-
veu uma cerveja especial para o 
festival. Seu estilo é Bock, que re-
mete à tradição alemã de cervejas 
de inverno. A Ouropretana Bock 
Festival de Inverno estará dispo-
nível para compra a partir do dia 
5 de julho e tem edição limitada. 
“A receita é uma homenagem aos 
tradicionais Festivais de Inverno 
de Ouro Preto, que trazem sempre 
arte, cultura e multiplicidades à ci-
dade durante o mês de julho”, afir-
ma Leonardo Tropia, da Cerveja-
ria Ouropretana. A Ouropretana 
Bock Festival de Inverno pode ser 
encontrada nas duas lojas da Cer-
vejaria Ouropretana (nos bairros 
Pilar e Bauxita) e também no Bar 
do Festival. A cerveja Ouropretana 
Bock Festival de Inverno tem co-
loração rubi intenso e sabor suave 
e levemente adocicado. Na classi-
ficação IBU, que mede o amargor, 
ela tem 16 pontos. A porcentagem 
de álcool é de 5%.

O vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou, durante reunião da Câ-
mara, agilidade na reforma dos banheiros do CAPSi (infantil), que estavam 
funcionando com banheiros químicos de maneira emergencial. O pedido foi 
atendido e deram início à obra. Em visita ao local na última quarta-feira, o 
vereador fiscalizou as obras realizadas e foi informado que uma grande raiz 
foi a causadora do entupimento do encanamento.

“Esse foi um tema muito discutido, por isso, resolvi fazer duas visitas 
ao local, uma na sexta-feira, dia 29 de junho e outra na quarta-feira, dia 04 
de julho, para entender, de fato, o que estava acontecendo, porque ninguém 
em sã consciência iria permitir que uma casa de atendimento psicossocial 
infantil ficasse sem esse aparelho tão importante que é o banheiro. O que 
se desconfiava, a princípio, era que a raiz de uma árvore teria entrado no 
sistema da rede de esgoto e constatou-se que na verdade uma raiz estava 
obstruindo o encanamento. Queremos agradecer aos envolvidos, pois as 
obras estão sendo realizadas já em etapa final e os banheiros do CAPSi já 
estão funcionando. A gente sabe cobrar, mas também sabe agradecer. Desta-
camos esse fato inusitado de uma raiz dentro do encanamento que deixou o 
banheiro inutilizado por algum tempo. Ao visitar a obra estamos fazendo um 
importante papel do vereador que é fiscalizar os serviços públicos”.

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

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo
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Facilitação de pagamento 
de multas é proposta de 
Geraldo Mendes

Cidadania Honorária e Diplomas 
de Honra ao Mérito 2018

Óculos Solares 
Óculos de Grau  (montagem 

computadorizada)
Temos qualquer tipo de lente 

confeccionada em laboratório de 
última geração, inclusive 
novos lançamentos

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

OURO 

PRETO

Superótica

Está em tramitação na Câmara Municipal de Ouro Preto, um Projeto de 
Lei de autoria do vereador Geraldo Mendes que “permite o pagamento de 
multas de trânsito por meio de cartões de crédito ou débito”. Segundo o ve-
reador Geraldo Mendes, o Código de Trânsito Brasileiro em vigor aumen-
tou com rigor as infrações de trânsito, além de aumentar as penalidades das 
infrações cometidas, reajustou o valor das multas de trânsito aplicadas, e boa 
parte dos condutores não tem condições financeiras para fazer o pagamento 
dos altos valores das multas e ainda existem os casos em que o Código de 
Trânsito Brasileiro prevê o agravamento da penalidade.

O problema é que se não pagar a multa fica impedido em ter a emissão 
do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, causando um enor-
me transtorno para aqueles que se encontram nessa situação. Além disso, 
quando o veículo é apreendido, o proprietário não pode retirá-lo enquanto 
não quitar os débitos do veículo à vista, junto ao órgão de trânsito.

O vereador ressalta que “a situação é complicada para qualquer usuário, 
mas causa um impacto maior na vida dos trabalhadores que necessitam do 
veículo para o desenvolvimento das suas atividades no dia a dia, como os 
taxistas, caminhoneiros, representantes comerciais, vendedores, etc.”.

Após o Projeto de Lei ser aprovado pelas Comissões Permanentes da 
Câmara, ele vai à plenário, e sendo aprovado é encaminhado para o prefeito 
sancioná-lo.

DICA SINAL VERDE
Motociclistas ao transitar em grupo devem andar 

em fila indiana e respeitando os limites de velocidade.

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

3553-1642      98785-9075

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas

*Self Service 
sem balança

*Servimos 
MARMITEX 

com entrega 
em domícilio e 
para empresas

O Teatro Municipal – Casa da Ópera foi 
palco da cerimônia de entrega de Títulos de 
Cidadania Honorária e Diplomas de Honra 
ao Mérito, promovida pela Câmara Munici-
pal de Ouro Preto, na noite dessa quarta-feira 
(4). Foram 39 personalidades e entidades que 
receberam o reconhecimento do município, 
por meio das indicações dos vereadores.

“Eu me sinto muito honrado em ser um 
cidadão de Ouro Preto. Não é apenas um pa-
pel, é um comprometimento que a gente tem, 
uma responsabilidade maior com a cidade”, 
afirmou o artista Oscar Araripe, que recebeu 
o título de cidadania honorária de autoria da 
vereadora Regina Braga. A reitora da Ufop, 
Cláudia Marliére, também recebeu a honra-
ria, indicada pelo vereador Geraldo Mendes, 
e muito emocionada disse: “É um sentimen-
to de orgulho imensurável de poder pertencer 
a essa população, de fazer parte dessa cultura 
e desse patrimômio, que tem uma importân-
cia não só pra Minas, como para o Brasil. Foi 
uma cidade que me deu oportunidades, co-
mo pessoa, mulher, mãe, profissional.”

O presidente da Câmara, Wander Albu-
querque, explica sobre as honrarias. “Com 
o Diploma de Honra ao Mérito, Ouro Pre-
to destaca e agradece a atuação de pessoas 
e entidades em prol do nosso município. Já 
as personalidades que recebem o Título de 
Cidadania Honorária passam a ser ouro-pre-
tanas, muitas já têm Ouro Preto em seus co-
rações, sendo sua morada há anos.”

O secretário de Estado de Cultura, Ange-
lo Oswaldo, participou da solenidade, cele-
brando os novos ouro-pretanos. “Eu também 
já recebi o título de cidadão honorário e sei 
muito bem como isso nos sensibiliza, como 
toca o nosso coração. Nós que amamos esta 
cidade somos batizados civicamente como 
ouro-pretanos por meio dessa distinção da 
Câmara Municipal.”

“Esta é uma das cerimônias mais emo-
cionantes feitas pela Câmara Municipal. É 
um privilégio dos vereadores poder conceder 
essas honrarias a pessoas tão merecedoras, 
que amam tanto a nossa terra, muitas esco-
lheram aqui para viver ou tiveram passagens 
por Ouro Preto e que deram contribuições 
importantes”, salientou o prefeito Júlio Pi-
menta.

Também receberam o Título de Cidada-
nia Honorária: Adilson Pereira dos Santos; 
Ana Maria da Silva Coelho; André de Castro 
Bernardes Barbosa; Anibal Herculano; An-
tônio Maurício Maciel; Carmelita Barbosa 
de Moraes; Cláudia Luciene dos Santos; 
Cláudia Martinha Barbosa; Eurídice Ana 
Huhn Cristino; Gilmar Rosa Niquini; Ha-
roldo 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; 
Ronald de Carvalho Guerra; Thiago Fellipe 
Motta Cota e Winder Rodrigues Pinheiro.

Os Diplomas de Honra ao Mérito foram 
entregues a Ana Paula Carvalho Barbosa; 
Associação das Voluntárias da Santa Casa 
de Ouro Preto; Deolinda Alice dos Santos; 
Dimensão Social Promoção Humana da 
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré; Edenir 
Ubaldo Monteiro; Eli Murilo Araújo; Força 
Associativa dos Moradores de Ouro Preto; 
Francisco Carlos Ferreira; Fundação de Arte 
de Ouro Preto; José Augusto da Silva; Marbe 
Geraldo Chagas; Museu Aleijadinho; Pizza-
ria Satélite; Reinaldo Cotta; Vicente Pedrosa 
da Silva.

