
A Barraca dos 
Portões foi 
eleita a campeã 
de 2018 do Juli-
fest, em 
Itabirito.
Itabiritenses 
e milhares de 
turistas lota-
ram as noites 
cheias de 
cantores  e 
dançarinos, 
além de degus-
tar deliciosas 
comidas típicas 
das festas 
juninas. Mais 
Julifest 
na página
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"A felicidade de 
grandes Homens 

consiste em 
levar amor e 

solidariedade a 
quem nessecita".

Wallysson Garret

4º Encontro de Tradições Culinárias acontece 
em São Bartolomeu no fim de semana

Solenidade do DIA DE 
MINAS celebrou a data e 
homenageou personalidades 
com a comenda
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Nos dias 21 e 22 de julho de 2018, 
sábado e domingo, a comunidade de 
São Bartolomeu promove mais uma 
edição do Encontro de Tradições 
Culinárias do distrito, a partir de 11h 
da manhã. Quem prestigiar o evento 
vai apreciar a gastronomia mineira, 
cozinha rica e cheia de história, a co-
zinha tradicional que vem do quintal 
das avós da localidade.

O evento proporciona dois dias 
de tranquilidade e a oportunidade 
de vivenciar os sabores do distrito 
como umbigo de banana, trouxinha 
de couve recheada de pernil, raba-
da com agrião, costelinha com ora-
-pro-nóbis, porções de tira-gosto, 
maçã de peito com batata rústica, 
carne de panela com farofa de ba-

nana da terra, dobradinha, diversos 
doces, entre muitos outros pratos.

A programação conta com vá-
rios shows, e entre eles, na sexta, 
a gravação do DVD Pé na Estra-
da, do Cantor Tony Junior. Além 
de shows de samba, forró, rock e 
programações para toda família e 
atrações específicas para o público 
infantil, como brinquedos, conta-
ção de histórias e teatro.

O evento conta ainda com duas 
oficinas de gastronomia: uma pa-
ra o público infantil com o Chef 
Gustavo Costa e uma para o públi-
co adulto com o Chef Patorroco. 
Além da mesa redonda e lança-
mento do livro: “A Cozinha Brasi-
leira e o Patrimônio Cultural”.

Márcio Luiz 

6º encontro de Carros 
Antigos de Cachoeira do 
Campo acontece em Agosto

O Clube de Carros Antigos de Cachoeira do Campo promove a 6º edição do Encontro 
de Carros Antigos do distrito nos dias 18 e 19 de agosto. Sob a iniciativa do Cornélio José 
da Silva, o evento arrecadará alimentos e fraldas geriátricas para os moradores do asilo São 
Vivente de Paula, de Ouro Preto. Na edição deste ano, o evento conta com as presenças do 

Cidadão Éder, da TV 
Alterosa, que apre-
senta o programa TV 
Verdade, do colecio-
nador Gustavo Brasil 
e de Jorge Filho, 
presidente do Clube 
de Nova Lima, que 
realiza o 2º maior 
encontro de Carros 
Antigos de Minas 
Gerais, que acontece 
no Alphavile, Lagoa 
dos Ingleses. 

A concentração 
será no Shopping 
Jardins Street Mall. PÁG. 12

Pedro Ferreira
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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!

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!

Mário: 
99666-5997

Elias: 
98606-9297

Av. Pedro Aleixo,1021 
Cachoeira do Campo - 3553.1883  

Artigos 
artesanais

Peixes
Ferramentas

Medicamentos 
veterinários

Montaria e 
Selaria
Produtos 
de Pet Shop
Rações

(31) 98449-5823  
(31) 3553-2699
(31) 3553-2698  emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

Venda de móveis em madeira de demolição, 
janelas e esquadrias em madeira, 

acabamentos em madeira.

Ane Souz

ATENÇÃO Cachoeira do Campo e Região

A inauguração da Stylo Calçados será dia 25/07/2018 em frente ao Oratório 
Dom Bosco, à  Av. Pedro Aleixo, 1035. Venha conhecer nossa loja que trará o 

melhor preço , qualidade e atendimento, com maior espaço e conforto.

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

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:
ADRIANO SABINO, brasileiro, 
solteiro, soldador, natural de Maria-
na-MG, nascido a 08/05/86, filho de 
Pedro Sabino e Vicentina Fernan-
des Sabino e NATÁLIA HELENA 
LOURENÇO, brasileira, solteira, 
balconista, natural de Mariana-MG, 
nascida a 10/05/92, filha de Geraldo 
Mariano Lourenço e Maria das Gra-
ças Fernandes Lourenço; Ambos resi-
dentes neste subdistrito;
CÉSAR BARTOLOMEU COSTA 
DIAS, brasileiro, solteiro, analista 
químico, natural de Ouro Preto-MG, 
nascido a 02/08/89, filho de Derci 
Eustáquio Dias e Maria das Mercês 
Costa Dias e VANESSA FERREIRA 
DE JESUS DE PAULA, brasileira, 
solteira, operadora de caixa, natural 
de São Paulo-SP, nascida a 09/09/92, 
filha de Ronaldo Geraldo Firmino de 
Jesus de Paula e Ana Cristina Ferreira 
Guimarães; Ambos residentes neste 
subdistrito;
JOEL DE SOUSA OLIVEIRA, 
brasileiro, solteiro, operador de caixa, 
natural de Ponte Nova/MG, nascido a 
03/08/94, filho de Daniel Gomes de 
Oliveira e Maria Aparecida de Souza 
Oliveira e PÂMELA GUIMARÃES 
PINHEIRO, brasileira, solteira, ven-
dedora, natural de Ouro Preto-MG, 
nascida a 11/01/95, filha de Adilson 
Ernesto Pinheiro e Rosilene Guima-
rães Pinheiro; 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,18 de julho de 2018.