Na oportunidade, foram concedidas, ain-
da, a Medalha João Velloso a Rodrigo Go-
mes e a Comenda Beatriz Brandão a Ângela 
Leite Xavier. A cerimônia também celebrou 
os 307 da Câmara Municipal, também ani-
versário da cidade de Ouro Preto, comemo-
rado no dia 8 de julho. Já Francisco Solano 
da Costa, homenageado com Honra ao Mé-
rito, recebeu o diploma durante a reunião or-
dinária dos vereadores, na quinta (5).

Wander,  Lulu Farid e Marqui-
nhos do Esporte

Thiago Mapa e Reinaldo Cotta 
(Turin)

Alysson Gugu, Haroldo de Paiva 
e Chiquinho de Assis 

Regina Braga e Marília Reis 
Toffolo (Avoscop)

Zé do Binga, Cida Zurlo e 
Angelo Oswaldo 

Wander e prefeito Júlio Pimenta 
entregam a Medalha João Vello-
so a Rodrigo Gomes 

Reitora Cláudia Marliére e 
Geraldo Mendes 

Secretário de Estado de Cultura, 
Angelo Oswaldo e Regina Braga 
entregam a Comenda Beatriz 
Brandão à Ângela Leite Xavier

Chiquinho de Assis, Anibal 
Herculano e Luciano Barbosa 

Ronald de Carvalho Guerra 
e Vantuir Silva 

Comandante Winder Rodrigues 
Pinheiro e Vander Leitoa

Vicente Pedrosa (VPI) e 
Regina Braga
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cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Imprensa de luto: dezenas de jornalistas, ra-
dialistas e personas ligadas aos sites da cidade, 
além de amigos e admiradores, foram levar 
sua última homenagem ao Luciano Alves, 

que faleceu aos 47 anos na última segunda-feira. Ele comandava 
o Show da Manhã na rádio cidade FM, e com sua voz marcante, 
trabalhou ainda na locução de campanhas políticas. De mestre de 
cerimônias e relações públicas a voz romântica do rádio mineiro, 
calou-se, deixando fãs, admiradores, colegas de trabalho e familia-
res consternados. A Rádio Itatiaia, durante o jogo, também prestou 
homenagem ao Luciano Alves com um minuto de silêncio A cida-
de chora esta grande perda.
Santa Clara: no próximo dia 07, moradores do condomínio Santa 
Clara se reúnem para uma criativa festa caipira muito bem coorde-
nada pela associação que tem Urbano Braga como presidente, Sr. 
Odésio e Márcia na diretoria, o relações públicas Daniel Sudano 
também dá um toque especial no evento que promete ser uma das 
melhores opções para o aquecimento do JULIFEST. A dupla Nan-
do e Vandinho dá o recado musical.
Festa da OAB: no último sábado aconteceu no sítio da Celina, no 
Bairro Santa Rita, uma animada festa junina com música ao vivo, 
comida típica e a presença de importantes personalidades do meio ju-
rídico. A presidente Celina de Oliveira mais uma vez promoveu uma 
confraternização da classe em alto estilo e com refinado bom gosto.
Glaura: de 13 a 15 de julho acontecem as festividades em honra 
a Santo Antônio e Maria Concebida, na grande Glaura. Além dos 
atos religiosos, as festividades serão abrilhantadas pela Banda San-
ta Cecília de Rodrigo Silva. A população aguarda com expectativa 
a restauração da bela matriz, vê neste evento oportunidade de reen-
contrar amigos, principalmente os glaurenses ausentes espalhados 
por este Brasil.
Por onde anda? Stephanie Diluna, filha da escritora Valéria Gur-
gel e Luís Diluna. Sempre encantando plateias com sua voz e reper-
tório, Stephanie enriquece a musicalidade itabiritense sendo des-
taque na região com sua performa e capacidade de interpretação.
Nosso abraço: ao Áureo Costa, Carol Dulce, Fabiano e Lívia da 
cidade de Conselheiro Lafaiete, sempre sintonizados em nossos 
eventos, incentivam e prestigiam os acontecimentos da cidade en-
canto. A eles nosso abraço e nosso carinho.
Curtinhas: *Nas rede sociais perplexidade com relação a poluição 
do nosso rio que de quando em vez é só caldo de minério. *Próxima 
semana a cidade vive em clima de JULIFEST. *Nesta sexta, somos 
todos verde e amarelo, é o Brasil rumo ao hexa. *No meio político 
situação tensa com a operação Pedra Vermelha. *Sexta musical é 
atração do Itabirense, hoje a partir das 20h. *A boa notícia é que em 
breve você terá horário eleitoral gratuito. *Atelier de Artes integra-
das comemora 12 anos de sua criação promovendo shows na Casa 
de Cultura Maestro Dungas. *O forró está em destaque nos bailes 
do CLUMI e do Verdão nesta época em que prevalece o arrasta-pé.
Para Refletir: Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me con-
some muito. (Clarice Lispector).

Arquivo Ivacy Simões

No bar do Joel Sampaio: Natural de Barra Longa, o comer-
ciante Joel Sampaio teve comércio em vários pontos de 
nossa cidade. Na foto, o bar do Joel, era na Sede do União, 
onde hoje funciona uma farmácia. Num sábado à tarde, al-
guns amigos tomando uma cerva gelada e degustando os 
famosos tira-gostos do Joel. Veja se consegue identificar 
alguns frequentadores do bar, que se encontram na foto. 

Aniversário: no 
próximo dia 10 a 

graciosa Ana Luiza 
filha de Natália Peixoto 

completa 04 anos de 
muito charme. A mãe 

e a avó Eliane Apa-
recida, além de tios 

preparam uma grande 
festa em sua residên-

cia para receber os 
amiguinhos e familia-
res para comemorar 

com alegria, comes e 
bebes, e o tradicional 
bolo ao som de para-

béns pra você.

JULIFEST: Maior festa junina de Minas Gerais
Povo hospitaleiro e delícias da tradição mineira reunidos 

em um arraial bonito “demais da conta”
A maior festa junina de Minas 

Gerais, a Julifest, está chegando pa-
ra esquentar os corações e embalar 
as tardes e noites em Itabirito. De 
12 a 15 de julho, o público poderá 
viver o melhor da tradição mineira: 
uma culinária inesquecível, aliada 
à atrações culturais de peso e com 
forte apelo local. Esses são os in-
gredientes perfeitos que fazem da 
Julifest um evento de sucesso há 
27 anos.

Programação
Organizada pela Prefeitura Mu-

nicipal de Itabirito, a festa irá con-
tar com grandes nomes do cenário 
musical. Em quatro dias de festa, 
milhares de pessoas terão a opor-
tunidade de curtir de forma gratuita 
grandes shows do cenário musical, 
além de valorizar o talento de artis-
tas itabiritenses. E para esquentar as 
noites frias de julho e animar as tar-
des, a programação oficial contará 
com atrações regionais e grandes 
shows como Michel Teló (12), Sid-
ney Magal (13), Diogo Nogueira e 
grupo Beco do Rato (na tarde do 
dia 14), Bell Marques (na noite de 
sábado) e Matheus e Kauan (15). 

Algumas atrações especiais 
trarão também um tom diferencia-
do para esta edição, com a presen-
ça das quadrilhas juninas locais e 
visitantes, além de atrações cultu-
rais como a Guarda de Moçambi-
que do Divino Espírito Santo, um 
tributo de violas que homenagea-
rão Tião Carreiro e Pardinho e um 
passeio pelas danças folclóricas 
brasileiras com a participação da 
Cia. de Danças Folclóricas Aruan-
da que estará também no elenco de 
atrações culturais.

Tema e decoração
A 27ª edição da Julifest será 

marcada pelo resgate das tradições 
da cultura popular brasileira. A di-
versidade dos ritmos, cores e for-
mas prometem ser a grande aposta 
desta edição. As danças folclóricas 
serão a principal motivação para os 
elementos da decoração da grande 
praça do evento, com muitas ban-
deirinhas e estandartes religiosos. 

Estrutura e Segurança
Com mais de 39 mil metros, a 

Praça dos Inconfidentes é o local 
escolhido para a criação de uma 

cidade cenográfica, com igrejinha 
e casas temáticas, onde são vendi-
dos quitutes regionais, bebidas e o 
tradicional pastel de angu, que se-
rão produzidos neste ano pelas 22 
associações de bairro participantes. 
Além de dois grandes palcos, palco 
menor, casa do turista, sanitários, 
estacionamento para mais de 500 
carros e uma completa infraestrutu-
ra de atendimento. 