(a)Cássio Luiz de Lima 
Oficial Titular

PROCLAMAS  
DE CASAMENTO

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

ra do Campo. 
Tel: (31)3553-1439
             9496-2195

Show de Prêmios
GLAURA - E. M. Benedito Xavier

1º Prêmio: R$1.000,00
2º Prêmio: R$500,00
3º Prêmio: 1 microondas
4º Prêmio: 1 bicicleta
5º Prêmio: 1 multiprocessador
6º Prêmio: Prêmio Surpresa

5/Agosto
Delicioso Tropeiro, 
 a partir das 11h

Show de Prêmios às 13 h

DICA SINAL VERDE
Antes de ingressar nas interven-
ções... verifique as condições do 
trânsito e respeite a sinalização.

Cenas da novela Espelho da Vida 
são gravadas em Ouro Preto

No dia 10 de julho 
as gravações da no-
va novela das 18h, 
da Rede Globo, 
Espelho da Vida, 
movimentaram 
a cidade de Ouro 
Preto.

O cenário para 
a montagem foi o 
Hotel Solar do Ro-
sário e o Largo do 
Rosário, que contou 
com a participação 
dos artistas: Alinne 
Moraes, Anna Rita 
Cerqueira, Felipe Camargo e da blogueira e youtuber Kéfera Buchmann nas gravações.

A novela Espelho da Vida tem o roteiro de Elizabeth Jhin e direção de Pedro Vasconcelos e 
com previsão de estreia em setembro de 2018, que substituirá a atual Orgulho e Paixão.

As gravações continuam na cidade de Mariana, onde ainda permanecem por mais 10 dias.
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Em desabafos informais, costuma-se dizer que o Brasil é um 
país grande (é o quinto maior do mundo em território), bobo (acre-
dita em toda mentira, que lhe contam. Veja-se o caso da manga 
com leite e do voto nulo) e eu digo que além de grande e bobo, é 
irresponsável porque seu povo, longe de questionar decisões e 
ações conduzidas de cima para baixo, cobrar direitos inerentes à 
cidadania e à democracia, fecha-se em si (com medo?) e espera, 
comodamente, que o pior passe e as coisas melhorem. Deixe co-
mo está pra ver como é que fica! É o cúmulo do comodismo! Gosta 
de fazer barulho, mas, é só isso; lembremo-nos das manifestações 
populares de 2013. 

Aqueles poucos buscadores de assuntos mais sérios, na inter-
net, que pesquisem sobre o que dizem os outros sobre o voto nulo. 
Se pesquisaram anteriormente, na mesma rede, devem ter encon-
trado muita matéria favorável ao voto nulo, notícias, incluindo-se 
aquelas sobre eleições municipais, canceladas porque a nulidade 
dos votos alcançou mais de cinquenta por cento. Se repetirem a 
busca, na atualidade, vão esbarrar num fato curioso. Pouco se fa-
la, favoravelmente, embora se saiba ser grande o número dos que 
o defendem, mesmo assim o pouco favorável é dito de passagem, 
de forma acanhada, como se o cidadão estivesse com medo. O 
medo, nesse caso, pode ter duas faces: o medo do sistema ou da 
autoridade, característica que o brasileiro assimilou desde o perío-
do colonial e o medo de se expor por pensar diferente, medo da 
crítica pública que é inevitável em questões polêmicas. Prefere-se 
fingir que acompanha a manada! De vez em quando, vê-se al-
guém, isoladamente, dizer-se favorável, mas não levanta a ban-
deira, pois o assunto é de foro íntimo; - cada um decide por si, 
acrescenta o comodista. Que foro íntimo? Para si deixou de ser, 
desde que escancarou sua opinião ao mundo!  Assunto de foro ín-
timo não se revela. Numa comparação rasteira, sua posição é pa-
recida à do indivíduo que diz saber quem é culpado de crime ainda 
não desvendado, mas não quer revelar o nome. Deveria continuar 
de bico fechado, oculto na moita, porque ao dizer que sabe e se 
negar a denunciar, o indivíduo se torna, no mínimo, conivente. Por 
trás da omissão do brasileiro está sempre o medo e o comodismo. 

Se opinião favorável ao voto nulo quase não é encontrada, a 
contrária a ele está cheia de defensores, contundentes na rotu-
lação negativa dos que o defendem, porém sem apresentar ar-
gumentação robusta que sustente a tese. Na verdade, além da 
pichação aos adeptos do voto nulo, a grande preocupação é dizer 
que o voto nulo (dado pelo eleitor) não anula eleição,  mas isso já 
se sabe desde que inventaram outro significado para o vocábulo 
“nulidade”. É interessante observar que, embora quase não haja 
manifestação favorável ao voto nulo, a corrente favorável não é 
pequena, pois não se justifica tanta manifestação contrária. Não 
existe o desfavorável se não existe o favorável! Isso é lógico! 

Aliás, foi esse princípio que determinou o questionamento po-
lítico junto ao TSE quanto ao Art.224 do Código Eleitoral (Lei nº 
4.737, de 15/07/1965): “Se a nulidade atingir a mais de metade dos 
votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições 
federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, jul-
gar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará 
dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) 
dias.”  Enquanto não ocorreu anulação de eleições em decorrência 
desse Artigo, os políticos ficaram quietos; não havia com o que 
se preocupar. Posteriormente, fizeram desaparecer da internet o 
noticiário sobre as tais anulações. 