Em quatro dias de festividades 
gratuitas, a Julifest conta com di-
ferenciado esquema de segurança, 
respaldados pela Guarda Civil Mu-
nicipal e Polícia Militar. Durante 
todos os dias, o evento contará com 
postos de atendimento, ambulân-
cias, brigadistas e segurança parti-
cular, além de revistas na entrada 
do evento e escoltas na parte inter-
na da Praça dos Inconfidentes e no 
seu entorno, para garantir a como-
didade e segurança de todos. 

Premiações
Faz parte também do evento 

a eleição da Rainha da Julifest. As 
candidatas são selecionadas ante-
riormente e, durante a festa, uma 
comissão julgadora vota e elege a 
representante do ano, que recebe 
uma faixa e um presente da admi-
nistração municipal. As associa-
ções comunitárias também passam 
pelo crivo, sendo votadas por uma 
comissão especial e também pelo 
público. As casas temáticas mais 
bem votadas recebem uma premia-
ção que é revertida em benefício 
para a comunidade de cada bairro. 

É neste espaço hospitaleiro 
que a união do povo de Itabirito é 
ressaltada. Muito mais que lazer, a 
Julifest é uma manifestação socio-
cultural que tem lugar especial no 
coração dos itabiritenses e dos mi-
lhares de turistas que, ano após ano, 
se encantam com o que a cidade 
tem de melhor. 

Sanderson Pereira

Nereu Jr.

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

Matrículas Abertas
(31)3561.7814

3561-2182

Colocando cor em 
SUA VIDA

R. Dr. Eurico 
Rodrigues,106 
(ao lado da antiga)R
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Ofertas diferentes 
todos os dias! 
Vá e confira.

Tatiane Pereira
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PREFEITURA  
MUNICIPAL  DE  

ITABIRITO

Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Propos-
ta e Habilitação do Processo Licitatório 
nº075/2018, na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº042/2018 Objeto: Contratação de 
empresa especializada em manutenção pre-
ventiva e corretiva em poços artesianos de 
propriedade do SAAE - Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico de Itabirito, localiza-
do no Distrito Industrial, no KM 572 da BR 
040, município de Itabirito-MG, conforme 
descrito no anexo I, do Edital, do pregão 
presencial. A Comissão de Licitação julgou 
por Deserta, sem concorrentes interessados 
em participar Itabirito/MG, 28/06/2018 – 
Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor 
Presidente do SAAE.
III Extrato de Contratos de Prestação de 
Serviço Mecânico com Fornecimento de 
Peças. Referência: Processo Licitatório 
nº051/2018, na modalidade Pregão Pre-
sencial nº022/2018, S.R.P. 005/2018 Con-
tratante: Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contrata-
da: LI Comércio de Materiais Hidráulicos e 
Pneumaticos LTDA - ME. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada para a prestação 
de serviços mecânicos de assistência téc-
nica, socorro (atendimento no local onde 
o veículo sofreu a pane) e manutenção 
preventiva e corretiva com o fornecimento 
de peças, componentes e acessórios, para 
os veículos pertencentes e os que venham 
a pertencer à frota do SAAE de Itabirito – 
MG, conforme especificações do anexo I, 
do edital, Valor Parcial: R$1.837,13 (Um 
mil oitocentos e trinta e sete reais e treze 
centavos). Forma de pagamento: conforme 
edital. Vigência: Até 02/04/2019. Dota-
ção Orçamentária: Dotação orçamentária 
operações e manut. em abastecimento de 
água nas sedes urbanas 17 512 1701 4.001 
33.90.39.00 17 512 1701 4.001 33.90.30.00 
e operação e manuteções em esgotamen-
to sanit. nas sedes urbanas 17 512 1702 
4.002 33.90.39.00 17 512 1702 4.002 
33.90.30.00. Data da assinatura do contra-
to: 27/06/2018. Wagner José Silva Melillo, 
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato para Prestação de 
Serviço de Processo Seletivo Simplificado. 
Referência: Dispensa de Licitação 
nº023/2018, Processo nº079/2018 nos 
termos da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações. Contratante: Servi-
ço Autônomo de Saneamento Básico do 
Município de Itabirito - MG. Contratada: 
Rubia Cristina Braga 10556691679, Per-
fazendo estes contratos um valor total de 
R$5.000,00 (cinco mil reais) – Ficando esta 
empresa para realização de processo sele-
tivo simplificado para Cadastro Reserva, 
incluindo planejamento operacionalização e 
execução para preenchimento de vagas do 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
de Itabirito – MG. Conforme descrito no 
edital. - Vigência: até 30/08/2018. Dotações 
Orçamentárias: Dotação orçamentária amp/
ref. De redes colet. Emissarios elev. De 
esgoto. 01.01.4.012.33.90.39.34.00. Per-
manecem inalteradas as demais cláusulas 
e condições do contrato original. Data da 
assinatura: 27/06/2018. Engº Wagner José 
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Aquisição de Ma-
teriais de Construção. Referência: Proces-
so Licitatório nº062/2018, na modalidade 
Pregão Presencial nº033/2018, R.P. 
006/2018. Contratante: Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico de Itabirito-MG. 
Empresa Contratada: Transcol Material de 
Construção Indústria e Comércio LTDA, 
Objeto: Aquisição de material de construção 
para atender a demanda do Serviço Autôno-
mo de Saneamento Básico - SAAE, con-
forme especificações do Anexo I do edital, 
Valor total deste Contrato: R$100.959,87 
(cem mil novecentos e cinquenta e nove 
reais e oitenta e sete centavos). Forma de 
pagamento: conforme edital. Vigência: Até 
31/12/2018. Dotação Orçamentária: Lote 
01: Operações e manutenções em abast. 
água sede urbana. 17.512.1.701 4.001 33. 
90.30.00 Lote 03: Proj. Const. Ampl. Obr. 
Infraest. Abast. Água Sede Urbana. 17.512 
1.701 3001 44.90.51.00 Data da assinatura 
do contrato: 28/06/2018. Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Aquisição de Ma-
teriais de Construção. Referência: Proces-
so Licitatório nº062/2018, na modalidade 
Pregão Presencial nº033/2018, R.P. 
006/2018. Contratante: Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico de Itabirito-MG. 
Empresa Contratada: Comercial Souza Reis 
LTDA ME, Objeto: Aquisição de material 
de construção para atender a demanda do 
Serviço Autônomo de Saneamento Básico 
- SAAE, conforme especificações do Ane-
xo I do edital, Valor total deste Contrato: 
R$1.736,00 (Um mil setecentos e trinta e 
seis reais). Forma de pagamento: conforme 
edital. Vigência: Até 31/12/2018. Dotação 
Orçamentária: Dotação Orçamentária Lote 
01: Operações e Manutenções em Abast. 
Água Sede Urbana. 17.512.1.701 4.001 
33.90.30.00 Data da assinatura do contrato: 
28/06/2018. Wagner José Silva Melillo, Di-
retor Presidente do SAAE.

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

(31) 3561-0508 
3561-3584

98979-4354

Pregão Presencial – 046/2018 - 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°082/2018, na Modalidade 
de Pregão Presencial nº046/2018, Objeto: 
Contratação de empresa especializada em 
revestimento de filtros para ETA - Estação 
de Tratamento de Água do SAAE de Itabiri-
to, com material PRFV (Plástico Reforçado 
com Fibra de Vidro), visando á melhoria e 
conservação das estruturas dos filtros, con-
forme descrito no anexo I, do Edital, no dia 
20/07/2018 às 09h00min, na sala de reu-
niões do  SAAE, situado à Rua Rio Branco, 
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP: 
35.450-000  – Site www.saaeita.mg.gov.br. 
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

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

Venha torcer com a gente!

Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Edital. Pregão Presencial nº 
069/2018 - PL 136/2018 - Contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de 
materiais de marcenaria para atender de-
manda de manutenção da SEMOS. Tipo: 
Menor Preço por Item. A abertura será dia 
18/07/2018 às 13:00 hs. 
Edital. Pregão Presencial nº 080/2018 
– PL 148/2018 - Contratação de pessoa 
jurídica para aquisição de sistema de di-
gitalizador com conexão entre detector di-
gital e estação de aquisição realizada sem 
fio e adaptável aos equipamentos de raio-x 
fixos analógicos existentes na instituição 
(UPA e CEM - Centro de especialidades 
medicas) sem a necessidade de adaptação 
para realização de exames de rotinas e/ou 
emergência, além da impressora laser pa-
ra garantir melhor qualidade nos exames 
atendendo as necessidades da SEMSA. Ti-
po: Menor Preço por item. A abertura será 
dia 18/07/2018 às 15:00 hs. 
Edital. Pregão Presencial nº 087/2018 - 
PL 157/2018 – Contratação de empresa es-
pecializada na área de segurança eletrônica 
para fornecimento, instalação e suporte téc-
nico de Solução de Videomonitoramento, 
com disponibilização de todos os materiais 
para a execução do serviço, incluindo mão 
de obra, para atender as necessidades de 
segurança da sede da Prefeitura Municipal 
de Itabirito. Tipo: Menor Preço Global. A 
abertura será dia 18/07/2018 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. A reu-
nião de abertura do processo acontecerá na 
sala de reuniões da PMI, localizada na Av. 
Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.: 
(31) 3561 4086/4050.
Errata – Concorrência Pública 004/2018 
– Processo Licitatório 106/2018 - Regis-
tro de Preços 032/2018. O Município de 
Itabirito comunica a suspensão sine die do 
processo em epígrafe. A íntegra da errata 
encontra-se disponível no Depto de Licita-
ções e Contratos e poderá ser solicitada pelo 
e-mail: licitacao@pmi.mg.gov.br ou pelo 
telefone (31) 3561-4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Nova Sessão – CP 002/2018 – 
PL071/2018 – A CPL comunica data e 
horário para sessão de abertura dos en-
velopes nº 02 – Proposta de Preços da 
CP002/2018 – PL071/2018, sendo o dia 
06/07/2018 às 08hr30 no Departamento 
de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Julgamento Recurso – CP 002/2018 
– PL071/2018 - A CPL comunica o julga-
mento do recurso interposto pelas empresas 
Torres Construções e Empreendimentos 
Ltda. e JS Empreendimentos e Construções 
Ltda., onde julgou procedente o recurso in-
terposto pela licitante JS Empreendimentos 
e Construções Ltda. e improcedente o recur-
so interposto pela licitante Torres Constru-
ções e Empreendimentos Ltda., reformando 
a decisão que declarou inabilitada a licitante 
JS Empreendimentos e Construções Ltda. e 
mantendo a decisão que declarou as licitan-
tes Consill Construtora Irmãos Lara Ltda., 
Construtora Ambiental Ltda., Construtora 
Ferreira Júnior Ltda., CMC – Construtora 
Martins Costa Ltda., CR da Matta Engenha-
ria Ltda., Engebrum Construtora Ltda. EPP, 
Fator Construções Ltda. EPP, Inovar Cons-
truções e Comércio Ltda., Printer Projetos e 
Construções Ltda. e Suprema Construções 
e Incorporações Ltda. ME habilitadas. O 
Prefeito Municipal e a Secretária Municipal 
de Educação ratificaram a decisão da CPL. 
A íntegra da decisão encontra-se disponível 
no Departamento de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 072/2018 
– PL139/2018 – Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de si-
nalização de tráfego com fornecimento 
de material e mão de obra de instalação e 
desinstalação para atender no período de 12 
à 15 de julho de 2018, na 27ª JULIFEST, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Itabi-
rito conforme solicitação da Secretaria Mu-
nicipal de Patrimônio Cultural e Turismo. 
Vencedor: Via Minas Sinalização de Trân-
sito Ltda. ME. CNPJ: 11.730.578/0001-10. 
Valor Total: R$19.800,00. 
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 078/2018 

– PL146/2018 – Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviço visando 
a confecção de capas de colchões e macas, 
forração de cadeiras/poltronas (de acompa-
nhantes, de rodas e de consultórios) para 
fins de manter e conservar os bens e moveis 
das unidades de saúde de Itabirito, atenden-
do as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde. Vencedor: Clean Day - Tapeça-
ria, Manutenção e Serviços Ltda. CNPJ: 
10.343.492/0001-71. Itens: 01, 02, 03, 04, 
05 e 06. Valor Total: R$22.284,10. 
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial  071/2018 
- PL 138/2018 – RP 041/2018 – Registro de 
preços para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de Kits de 
Lanche, para atender a demanda de eventos 
artísticos, culturais, turísticos, esportivos e 
outros, promovidos pela Prefeitura Muni-
cipal de Itabirito através da Secretaria Mu-
nicipal de Patrimônio Cultural e Turismo. 
Vencedor: Indaiá Refeições Coletivas Ltda. 
ME. CNPJ: 08.064.408/0001-39. Valor To-
tal: R$ 152.700,00.
O Município de Itabirito torna público: 
Retificação Extratos da Atas - PP 
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 hi-
gienização para a Prefeitura Municipal de 
Itabirito. Detentor da Ata 072/2018 - Dis-
tribuidora Irmãos Santana Ltda – CNPJ: 
65.186.835/0001-23;  Inclui-se o Item 87  
– V.Un. R$8,89; Homologação/ Ratifica-
ção: 15/06/2018. A íntegra da retificação 
da ata encontra-se disponível no Deptº de 
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG - Retificação Resultado – Pregão 
Presencial 034/2018 - PL 062/2018 – 
RP 020/2018 – Registro de preços para 
eventual e futura contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de materiais de 
limpeza e higienização para a Prefeitura 
Municipal de Itabirito, em atendimento as 
Secretarias Municipais de Administração, 
Educação, Saúde e Urbanismo. Onde se 
lê: Vencedor: Distribuidora Irmãos San-
tana Ltda. CNPJ: 65.186.835/0001-23. 
Valor Total: R$ 325.381,36. Vencedor: 
Woltine Comércio e Representação Ei-
reli. CNPJ: 11.387.190/0001-68. Valor 
Total: R$ 34.518,60. Leia-se: Vence-
dor: Distribuidora Irmãos Santana Ltda. 
CNPJ: 65.186.835/0001-23. Valor Total: 
R$ 340.494,36. Vencedor: Woltine Co-
mércio e Representação Eireli. CNPJ: 
11.387.190/0001-68. Valor Total: R$ 
35.576,10. As demais disposições perma-
necem inalteradas.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Retificação da Edição 1291do jornal 
O LIBERAL do dia 25/05/2018 – pág 
12 – Apostilamento 011/2018 ao Contrato 
055/2018 – PP 147/2017 – PL 254/2017 
– RP 082/2017. Onde Se Lê: Impacto 
Financeiro no valor de R$ 1.072.104,98. 
Leia-Se: Impacto Financeiro no valor de 
R$ 51.543,95.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de contrato 375/2018 - PP 
045/2018 - PL 082/2018 . Objeto: Contra-
tação de pessoa jurídica para fornecimento 
de uniformes a fim de atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços. Contratada:Leonardo Oliveira Rabelo 
– ME – CNPJ: 07.276.274/0001-57. Valor: 
R$ 98.378,00. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
-Extratos de Contratos – Pregão Pre-
sencial 060/2018 – PL 109/2018. Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica para forne-
cimento de materiais elétricos para atender 
a demanda de manutenção da SEMOS. 
Contrato 376/2018 - Contratada: DP da 
Silva Junior Elétricos – Eireli – CNPJ: 
27.261.038/0001-74. Valor: R$ 660,00. 
Contrato 377/2018 – Contratada: Elétrica 
Luz Comercial de materiais elétrico Lt-
da – CNPJ: 00.126.324/0001-42. Valor: 
R$ 36.689,60. Contrato 380/2018 – Con-
tratada: Polo Comercial Eirelli – CNPJ: 
24.507.460/0001-79. Valor: R$ 63.650,30.  
Contrato 381/2018 - Contratada: Tech Light 
Industria e Comercio de Reatores Eireli. 
– CNPJ: 10.699.386/0001-25. Valor: R$ 
17.613,50. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de Contrato 399/2018 - Pre-
gão Presencial 133/2017– PL235/2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
especializada em prestação de serviços 
de Brigadistas/Socorristas para trabalhos 
de prevenção e combate a incêndios, con-
trole de pânico e primeiros socorros, em 
cumprimento à IT 12 (Instrução Técnica) 
e em cumprimento à IT 33 (Instrução 
Técnica) do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais – CBMMG, incluindo o 
fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra necessários à realização do 
serviço, para atender a demanda de even-
tos artísticos culturais e outros na sede 
e distritos promovidos ou apoiados pela 
Prefeitura Municipal de Itabirito através da 
SEMCULT. Contrato - Contratada: G.S.V 
Locação e Serviço Eireli - ME - CNPJ nº 
10.685.902/0001-62. Valor: R$ 42.240,00. 
Vigência: 31/12/2018.