No Youtube, a única referência, escancaradamente, favorável 
ao voto nulo está neste vídeo https://youtu.be/zUcSujmTlKk, que 
vale a pena ser visto e ouvido. O Brasil não mais pode continuar 
à mercê desse sistema corrupto, enganador, que já foi longe de-
mais no prejuízo causado a toda a nação; mas, que não se espere 
solução da parte dos que fazem parte dele. Lobos não protegem 
o aprisco! Ainda que a Operação Lava Jato consiga por todos os 
corruptos na cadeia, se o sistema não mudar, tudo continuará do 
mesmo jeito. Ladrões não se redimem! O voto nulo não anula elei-
ção, mas se ele fizer a maioria, algo deverá acontecer, porque fi-
cará demonstrado, inequivocamente, que o povo quer mudanças; 
e se essas não vierem, há os tribunais internacionais aos quais re-
correr. O próprio sistema diz que a arma do eleitor é o voto. Então 
que, em relação a ele, o eleitor tenha direitos plenos, incluindo-se 
o de recusar o que não lhe apetece. Votar nulo é opção e não 
protesto!  

Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
Gomes 
Batista

Reflexões que o povo 
brasileiro deve fazer VII
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CARTA AOS TEMPOS *R.Koeppel

Quatro histórias da nossa região
Hoje vamos contar quatro his-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profissionais da Saúde realizam encontro para 
aprimoramento do serviço público municipal

A Secretaria Municipal de Saúde realiza no dia 3 de agosto, no auditório do DEGEO (Campus Morro do 
Cruzeiro, UFOP), a VIII Conferência Municipal de Saúde de Ouro Preto. Com o tema “Reconstruindo Espaços 
no SUS”, o encontro visa apresentar as propostas levantadas durante as pré-conferências distritais, realizadas nos 
meses de maio e junho deste ano, com ampla participação de agentes e técnicos da área, servidores, gestores e 
usuários do sistema público de saúde.

Na ocasião, serão votadas as 
decisões que irão compor o plane-
jamento das ações para os próxi-
mos quatro anos, no intuito de via-
bilizar melhorias no atendimento 
das demandas identificadas nas 
pré-conferências.

Trata-se de um marco impor-
tante para a construção de políti-
cas públicas, uma oportunidade 
imperdível para a população atuar 
nas decisões que podem favorecer 
a saúde nos diferentes territórios 
do município. Compareça!

Confira a programação:
13:00 às 13:30 - Credenciamento
13:30 às 14:00 - Abertura
14:00 às 15:30 - Discussões /Parte I
15:30 às 16:00 - Intervalo/Lanche
16:00 às 17:00 - Discussões /Parte II
17:00 às 18:00 - Apres. das Moções
18:00 - Encerramento / Coffee 
break.

(31) 98489-7530

           Críticas
            Denúncias 
           Sugestões

 Novidades
Agradecimentos

Aniversários 
ENVIE PARA
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Audiência pública aborda prestação 
de contas da Secretaria de Obras

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

valdetebraga@yahoo.com.br

Feminismo 
sem fanatismo

AMENIDADESValdete 
Braga

No mundo do politicamente correto, às vezes fica difícil falar 
sobre certos assuntos. Atualmente qualquer um com um celular 
na mão e uma ideia na cabeça (seja ela qual for) se transforma 
em jornalista, repórter, fotógrafo, escritor, filósofo, conselheiro 
sentimental, crítico de arte, crítico literário, analista político, etc., 
etc., etc.. Pior: com todas estas qualidades, a pessoa se torna (só 
na cabeça dela, é claro) “formador de opinião”.

Quando digo “qualquer um”, não se trata de sentido pejora-
tivo, de jeito nenhum. Falo no sentido de qualquer pessoa, in-
dependente de sua responsabilidade, índole ou caráter. Neste 
“qualquer pessoa” encontra-se de tudo. Gente que ajuda, que faz 
um trabalho super positivo, seja de informação, cultura ou lazer, e 
gente que quer seus quinze minutos de fama a qualquer preço. É 
a estes que me refiro. Gente que, por ignorância ou má fé, sempre 
dá um jeitinho de distorcer um comentário ali, ridicularizar uma 
foto acolá; cuja intenção é “causar”, sem a menor preocupação 
com ética ou respeito.

Vemos muita gente, movimentos, grupos, sérios. Mas apare-
ce cada coisa também... podemos tomar como exemplo os mo-
vimentos feministas. Muito legal a movimentação de grupos de 
mulheres por todo o país, com atividades necessárias e impor-
tantes, que ajudam a tantas de nós. Trabalhos voluntários, mães 
de família que encontram um tempo para ajudar e conscientizar 
as mais necessitadas, jovens engajadas em grupos estudantis, e 
tantas outras, que não caberia aqui citar todas. 

E é exatamente por este ser um assunto tão sério, que as-
susta a forma como vem crescendo a banalização da palavra 
machismo. O machismo é uma das formas mais abomináveis de 
preconceito. Precisa ser visto e tratado com a devida seriedade, 
tanto por mulheres como por homens. 

Respeito e admiro muito os movimentos feministas e as mu-
lheres feministas individualmente, também sérias. Mas não é por-
que sou mulher que preciso achar todos os homens do mundo 
machistas. Nem que se um homem olhar torto para mim ou me 
der uma má resposta, vou chamá-lo de machista. Vou chamar de 
sem educação e responder à altura, isso sim. Já se ele me tratar 
mal pelo fato de eu ser mulher, aí, sim, é machismo e a conversa 
é outra. Mas é preciso sensatez para saber discernir os fatos. Se 
entrarmos nessa de banalizarmos algo tão sério a ponto de achar-
mos que toda atitude vinda de um homem é machismo, vamos 
atrapalhar o pouco que conseguimos conquistar até hoje. Não é 
isso que ninguém quer. Queremos igualdade, respeito e reconhe-
cimento justo. Não misturemos as coisas, pelo Bem maior.

Elias Figueiredo

EXTRATO DE EDITAL 
DE LEILÃO DE IMÓVEIS DA 

PREFEITURA DE OURO PRETO
A Prefeitura Municipal de Ouro Preto/ MG torna pública a aber-

tura de procedimento licitatório na modalidade leilão, em conformi-
dade com o disposto na Lei Federal nº. 8.666 /1.993 e suas alterações. 
O Leilão será realizado no dia 04/08/2018 às 10 hs,  no Paço da Mise-
ricórdia situada à Rua Padre Rolim, 344, São Cristóvão – Ouro Preto/
MG, conduzido pelo Leiloeiro Oficial, Paulo César Agostinho matrí-
cula JUCEMG nº 955. Os objetos do leilão são 06 lotes na Travessa 
Kirk Jerônimo, bairro Nossa Senhora de Lourdes  – Ouro Preto/MG, 
com áreas a partir de 330 m2 e lance inicial a partir de R$130.000,00. 
Mais informações no site www.agostinholeiloes.com.br ou pelo tele-
fone (31)2555 0211.

PANORAMA

O “Fotógrafos em Ouro Preto”, festival de fotografia que discute o pa-
norama atual do trabalho fotográfico, está de volta, com o tema A 

Cidade da Serra. São três dias de programação focada em oficinas, papos 
com foto e caminhada ecológica. As atividades serão realizadas no bairro 
“Serra do Veloso”, em um movimento de apropriação do espaço da Serra 
de Ouro Preto. “Chama a atenção que foi na Serra que Ouro Preto nasceu, 
com a mineração de ouro, mas hoje a cidade deixe de lado essa parte tão 
importante da nossa história”, afirma o fotógrafo Lucas Godoy, um dos 
idealizadores do evento. A programação encerra no domingo (22) com a 
Caminhada Ecológica da Serra do Veloso, com o início marcado para 8h. 
O Fotógrafos em Ouro Preto – A Cidade da Serra é uma realização em par-
ceria do Fotógrafos em Ouro Preto, da Associação Comunitária do Bairro 
São Cristóvão, da Mina Du Veloso, do Coletivo DuVeloso, do Ouro Preto 
ArqueoTrekking, do Instituto Portfolio, da NITRO e da Voal Fotografia.

O Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes 2018 
chega ao fim no domingo, dia 22. A programação do último fim de 

semana está recheada com muita música, teatro, exposições, mostras de fil-
mes e oficinas. Haverá, ainda, a Caravana Festival e o Potência da Periferia 
com ações em distritos e bairros fora da área central da cidade; trilhas com o 
Circuito Natureza e atividades artísticas e culturais com o Corredor Cultural. 
Tropicália, tema do Festival deste ano, recebe os holofotes do palco da Praça 
da UFOP no dia 20 de julho, sexta-feira, às 21h, com a banda Nem Secos e o 
show Tropicália 50 anos. Às 22h30, é a vez da banda Francisco, El Hombre, 
formada por mexicanos e brasileiros em uma forte conexão latino-americana, 
com músicas autorais em espanhol e em português. No sábado, 21 de julho, 
às 21h, Duzão Mortmer e Band traz o show Homem de Laboratório, com 
mistura de ritmos diversos, como funk, reggae, rock, blues e samba. Às 22h30, 
a banda belo-horizontina Cartoon sobe ao palco com seu rock progressivo. 
No domingo, 22 de julho, às 21h, a banda Dolores 
602 apresenta o show Cartografia. Para finalizar, 
às 22h30 a Fractal Orchestra apresenta o show 
Metamorfose: Uma Viagem Sonora Pela Música 
Brasileira. A programação completa pode ser con-
ferida em www.festivaldeinverno.ufop.br.

Atenção moradores de Santa Rita de Ouro Pre-
to e Campestre: a Cemig vai realizará obras 

de manutenção na rede elétrica no próximo dia 
26 de julho. Por isso, haverá interrupção no for-
necimento de energia elétrica de nove da manhã 
às três da tarde na região. A Cemig informa que a 
energia pode voltar antes do horário previsto. Por 
isso, desligue a chave geral da sua residência caso 
queira realizar alguma manutenção nas instalações 
internas, mesmo durante o período de interrupção.

A Câmara Municipal de Ouro 
Preto promoveu, na última quin-
ta-feira (12), audiência pública de 
prestação de contas da Secretaria 
de Obras e Urbanismo. Os dados 
apresentados são referentes ao ano 
de 2017 e ao primeiro semestre de 
2018.