Extratos de contratos referentes ao Pre-
gão Presencial 069/2017 – PL126/2018 - 
RP 041/2017 - Objeto: Contratação de pes-
soa jurídica para fornecimento de suprimen-
tos de informática (cartucho de tinta e toner) 
para a manutenção dos equipamentos de in-
formática das escolas, pré-escolas, creches, 
unidades de saúde e unidades administrati-
vas, em atendimento à SEMEDE, SEMSA 
e SEMAD. Contrato 391/2018 – Contrata-
da: Tech laser comércio de cartuchos e toner 
ltda. ME - CNPJ nº 09.641.048/0001-53. 
Valor: R$ 34.970,00. Contrato 392/2018 
- Contratada: Carlos Moreira Nascimento 
– ME – CNPJ: 10.917.564/0001-47. Valor 
R$35.500,00. Contrato 393/2018 – Contra-
tada: Renato da Silveira Eirelli ME. CNPJ: 
22.659.432/0001-41. Valor: R$ 34.682,20 
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de contrato 395/2018 – Tomada 
de Preços 003/2018 - PL 073/2018 – Ob-
jeto: Contratação de pessoa jurídica para 
construção da quadra esportiva do bairro 
Padre Adelmo, situada à Rua Acuruí, 518, 
Padre Adelmo, incluindo mão de obra e 
materiais, atendendo à SEMEL. Contrata-
da: Construtora JM Gomes Ltda - CNPJ: 
02.965.236/0001-98. Valor: R$663.909,67. 
Vigência: 14 meses
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG - Extrato de contrato 402/2018 – 
PP034/2018 - PL 062/2018 – RP 020/2018 
– Objeto: contratação de pessoa jurídica pa-
ra fornecimento de materiais de limpeza e 
higienização para a Prefeitura Municipal de 
Itabirito. Contratada: Brumadinho Papel e 
Comércio Ltda CNPJ 18.285.097/0001-91. 
Valor: R$ 52.863,00. Vigência: 31/12/2018.
Extrato de Aditivo 080/2018 - 3º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 232/2015 – Pre-
gão Presencial 070/2015 - PL 114/2015 - 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de impressão e repro-
grafia corporativa, por meio de locação dos 
equipamentos, contabilização das cópias, 
suporte e assistência técnica, incluindo 
manutenção e fornecimento de suprimen-
tos originais do fabricante do equipamento 
ofertado (exceto papel) em atendimento a 
SEMAD/SEMED/SEMSA. Contratada: 
Mapel Máquinas E Artigos Para Escritório 
Ltda – CNPJ: 20.232.336/0001-97.  Valor: 
R$ 348.270,00 (Trezentos e quarenta e oito 
mil duzentos e setenta reais). Vigência: 05 
meses.
Extrato de Aditivo 081/2018 - 2º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 263/2017 – Pre-
gão Presencial082/2017 - PL 150/2017 
- Objeto: Contratação de serviços de Links 
de dados para acesso à internet, de forma 
permanente, dedicada e exclusiva à rede 
mundial de computadores, 24 horas por dia, 
sete dias por semana, inclusive feriados, de 
acordo com as especificações contidas no 
Termo de Referência (Anexo I). Contrata-
da: Intercampo Empreendimentos Tecnoló-
gicos Ltda. EPP – CNPJ: 04.384.057/0001-
92. Valor: R$ 41.107. Vigência: 12 meses.
O Município de Itabirito torna público: 
Extratos das 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 076/2018: Woltine 
Comércio e Representação Eireli-ME – 
CNPJ: 11.387.190/0001-68. Item 11– V.Un. 
R$23,94; Item 16 – V.Un. R$2,34; Item 17– 
V.Un. R$1,86; Item 33– V.Un. R$13,23; 
Item 40 - V.Un. R$4,49; Item 67– V.Un. 
R$2,35; Item 70– V.Un. R$2,95. Detentor 
da Ata 078/2018- Arte Original Ltda. – ME  
-CNPJ 23.407.083/0001-33. Item 21– 
V.Un. R$2,35.Homologação/ Ratificação: 
15/06/2018. A íntegra da ata encontra-se 
disponível no Deptº de Licitações e Con-
tratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
O Município de Itabirito torna públi-
co: Extrato da Atas- Pregão Presencial 
076/2018– PL 144/2018 – RP 042/2018. 
Objeto:Registro de preços para futura e 
eventual contratação de pessoa jurídica 
especializada em promoção de eventos, 
produção e agenciamento de atrações ar-
tísticas e/ou culturais, locais, regionais e 
outros, na sede e distritos, promovidos ou 
apoiados pela Prefeitura Municipal de Ita-
birito através da Secretaria Municipal de 
Patrimônio Cultural e Turismo.Detentor 
da Ata 085/2018: Épico Eventos LTDA 
- ME – CNPJ: 14.505.252/0001-87Item 
12– V.Un. R$3.000,00; Item 13– V.Un. 
R$1.000,00; Item 22– V.Un. R$3.190,00; 
Item 28– V.Un. 489,00; Item 30 -V.Un. 
R$1.000,00; Item 38– V.Un. R$1.994,00; 
Item 66– V.Un. R$50,00; Item 79– V.Un. 
R$97,50; Item 82– V.Un. R$9,80; Item 
83– V.Un. R$12,70. Detentor da Ata 
086/2018 - Faça Produções Ltda – CNP: 
00.862.596/0001-39. Item10 – V.Un. R$ 
1.072,96; Item 11– V.Un. R$2.575,11; Item 
15 - V.Un. R$2.690,00; Item 17 - V.Un. 
R$2.575; Item 20 - V.Un. R$ 2.380,00; Item 
23 - V.Un. R$ 4.190,00; Item 29 - V.Un. 
R$386,27; Item 31 - V.Un. R$386,27; 
Item 33 - V.Un. R$386,27;Item 37- V.Un. 
R$300,00;Item 39 – V.Un. R$ 1.200,00; 
Item 69 - V.Un. R$ 12,00; Item 77 - V.Un. 
R$1.200,00 ; Item 78 - V.Un. R$650,00; 
Item 80 - V.Un. R$2.090,00; Item 85 -V.Un. 

R$2,10 .Detentor da Ata 088/2018- Stereo 
8 Produções Artísticas Eireli ME - CNPJ 
26.735.402/0001-28 Item 03– V.Un. R$ 
1.119,00; Item 05– V.Un. R$1.990,00; Item 
06– V.Un. R$1.879,00; Item 08– V.Un. 
R$1.840; Item 09– V.Un. R$ 1.899,00; Item 
19– V.Un. R$1.190,00; Item 24– V.Un. 
R$2.999,00; Item 25– V.Un. R$ 2.800,00; 
Item 26– V.Un. R$400,00; Item 27– V.Un. 
R$400,00; Item 32– V.Un. R$365,00; Item 
34– V.Un. R$ 137,00; Item 35– V.Un. 
R$119,00; Item 36– V.Un. R$89,90; Item 
40– V.Un. R$ 18,00; Item 41– V.Un. 
R$18,00; Item 42– V.Un. R$18,00; Item 
43– V.Un. R$27,00; Item 44– V.Un. R$ 
21,00; Item 45– V.Un. R$150,00; Item 
46– V.Un. R$171,00;Item 47– V.Un. R$ 
220,00; Item 49– V.Un. R$0,32; Item 50– 
V.Un. R$0,22; Item 51– V.Un. R$1,30; 
Item 52– V.Un. R$ 0,70; Item 53– V.Un. 
R$0,40; Item 54– V.Un. R$2,00;Item 55– 
V.Un. R$ 1,00; Item 56– V.Un. R$0,12; 
Item 57– V.Un. R$0,23; Item 58– V.Un. 
R$0,40; Item 59– V.Un. R$ 0,70; Item 60– 
V.Un. R$1,99; Item 61– V.Un. R$1,80;Item 
62– V.Un. R$ 1,89; Item 63– V.Un. R$0,23; 
Item 64– V.Un. R$35,00; Item 65– V.Un. 
R$28,90; Item 68– V.Un. R$ 0,14; Item 70– 
V.Un. R$1,09; Item 71– V.Un. R$5,40;I-
tem 72– V.Un. R$ 0,80; Item 73– V.Un. 
R$4,99; Item 74– V.Un. R$12.560,00; Item 
75– V.Un. R$249,00; Item 76– V.Un. R$ 
870,00; Item 81– V.Un. R$43,50Item 84– 
V.Un. R$149,00;Item 86– V.Un. R$ 234,50; 
Item 87– V.Un. R$124,00; Item 88 - V.Un. 
R$139,00. Detentor da Ata 089/2018- VMI 
Locações, Promoções e Eventos LTDA 
- ME - CNPJ 13.669.277/0001-53 Item 
01– V.Un. R$ 1.000,00; Item 02– V.Un. 
R$1.340,00; Item 04– V.Un. R$1.700,00;I-
tem 07– V.Un. R$2.300,00;Item 14– V.Un. 