O secretário Paulo César Mo-
rais esteve presente, com parte de 
sua equipe gestora, e apresentou as 
obras e os gastos da secretaria nos 
primeiros 18 meses de governo. 
Foram elencadas algumas ações 
da pasta, como reformas de escolas 
municipais e postos de saúde, ser-
viços de drenagem pluvial, manu-
tenção de estradas vicinais e do sis-
tema de iluminação pública, com 
destaque para a Prefeitura Itine-
rante. A reunião também mostrou 
convênios e parcerias realizadas na 
sede e nos outros distritos. No ano 
de 2017, os custos empenhados 
foram de R$15.828.510,55. Já em 

2018, até o mês de maio, o valor 
empenhado é de R$14.512.502,06.

Representando o Legislativo, 
os vereadores Regina Braga (PS-
DB), Luciano Barbosa (MDB); 
Luiz Gonzaga (PR), Chiquinho de 
Assis (PV) e o presidente Wander 

Albuquerque (PDT). Além de Pau-
lo Morais, estiveram presentes os 
secretários de Defesa Social, Antô-
nio Ramos, e de Esportes e Lazer, 
Robson Jose dos Santos, membros 
da pasta de Obras e Urbanismo e 
pessoas da comunidade.

Artesãos da região participam da Feira de 
Tradições Populares do Festival de Inverno

Artistas e artesão de Ouro Preto 
e região estão reunidos em uma lin-
da exposição no Centro de Conven-
ções, no Salão Diamantina. A Feira 
de Tradições Populares reúne inte-
gra a programação do Festival de 
Inverno de Ouro Preto e Mariana-
-Fórum das Artes 2018 e pode ser 
visitada até este domingo, dia 22.

A reportagem do Jornal O Li-
beral conversou com artesãs de 
Ouro Preto que contam sobre a ex-
posição e sobre as atividades desen-
volvidas na cidade.

Uma das exposições é da Asso-
ciação das Senhoras Artesãs (ASA), 
uma associação de mulheres apo-
sentadas, que desenvolvem ativida-
des especializadas na arte têxtil, co-
mo bolsas, panos de prato, caminhos 
de mesa, entre outros. Maria Benícia 
Ponciano Gomes conta, integran-
te da ASA, fala da importância da 
feira. “É muito importante a gente 
divulgar o artesanato legítimo de 
Ouro Preto, não podemos esquecer 
isso, pois os trabalhos que estão aqui 
são feitos em Ouro Preto, por ouro-
-pretanos. É preciso ser valorizado”, 
enfatiza a artesã.

Maria Joana de Oliveira, há 
40 anos produz belos trabalhos de 
abrolhos, um tipo de renda produ-
zida manualmente. Ela destaca que 
a arte está na família há mais de 
um século. “Uma portuguesa, que 
estava de passagem pela região de 
Córrego Fundo, onde minha mãe 
morava, ensinou a técnica a ela e 
um grupo de mulheres que tam-
bém trabalhavam com arte. Minha 

mãe era uma artesã de sangue, com 
qualquer objeto ela fazia um tra-
balho”, relembra Joana, que agora 
expõe os seus trabalhos na Casa de 
Gonzaga em Ouro Preto há quase 
seis anos.

Outra associação que participa 
da exposição é a Associação das 
Mulheres em Ação (AMA). Cristi-
na Faustina da Silva Vitor também 

fala dos trabalhos da AMA na ci-
dade e como surgiu o grupo. “Nós 
reunimos as artesãs de alguns bair-
ros da cidade e com ajuda da Lílian 
França, por meio de um trabalho 
social, montamos a associação para 
fortalecer a parceria”, ressalta.

A visitação acontece até o dia 
22 de julho, das 14h às 20h30. A 
entrada é gratuita.

Elias Figueiredo
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A melhor panificadora da região agora é Dolci Pani

Ane Souz

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

Vinte anos atrás nascia em Cachoeira do Campo, distrito de 
Ouro Preto, a panificadora Tutti Pani. Uma ideia da empresária 
Maria José Roni Rampinelli (in memoriam) a padaria trouxe para 
a comunidade um jeito novo de apreciar a milenar arte de produ-
zir pão. Com receitas inovadoras e muito carinho com a clientela, 
Maria José conquistou o paladar e os corações de Cachoeira do 
Campo.

Graças à qualidade superior de seus produtos e atendimen-
to, a panificadora cresceu e se expandiu, sendo premiada em 
diversos momentos pelos quitutes maravilhosos criados pela 
família, como o memorável bolo de macaxeira e de queijo com 
goiabada. As filhas Letícia e Monique, com o apoio do pai e dos 
maridos ampliaram o negócio, que agora conta com a exclusiva 
marca registrada “Dolci Pani”. 

A panificadora comemorou seu aniversário no último sába-
do, 14 de julho, recebendo amigos, clientes e familiares que 
puderam degustar o delicioso café da tarde. As anfitriãs Letícia 
e Monique, hoje administradoras com ampla visão empreende-
dora, recepcionaram todos, servindo pães de diversos sabores 
(integral, croissant, com queijo, com gergelim, italiano, australia-
no) bolos (de aniversário, mandioca, amendoim, cenoura com 
chocolate, milho, fubá, brownie, cupcake, broinhas) salgadinhos 
(coxinha, kibe, folhados diversos).

Ao longo de sua história e atestando sua qualidade, a Dolci 
Pani já foi agraciada com o prêmio Baker Top, de 2014 a 2017, 
que distingue as 100 melhores padarias do Brasil e também re-
cebeu o Mérito Empresarial 2017 conferido pela Aceop (Associa-
ção Comercial e Empresarial de Ouro Preto) com o 1º lugar, no 
ramo panificadora.