R$ 2.200,00;Item 16– V.Un. R$2.300,00; 
Item 21– V.Un. R$1.990,00.Homologação/ 
Ratificação: 04/07/2018. A íntegra da ata 
encontra-se disponível no Deptº de Licita-
ções e Contratos ou pelo site http://itabirito.
mg.gov.br.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Atas - Pregão Presencial 
062/2018 – PL 116/2018 – RP 035/2018. 
Objeto: Registro de preço para futura e 
eventual contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviço de fornecimento 
e instalação de espelhos e vidros no mu-
nicípio de Itabirito - MG.Detentor da Ata 
067/2018: M&C Engenharia LTDA - ME 
– CNPJ: 27.022.552/0001-57; Item 02– 
V.Un. R$74,00;Item 03– V.Un. R$107,00;I-
tem 04– V.Un. R$217,00; Item 07– V.Un. 
R$106,00.Detentor da Ata 068/2018: 
Ronan Augusto Fernandes - ME– CNPJ: 
28.057.429/0001-34; Item 01– V.Un. 
R$200,00; Item 05– V.Un. R$145,00; 
Item 06– V.Un. R$161,00; Item 08– V.Un. 
R$130,00.Homologação/Ratificação: 
06/06/2018. A íntegra da ata encontra-se 
disponível no Deptº de Licitações e Con-
tratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 090/2018 - Pregão Pre-
sencial 071/2018 - PL 138/2018 – RP 
041/2018. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de Kits de Lan-
che, para atender a demanda de eventos 
artísticos, culturais, turísticos, esportivos 
e outros, promovidos pela Prefeitura 
Municipal de Itabirito através da Secre-
taria Municipal de Patrimônio Cultural 
e Turismo. Detentor da Ata 090/2018: 
Indaiá Refeições Coletivas Ltda– ME 
–CNPJ: 08.064.408/0001-39. Item 1 - 
V.Un. R$5,09. Homologação/Ratificação: 
04/06/2018. A íntegra da ata encontra-se 
disponível no Deptº de Licitações e Con-
tratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.

Item Descrição Preço 
contrato

Aumento/
Redução

Preço Reali-
nhamento

Impacto 
Financeiro

1 Gasolina 
comum

R$ 4, 8600 R$ 0, 1432 R$ 5,01 R$ 16.133,15

2 Diesel S 10 R$ 4, 1100 -R$ 0,26 R$ 3,85 -R$ 23.361,60

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - Apostilamento 019/2018 ao Contrato 
055/2018, referente ao PL 254/2017, PP 147/2017, RP 082/2017 cujo objeto é Registro 
de Preço, para futura e eventual contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento contí-
nuo e fracionado de combustível para os veículos e equipamentos da frota municipal, em 
atendimentos a Secretaria Municipal de Administração e Transportes. Contratada: Auto 
Posto Ponto Forte Ltda – CNPJ: 11.963.364/0001-93 .Diante do reequilíbrio econômico-
-financeiro concedido para o item registrado, gerando um impacto financeiro no valor de 
R$ -7.228,45 ,com fundamento no Art. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.

A MAIS COMPLETA LINHA DE 
MATERIAL ESPORTIVO DA REGIÃO

Camisaria
BARRETO

Roupas - Calçados - 
Cama e Mesa

R. Dr. Guilherme, 172 - ITABIRITO - 3561.1881
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Oito de Dezembro leva 
magia para o Banda na Praça

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

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

Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Glória

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

COLUNA DO 
EVANGÉLICO

gegomes2@yahoo.com.br

Sonhando Alto

Geraldo 
Gomes

Sonhar faz parte do universo humano. Tanto é que sem sonhos 
parece que o ser humano para de viver, de andar pra frente, de 
desenvolver-se. Vegeta, simplesmente. Sem sonhos a vida vai se 
tornando monótona, monocromática, rotineira, sem perspectivas de 
mudanças. 

Na história da humanidade toda invenção, descoberta, revolu-
ção, conquista, mudança social, sempre teve início com um sonho, 
e, comumente seguido de muita ação até se tornar realidade. Uma 
pessoa sem sonhos, inexoravelmente, torna-se vulnerável à falên-
cia existencial nas trajetórias da vida. Os sonhos, por mais simples 
que sejam, fazem com que o indivíduo viva melhor a cada dia, na 
perspectiva de conseguir o objeto sonhado. Claro que não basta 
sonhar. Todo sonho tem de ser acompanhado de muita ação, como 
foi mencionado. Ação, bom senso, e, como ensinou Salomão em 
Provérbios: muita diligência. Estes são os ingredientes necessários 
a serem usados por quem quer ter seus sonhos concretizados. Veja 
Provérbios 21:15: “Os planos do diligente o conduzem à abundân-
cia; mas todo precipitado apressa-se para a penúria.” Diligência é 
fazer aquilo que tem de ser feito, no momento que deve ser feito, e, 
da melhor maneira possível. Esta é uma qualidade observada nos 
excelentes profissionais. É por isso que Salomão disse: “observe 
uma pessoa diligente em sua obra, perante o rei será colocado”.

Os sonhos devem sim fazer parte da vida. Não é sem motivos 
que o poeta americano Hudges escreveu: “nunca largue mão de 
seus sonhos, pois se eles morrem a vida se torna como um pássaro 
de asas quebradas impossibilitado de voar”. Ainda vem neste es-
copo o conselho do ilustre Médico Psicoterapeuta e Conferencista 
Dr. Augusto Cury que escreveu um livro cujo título é: Nunca Desista 
dos seus Sonhos.

Muitas vezes porém o sonho parece tão alto, tão distante e difícil 
de ser alcançado que é guardado pelo sonhador na gaveta, como 
se fosse um tesouro escondido dentro de um baú. Aí vem a frustra-
ção e o gosto amargo de uma derrota em uma luta não enfrentada. 
Por isto, não aposente os seus sonhos. Lute. O Senhor Jesus nos 
ensinou que o impossível para os homens é possível para Deus. 
Neste caso Ele deixou claro que o fator necessário para se obter 
realizações de sonhos é a fé. Fé em Cristo. Ele disse: Sem mim 
nada podeis fazer, mas se tiveres fé do tamanho de um grão de 
mostarda, direis este monte passe daqui para acolá e ele passa. 
A fé em Deus remove montanhas de empecilhos no caminho da 
realização dos sonhos. 

Acredite na força de seus sonhos. Deus é justo e não colocaria 
em seu coração um desejo impossível de ser realizado. Isto, se vo-
cê confia fielmente na Palavra do Criador. Quando amanhecer não 
deixe seus sonhos no travesseiro, vá à luta, sonhe sonhos justos 
que são aqueles peneirados pelo crivo da Palavra de Deus e ca-
minhe de cabeça erguida. Jamais desista de seus sonhos, mesmo 
que você tenha que guardar alguns deles por algum tempo no cofre 
de seu coração, onde somente você e Deus sabem onde estão. 
Conserve-os vivos e fortes pois com certeza eles se realizarão no 
tempo certo, o tempo de Deus. Não esqueça que por mais incrível 
que pareça, você também é fruto de um sonho: um sonho de DEUS.

E mais uma vez a banda cente-
nária Oito de Dezembro levou ma-
gia à Praça Gomes Freire no último 
domingo (1). Arrancando aplausos 
dos presentes, os músicos apresen-
taram um repertório rico história 
com seus dobrados e pot-pourris. 
Aplausos, danças pela praça e pedi-
dos de bis fizeram de uma das mais 
belas praças de Minas Gerais o pal-
co desse programa que chegou para 
ficar e marcar o seu lugar na cidade 
de Mariana.

Sempre com presença ilustres, 
como Dona Hebe Rola e Senhor 
Alípio Faria, essa edição se desta-
cou com o casal Maria José e Assis 
Adão, que ao som da música “Mu-
lheres”, interpretada por Martinho 
da Vila e tocada brilhantemente pela 
Oito de Dezembro, dançaram e en-
cantaram o público. Ana Rosa Mar-
tins, fã de carteirinha das apresenta-
ções, conta que a edição foi especial. 
“Não tem como não se emocionar 
com essas apresentações. Eles to-
cam músicas magníficas e nos faz 
relembrar de vários momentos bons 
do nosso passado e são recordações 
que trazem toda felicidade a tona. 
Que a prefeitura permaneça valori-
zando as bandas de músicas e nos 
trazendo essas maravilhas aos do-
mingos”, declara Ana.