A Dolci Pani conta atualmente com padarias em Cachoeira 
do Campo, e em Ouro Preto, no bairro Antônio Dias. Atende 
também ao Supermercado Farid em Cachoeira do Campo e no 
bairro Cabeças, em Ouro Preto.

Inverno ouro-pretano enche 
a cidade histórica de turistas

Programação cultural do festival de inverno e atrativos 
turísticos de Ouro Preto atraem visitantes

Com um cenário romântico e 
encantador, o inverno de Ouro Pre-
to chama a atenção de milhares de 
turistas nesta estação. O charme do 
frio, juntamente com a hospitalidade 
dos moradores, oferece aos visitantes 
desfrutar dos monumentos e atrativos 
turísticos andando pelas ruas tricente-
nárias da cidade.

O Festival de Inverno de Ouro 
Preto, um dos maiores e tradicional 
evento, contribui para atrair visitan-
tes, levando apresentações musicais, 
espetáculos e muita arte em diversos 
locais, durante o mês de julho. Este 
período é considerado de alta tempo-
rada em Ouro Preto e mesmo com as 
baixas temperaturas, a cidade se en-
che de turistas.

As ruas tomadas por turistas 
demonstraram um substancial mo-
vimento de pessoas no centro histó-
rico. Neste contexto, estima-se que 
a cidade receba em torno de 40 mil 
visitantes e deve fechar o mês com 
80% da taxa de ocupação nos meios 
de hospedagem.

De acordo com o setor de Es-
tudos e Pesquisas Estatísticas do 
Turismo da Secretaria de Turismo, 
Indústria e Comércio e a Associa-
ção Brasileira da Indústria de Ho-
téis (ABIH) - Ouro Preto, o ano 
de 2017, teve a maior taxa de ocu-
pação turística dos últimos cinco 
anos, no mês de julho, que demons-
tram os números:  em 2016, a mé-
dia mensal foi de 55%, já em 2017, 

74%, com indicadores positivos pa-
ra o aumento da procura em 2018.

Estes dados revelam como o tu-
rismo tem movimentado a economia 
da cidade, além disso, o setor estima 
que os números devem se efetivar, 
com um percentual de pelo menos 
5% superior para os próximos anos. 
Vale ressaltar que a média mensal de 
ocupação nos meios de hospedagem, 
fica entre 40 a 60%.

A programação do Festival de 
Inverno vai até o dia 22 de julho e 
nos dias 21 e 22 têm os corredores 
culturais no bairro Antônio Dias e 
na rua São José, respectivamente, a 
partir das 13h, com muita música, in-
tervenções artísticas e apresentações 
teatrais.

Bom Jesus de Matozinhos, Boas 
notícias. SIGAMOS NA LUTA

O vereador Chiquinho de As-
sis (PV) participou de visita à Igre-
ja do Bom Jesus do Matozinhos, 
no bairro Cabeças em Ouro Preto, 
com a equipe técnica do Escritório 
do IPHAN, que na ocasião anun-
ciou aprovação dos projetos para 
realização das obras que a igreja 
tanto necessita.

Chiquinho explica que, segun-
do o IPHAN, os projetos referen-
tes à igreja foram aprovados e já 
se tem o orçamento para a obra. A 
etapa seguinte é a publicação do 
edital para posterior licitação e or-
dem de serviço. 

“Precisamos seguir na luta e 
fazer as devidas pressões políticas 
para que se inicie logo a tão espe-
rada obra. Precisamos unir todas 
as bandeiras partidárias para essa 
ação. Em breve esperamos as or-
dens de serviço e a mobilização 
para a conclusão dos trabalhos. 

Destacamos o devotado tra-
balho do escritório técnico do 
IPHAN de Ouro Preto, assim co-
mo dos técnicos da Secretaria de 
Patrimônio da prefeitura. Preci-
samos agora pressionar Brasília, 
o Governo Federal e o Ministério 
da Cultura para garantir as ações 
necessárias no sentido de agilizar 
a burocracia”.
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Moradora de Ouro Preto pode representar 
a cidade em concurso de Miss Plus Size

Ane Souz

Prefeitura e Moradores de Saramenha 
de Cima fazem parceria para calçar rua

No 1º semestre de 2018, a 
Câmara Municipal de Ouro Preto 
realizou, por meio do Centro de 
Atendimento ao Cidadão (CAC), 
diversas ações em prol da popula-
ção e do município ouro-pretano, 
totalizando mais de 8.500 atendi-
mentos.

De acordo com o presidente 
da Casa, vereador Wander Albu-
querque, “o CAC apresenta um 
balanço positivo nesse período, 
superando os números do ano pas-
sado em 35%. É desta maneira que 
a Câmara de Ouro Preto, por meio 
do CAC, vem trabalhando para 
aproximar, cada vez mais, a comu-
nidade com o Poder Legislativo. 
Exercendo o papel de transparên-
cia, respeito e compromisso”.

“O CAC tem como objetivo realizar ações de cidadania. O crescimento dos atendimentos de-
monstra a importância da prestação dos serviços a toda a comunidade e a preocupação em oferecer 
qualidade, atenção e respeito ao cidadão”, explica Gabriel Neme, coordenador do setor.

De janeiro a junho, o CAC fez a confecção de 3.986 identidades; 135 IDs jovens; 418 atendimen-
tos para o Sindpass; emissão de 822 atestados de antecedentes criminais; quatro atendimentos pelo 
Programa de Atenção ao Idoso (PAI); beneficiou 2416 atendimentos na internet popular. Tambémar-
recadou meia tonelada de alimentos e 8122 peças de roupa para adulto e crianças em campanha de 
arrecadação de doações e recolheu 1200 pilhas e baterias no Projeto Cata Pilhas e Baterias. Realizou, 
ainda, a posse de 68 membros do Parlamento Jovem e 26 vereadores estudantes, além de 710 pessoas 
atendidas pelo Programa Escola Digital.