Novidade – Para valorizar ain-
da mais as bandas de música de 
Mariana a Secretaria de Cultura está 
captando o áudio das apresentações 
para que eles sejam veiculados na 
Radio Cidade, rádio online da Pre-
feitura de Mariana, as sextas-feiras e 
sábados, às 12h. Basta acessar ma-
riana.mg.gov.br e conferir.

Sobre – O projeto Banda na 
Praça foi criado pela Secretaria 
de Cultura Turismo e Patrimônio 

Felipe Cunha

Felipe Cunha

da Prefeitura de Mariana. Através 
dele duas bandas marianenses são 
convidadas, em domingos alterna-
dos, para apresentarem seis peças 
musicais, repertório montados por 

elas. As bandas chegam em desfile 
individual na Praça Gomes Freire 
e, após a apresentação, saem juntas, 
tocando o mesmo dobrado, pelo 
Centro Histórico até a Rua Direita.

Secretaria de Cultura oferecerá oficinas 
de artes durante o Mariana Festival

No dia 16 de julho Mariana completa 322 anos. Para celebrar essa data em grande estilo a Secretaria de Cultura, 
Turismo e Patrimônio promove, entre os dias 2 e 29 de julho, o Mariana Festival, um evento recheado de atrações. 
Além da intensa programação cultural, o evento também oferecerá, entre 23 e 27 de julho, diversas oficinas de artes 
para a comunidade. Segundo o secretário de Cultura, Efraim Rocha, serão ofertadas vagas limitadas para as oficinas 
de policromia, pintura, escultura, cantaria, técnicas circenses, produção de eventos, músicas, danças, musicalização 
infantil e artesanato. Os interessados deverão comparecer na Secretaria de Cultura, localizada na Rua Direita, 93, 
centro, entre 4 e 13 de julho para realizar sua inscrição. Para mais informações, ligue no 3558-1062.

Alunos da rede pública municipal 
participam de formatura do PROERD

Pensar no futuro é pensar em 
um país cada vez melhor. É preci-
so que cada vez mais aconteçam 
ações que valorizem a formação 
de alunos com consciência e vol-
tados para o bem. Seguindo esta 
linha de ação, 250 alunos da rede 
pública municipal de ensino, da 
Prefeitura de Mariana, participa-
ram da formatura do Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas, o PROERD. O programa 
é uma ação do 52º Batalhão Polí-
cia Militar de Minas Gerais, atra-
vés da 239ª Cia PM, em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Educação e Desportos.

Para o Prefeito de Mariana, 
Duarte Júnior, essa é uma parceria 
que deu certo e tem tudo para cada 
vez alcançar mais alunos. “Sabe-

mos que nossas crianças precisam 
de orientação para crescerem na 
vida como cidadãos de bem. E va-
mos, sempre, buscar ampliar essas 
ações do bem”, ressaltou o chefe 
do executivo.

Nesta formatura foram cer-
tificados 250 alunos das escolas 
municipais Monsenhor José Co-
ta e Cônego Paulo Diláscio. Eles 
foram orientados pelo instrutor 
responsável, o Cabo Josimar, que 
durante a cerimônia recebeu uma 
homenagem das crianças. Os 
alunos formados apresentaram, 
também, uma pequena peça tea-
tral, mostrando um pouco do que 
aprenderam durante o PROERD.

A Secretária de Educação e 
Desporto de Mariana, Aline de 
Oliveira, ressaltou a importância 

do programa. “Procuramos aliar 
à educação tradicional todas as 
ações que favoreçam o crescimen-
to dos nossos alunos e que os dei-
xem longe das drogas e situações 
que ameacem um futuro promis-
sor”, considerou a secretária.

Ao todo já foram formados pe-
lo PROERD cerca de 25 mil crian-
ças na região de Mariana e Ouro 
Preto. Para conhecer mais sobre o 
projeto em Mariana, acesse a pá-
gina facebook.com/policiamilitar-
demariana

(31) 98489-7530
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adquire 5 novos veículos 
para secretaria de saúde Intervenções do Programa Mãos 

Solidárias no Cabanas estão a todo vapor
Joyce Fonseca

Educação pública é debatida em 
palestra da Prefeitura de Mariana

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

As ações do Programa Mãos 
Solidárias nos bairros Cabanas, 
Santa Rita de Cássia, Santa Clara e 
Vale Verde se iniciaram há mais de 
um mês e estão a todo vapor. Após 
o processo de recebimento das de-
mandas, o Programa iniciou a lim-
peza de entulho das ruas e agora 
começou a trabalhar nas obras.

Entre elas estão intervenções 
no sistema de drenagem e a cons-
trução de um muro de contenção 
para conter a lama acumulada nas 
ruas Cafundão e Camargos. “Sou 
moradora aqui da rua e estou ven-
do resultados do Mãos Solidárias, 
está sendo muito bom”, comenta a 
moradora Ângela Maria.

Além disso, está em andamen-
to a construção de uma praça na 
Rua Cafundão Paracatu de Cima 
(Praça do Cristo), com implanta-
ção de aparelhos para uma acade-
mia ao ar livre para a população 
e construção de calçadas para 
melhor atender a comunidade. O 
coordenador Jefferson Vieira, inte-
grante da equipe de obras do Pro-
grama, ressalta a importância do 
trabalho do Mãos Solidárias, que 
vem realizando um trabalho em 
etapas nos bairros. “Por enquanto 
estamos atendendo as ruas Ca-
fundão, Camargos e Paracatu de 
Cima mas os moradores já podem 
acompanhar nossas equipes tra-
balhando nas limpeza de bueiro e 
outras operações iniciais em outras 
ruas”, disse.

Ainda de acordo com Jeffer-
son, o trabalho em equipe de for-
ma alinhada e comprometida re-
sulta num melhor resultado. “Esse 
é um dos programas mais acerta-

Joyce Fonseca

dos do governo. Ele olha a comu-
nidade como um todo para melhor 
atender a população. Estou muito 
feliz de fazer parte desse trabalho”, 
comenta Jefferson.

Com tantas obras em anda-
mento, o programa irá circular 
pelos bairros. Também estão sen-
do realizados processos de ma-
peamento das ruas para iniciar a 

operação tapa-buraco. “Há muito 
trabalho a ser feito e estamos com-
pletamente dedicados. Queremos 
o melhor para os bairros que estão 
sendo atendidos na Cidade Al-
ta nessa 10ª edição do Programa 
Mãos Solidárias. Juntos trabalha-
mos melhor”, afirma o coordena-
dor do Programa Mãos Solidárias, 
Igor Gomes.

A Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Educação e 
Desporto, promoveu na noite de 
quinta-feira (28) um encontro no 
Centro de Convenções para apro-
fundar o conhecimento dos profis-
sionais das redes de educação mu-
nicipal, estadual e particular sobre a 
Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). De acordo com o MEC, a 
BNCC é um documento que define 
o conjunto de conhecimentos e ha-
bilidades essenciais que devem fazer 
parte dos currículos de todas escolas, 
públicas e privadas, do Brasil.

Ministrada pela coordenadora 
da etapa Anos Finais da BNCC, 
Tatiana Gariglio, e por Edemar 
Amaral, representando a coordena-
ção estadual, a palestra teve como 
objetivo trazer um panorama ge-
ral da educação básica em Minas 
Gerais. Na abertura do evento, a 
secretária de Educação e Desporto, 
Aline Oliveira, ressaltou a impor-
tância do auxílio de todos educado-
res na elaboração dos currículos da 
educação básica.  “São muitos os 
desafios para que a Base Nacional 
converta-se da expectativa à nossa 
realidade. Por isso, precisamos en-
tender o quanto ela é importante, 
como foi construída e de que forma 
está estruturada, para que possamos 
construir uma educação pública de 
qualidade”, afirmou.

Representando o prefeito 

Duarte Júnior, o vice Newton Go-
doy parabenizou a Secretaria pela 
iniciativa de promover a palestra 
e pontuou a educação como ferra-
menta de mudança e transforma-
ção do país. “Esse é um momento 
fundamental para buscarmos me-
lhorias na qualidade da Educação 
em nosso município. Por isso, 
precisamos entender e discutir a 

educação pública com serenidade 
e responsabilidade”, disse.