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

Aliança do poder público com 
o terceiro setor cria ações de 
cuidados e proteção aos animais

Para poder participar do evento, que acontece na capital no dia 28, 
Vaneska precisa contar com doações

O Plus Size é um segmento em 
constante crescimento no país. Como 
forma de valorizar a diversidade, a 3º 
edição do Concurso Miss Minas Ge-
rais Plus Size será realizada no pró-
ximo dia 28 de julho e quer mostrar 
que a beleza não mora em um tama-
nho de manequim. Uma moradora de 
Ouro Preto pode representar a cidade 
no concurso, mas para que sua parti-
cipação se concretize, Vaneska Lopes 
precisa contar com colaboração.

A modelo é de Caratinga, mas 
está em Ouro Preto há três anos. Ela 
está precisando de apoio financeiro e 
patrocínios de empresários para arcar 
com os investimentos do concurso. 
“Ter a chance de participar do miss 
Plus Size MG 2018 é uma forma 
de lutar contra a gordofobia, contra 
o preconceito. É poder mostrar que 
também somos moda. É resistir e 
representar. É inclusão social e uma 
forma mais humana de viver a beleza 
e as diferenças”, pontua a modelo.

Superação
Vaneska conta que tudo come-

çou com fotos publicadas por ela em 
suas redes sociais e que as imagens 
chamaram atenção de uma produtora 
de mercado. Ela aceitou o desafio e 
resolveu se inscrever no concurso. A 
modelo conta que encontrou na no-
va profissão uma forma de superar o 
preconceito e a depressão. Ela revela 
que desde criança sofre preconceito 
por ser gordinha e que já foi muito 

humilhada até com xingamentos. “Eu 
desfilava desde criança e quando uma 
pessoa me chamou de gorda, nunca 
mais quis voltar”, declara.

Mas hoje a história é diferente. 
“Foi muito boa essa oportunidade, 
pois hoje estou muito feliz e minha 
autoestima está lá em cima. Estou 
me sentindo uma mulher mais segura 
com a minha beleza. Passei por um 
período muito conturbado e agora sim 
estou me reerguendo”, comemora.

Além da superação social, Va-
neska vê com grande esperança a 
oportunidade, pois está desemprega-
da e terá a oportunidade de se inserir 
no mercado de trabalho novamen-
te. “Quando você tem uma doença 
tão séria como essa, as pessoas não 
compreendem, não aceitam, então 
foi uma ajuda, uma surpresa muito 
grande essa oportunidade. Eu espero 
conquistar esse emprego, conquistar 
o meu lugar na sociedade novamen-
te, novos amigos e dizer não à gor-
dofobia, não ao preconceito, não a 
depressão, a bipolaridade, a qualquer 
outro tipo de preconceito a doenças 
mentais”, diz com afinco.

Miss Plus Size MG
O evento é uma realização da 

Agência Equipe Plus, única agência 
de modelos especializada no seg-
mento plus em Minas Gerais e será 
realizado no dia 28 de julho, às 20h, 
no Ouro Minas Hotel, em Belo Ho-
rizonte.

Dados
Hoje, segundo o IBGE, cerca 

de 120 milhões de brasileiros usam 
tamanhos de roupa a partir de 44. 
Somente mulheres, são 56,4 milhões 
que compõem o segmento plus, ain-
da pouco explorado no Brasil. Dados 
da Associação Brasileira de Ves-
tuário (Abravest) apontam que esse 
mercado cresce 8% anualmente e 
movimenta cerca de R$7 bilhões. A 
expectativa é de um crescimento de 
pelo menos 10% ao ano.

Quem quiser e puder contribuir 
com a realização de Vaneska, pode 
doar qualquer quantia na seguinte 
conta: Vaneska Maria Lopes Viana; 
Caixa Econômica Federal - Poupan-
ça, Agência 0106, Operação 013, 
Conta 173101-5.

Após anos de debates, e mui-
tos embates envolvendo o poder 
público e as entidades do terceiro 
setor que têm ações dedicadas à de-
fesa dos direitos dos animais, final-
mente, Ouro Preto dá os primeiros 
passos rumo a uma política voltada 
para o bem-estar, controle popula-
cional, proteção e cuidados aos ani-
mais em situação de maus-tratos e 
abandono.

Nesta semana, um acordo fir-
mado entre a Secretaria Municipal 
de Saúde e a ONG AJUDA, de Juiz 
de Fora, com apoio da ONG IDDA 
Ouro Preto e Mariana, viabilizou 
a presença do CASTRAMÓVEL, 
uma unidade hospitalar sobre rodas 
criada especialmente para propor-
cionar gratuitamente a esterilização 
de cães e gatos.

Foram 698 animais inscritos, 
sendo 109 cães machos, 321 ca-
delas e 268 gatos. Nesta semana, 
240 animais já foram castrados, 
incluindo os animais que estão 
sob a responsabilidade do Centro 
de Controle de Zoonoses, os quais 
agora estão disponíveis para ado-
ção responsável.