A BNCC foi apresentada em 
abril pelo MEC ao Conselho Na-
cional de Educação (CNE) e está 
em fase de discussão. O docu-
mento pode ser conferido na ín-
tegra, além de materiais de apoio 
sobre o tema no site: http://base-
nacionalcomum.mec.gov.br/.

Festa Junina do Recriavida 
anima presentes e encanta 
com apresentação de teatro

E mesmo no inverno, o calor tomou conta do Recriavida na noite da 
última sexta-feira (29). A quadrilha contou com a participação de cente-
nas de idosos e familiares, que prestigiaram uma festa cheia de alegria, 
teatro e um casamento super animado.

A fogueira e as comidas típicas ajudaram a esquentar ainda mais a 
noite, que ao som das canções juninas, foi embalada pela encenação do 
famoso casamento caipira, moldado num extraordinário teatro, que ar-
rancou risadas do publico presente.

Márcia Marques participa das várias oficinas oferecidas pelo Recria-
vida há 6 anos e fala da extensão das atividades realizadas pelo grupo. 
“Essa é só uma pequena parte do que fizemos nesse mês de junho. Já 
apresentamos em diversas entidades e a agenda está cheia para julho”, 
disse Márcia, orgulhosa dos trabalhos.

“Proporcionar momentos como esse nos mostra como é importante 
a valorização da vida social de cada integrante dos nossos centros. A 
dedicação empenhada por todos nesse momento cultural nos enche de 
orgulho”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
Juliano Barbosa.

A garantia da qualidade no atendimento de transporte também é 
prioridade para a atual gestão. Prova disso são os cinco novos veícu-
los foram adquiridos pela Prefeitura de Mariana, através da Secretaria 
de Saúde, sendo três carros para atender às demandas diárias das 
equipes de saúde e duas ambulâncias.

Para o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, esses veículos são de 
grande importância para os atendimentos da secretaria. “É um ganho 
muito significativo a vinda desses novos veículos para a saúde pú-
blica. Esperamos que outros automóveis sejam direcionados para o 
município para que possamos atender de maneira ainda mais eficaz a 
demanda da nossa população”, afirma o chefe do executivo.

Três dos veículos que foram recebidos foram obtidos por meio de 
emenda parlamentar. Já os outros, as ambulâncias, foram doados pe-
la Secretaria Estadual e pelo Ministério da Saúde.

O secretário de saúde, Danilo Brito, afirma que os veículos che-
garam em ótima hora. “Hoje temos uma demanda extensa no que diz 
respeito a transporte. Esses veículos serão destinados à atenção pri-
mária. Já as ambulâncias, serão direcionadas à urgência e emergên-
cia, trabalhando em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU)”, ressalta o secretário.

Outros dois veículos também foram adquiridos, um via emenda 
parlamentar e outro por meio de doação do Ministério da Saúde. As 
entregas estão previstas para o mês de agosto.

Aurélio de Freitas
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Que tome cuidado o usuário das redes sociais, principalmente 
administrador de grupo, porque o bicho tá pegando; e não olha 
idade. Dona Justa tá de olho! Tretou na rede, contas há que ajus-
tar! Quem está acostumado a se valer das redes sociais, para 
dizer cobras e lagartos sobre terceiros, como se estivesse em 
grupinhos na rua, no barzinho ou botequim, pode se estrepar 
na Justiça. Falar em rodinhas é uma coisa, pois palavras ditas 
ao vento, o vento leva, e, testemunha é o que não se consegue, 
quando alguém resolve passar o assunto a limpo. No caso da in-
ternet é diferente. Mentiras, ofensas, injúrias, é ato ilícito, de acor-
do com o artigo 186 (aquele que por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito) do Código 
Civil. O ilícito praticado nas redes sociais não precisa de teste-
munha, porque está gravado. Basta à vítima registrar a página 
em cartório e recorrer à Justiça em defesa dos seus direitos. Em 
21 de maio último, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou 
uma garota de apenas 15 anos com base no citado artigo, por 
ter criado e mantido um grupo no WhatsApp, que dirigia ofensas 
e injúrias a pessoas. Sua condenação implica em indenizar três 
injuriados por danos morais. Registre-se que as ofensas não fo-
ram feitas por ela, mas como administradora foi responsabilizada, 
pois caberia a ela não aceitar tal conteúdo, podendo até mesmo 
banir do grupo pessoas com mau comportamento. Fato local e 
semelhante aconteceu há quatro anos, quando garota de 16 anos 
postou, no facebook, mentiras contra pessoa que, então, contava 
74 anos. Felizmente, para ela, em lugar de julgamento, foi chama-
da ao Ministério Público que a fez retratar-se. Que o desfecho do 
caso em São Paulo sirva de exemplo e, ao mesmo tempo, leve à 
reflexão pessoas que censuraram a vítima, por ter levado a garota 
a se explicar junto ao Ministério Público.

O BERRO DO 
BODE ZÉ

Injuria no whatsapp, 
perereco na Justiça!

Dia Internacional de Prevenção às Drogas 
em Itabirito marcado por ações preventivos

Aproveitando o Dia Internacio-
nal de Prevenção às Drogas, cele-
brado no dia 26 de junho, a Secreta-
ria de Assistência Social de Itabirito 
realizou atividades preventivas nos 
Centros de Referência da Assis-
tência Social (Cras) Maria Loura 
e Padre Adelmo durante o mês. As 
ações foram realizadas em parceria 
com a Associação Itabiritense do 
Amor Exigente, por meio do Servi-
ço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV).

As atividades de conscientiza-
ção e sensibilização sobre as conse-
quências do uso indevido de álcool 
e outras drogas foram direcionadas 
para os adolescentes que frequen-
tam as oficinas do local. Por meio 
de vídeos, dinâmicas e depoimen-
tos de integrantes dos Narcóticos 
Anônimos, foram abordados os 
riscos e histórico de uso de subs-
tâncias psicoativas e o processo 
de recuperação. Os participantes 
também conheceram os programas 
disponibilizados pelos Narcóticos 
Anônimos, Amor Exigente e Pro-
jeto Só por Hoje, que auxiliam na 
prevenção da doença.

“Nosso objetivo é proporcionar 
momento de discussão e reflexão 
com os jovens a respeito das con-
sequências do uso das drogas, prin-
cipalmente do álcool. Acredito que 
um dos caminhos para vencermos 
este problema tão grave é por meio 
do diálogo”, afirmou a secretária de 
Assistência Social, Jussara Vieira.

Acidente deixa três vítimas fatais
Um acidente envolvendo um caminhão resultou na morte de três pessoas na 

noite do sábado (30), em Itabirito. As vítimas, todas da mesma família, estavam 
no caminhão, que caiu no Rio Itabirito. Os corpos foram encontrados por volta 
das 21h.A suspeita é de que o caminhão teria perdido o freio quando os passa-
geiros estariam buscando mesas e cadeira para uma festa na localidade. Com 
a demora no retorno, moradores locais foram procurá-los e se depararam com 
o caminhão dentro do Rio Itabirito.Quando os bombeiro municipais chegaram 
ao local, as vítimas já estavam falecidas. Bombeiros Militares de Ouro Preto 
também participaram do resgate.

Mais uma operação 
policial em Itabirito

Mais uma operação policial chamou a atenção dos moradores de Itabirito 
na tarde da terça-feira (3). Desta vez, as Polícias Civil e Militar cumpriam man-
dados de busca e apreensão por todo Estado com a operação “O Regresso”. A 
ação ocorre em várias regiões do Estado e tem o objetivo de combater facções 
criminosas que atuam no estado e prender foragidos. Em Itabirito, os policiais 
cumpriram um mandado de prisão. Segundo informações da Polícia Militar, o 
fugitivo que está sendo procurado pela Polícia possui parentes na cidade, mas o 
mesmo não foi localizado.

A Operação é comandada pelas polícias Militar e Civil, Superintendência de 
Investigação e Polícia Judiciária (SIP) além do Ministério Público Estadual. De 
acordo com o promotor de Justiça Henrique Nogueira Macedo, em entrevista 
coletiva, a operação estadual já prendeu mais de 170 suspeitos em Minas Gerais.

A operação “O Regresso não tem ligação com a Operação Pedra Vermelha, 
ocorrida na última semana que resultou na prisão de nove pessoas. Os alvos des-
ta vez, segundo a Polícia Militar, são indivíduos que praticaram crimes violentos 
e que se encontram foragidos e é realizada de forma integrada pelas instituições 
há cerca de três meses. A operação “O Regresso” continua em todo o Estado por 
tempo indeterminado e novos alvos já estão sendo monitorados”, finaliza.