O abandono de animais além 
de ser um problema social tam-
bém é uma questão de saúde pú-
blica. Por isso, novas campanhas 
pela conscientização deverão 
acontecer em breve. Ampliar as 
parcerias com as entidades prote-
toras é uma das metas do governo 
municipal, uma vez que os órgãos 
responsáveis pelo controle da po-
pulação de animais sem tutor só 
obterão êxito com a participação 
de toda a sociedade.

Serviços da Secretaria de Saúde e Consórcio ICISMEP iniciam 
em Ouro Preto - A Prefeitura Municipal realiza, neste domingo, 

dia 22 de julho, exames de ultrassom com objetivo de reduzir as filas 
de pacientes que aguardam o procedimento.Vai acontecer das 7h às 
18h na Policlínica Municipal (Rua Mecânico José Português, 240 - 
São Cristóvão). Serão atendidos pacientes com horários previamente 
agendados, e outros exames deverão ocorrer em breve. Com isso, 
prevê-se uma redução considerável no tempo de espera para  quem 
precisa do exame. Uma iniciativa da Secretaria de Saúde utilizando 
o Consórcio Intermunicipal de Saúde ICISMEP, instituição pública de 
municípios que promove ações e serviços voltados para a assistência 
à saúde da população dos municípios conveniados.
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JULIFEST 2018: Maior festa junina do interior
mineiro ainda mais acolhedora e surpreendente

Os quatro dias de festa superaram as expectativas do público e fizeram do evento, mais uma vez, um sucesso
A 27ª edição da Julifest acabou há poucos dias e já deixou 

saudade. De 12 a 15 de julho, o público vivenciou o melhor 
da tradição mineira: atrações culturais de peso e uma culinária 
inesquecível, feita com muito carinho pelas mãos de quem sa-
be que a Julifest é muito mais que lazer. A maior festa junina 
do interior de Minas Gerais comprova, ano após ano, que é 
possível aliar expressão cultural, valorização local, tradição e 
inovação. Tudo isso de forma democrática, hospitaleira e mui-
to charmosa.

Para o prefeito de Itabirito, Alex Salvador, a Julifest é sinôni-
mo de festa boa. “Todas as Julifests sempre foram boas. É claro 
que tem algumas mais especiais, como é o caso deste ano. Mas 
é uma característica da festa ser bem organizada e ter uma cul-
tura espetacular. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Itabirito (CDL), a festa é a terceira maior renda da cidade, atrás 
apenas de Natal e Dia das Mães. Isso é um fator interessante para 
a economia local, já que aquece o comércio e gera lucro para 
os mais diversos segmentos, como é o caso da rede hoteleira, 
totalmente esgotada no período do evento. A gente fica muito 
satisfeito porque este investimento é revertido em mais cultura, 
lazer, valorização e, claro, lucro para a população”.

Atrações de tirar o fôlego
As atrações mexeram com o coração do público. E não foi 

para menos. Michel Teló (12), Sidney Magal (13), grupo Beco 
do Rato e Diogo Nogueira (na tarde do dia 14), Bell Marques 
(na noite de sábado) e Matheus e Kauan (15) arrastaram uma 
multidão para a Praça dos Inconfidentes.

Mas não somente o público estava ansioso pelo evento. O 
cantor Sidney Magal adiou as férias só para poder levar sua 
alegria à festa. “Minha viagem começaria na sexta-feira, dia 
do show, mas eu disse: 'não, não posso, eu tenho que ir a Itabi-
rito fazer essa festa e levar essa recordação comigo'. Portanto, 
muito obrigado a todos vocês. Foi demais. Valeu muito a pena. 
Agora as minhas férias serão melhores, graças a vocês".

Algumas atrações especiais trouxeram um tom diferencia-
do para esta edição, como a presença das quadrilhas juninas lo-
cais e visitantes, a Guarda de Moçambique do Divino Espírito 
Santo e um tributo de violas em homenagem a Tião Carreiro e 
Pardinho. Artistas locais como Pirulito da Vila, Cachaça com 
Arnica, Remix 80, Deivison e Marcelo, além dos blocos Uru-
cum, Ivete não veio e Mina Bloco deram um show à parte. A 
Casa do Turista, o Espaço da Biblioteca e a Jardineira do Forró 
completaram a programação, que ofertou a todos atividades 
variadas durante toda a festa. 

Sabor da tradição e ritmo da inovação
Ao mesmo tempo em que reforçou a tradição de sabores 

como o pastel de angu, do ponto de vista artístico, a 27ª edi-
ção da Julifest foi palco de inovações. Um dos destaques foi 
o DJ Marcelo Rosado. "São 27 anos de festival, uma história 
enorme na cidade. Além de ser o primeiro DJ, também será a 
primeira vez da música eletrônica, o que torna o desafio ainda 
maior, mas é uma satisfação enorme", exaltou.

Quem também conquistou o público foi a seresta julina 
'Mai Mio de Baum'. "Essa oportunidade na Julifest, para nós, 
é muito importante. Ver o público reconhecendo o trabalho 
é gratificante", exaltou o maestro e preparador vocal Flávio 
Bastos. Ainda na sexta-feira, subiu ao palco o Grupo Folcló-
rico Aruanda. "A proposta do Aruanda, desde sua criação, em 
1960, é pesquisar, preservar e divulgar o folclore brasileiro por 
meio da música e da dança", destacou o diretor-artístico Wag-
ner Cosse.

No sábado, foi a vez do arrasta-pé Mambembe Bem Bo-
lado e a Big Quadrilha de Bonecos Itabiritenses Gigantes. 
Encantada. Na manhã de domingo, o Mina Bloco apresentou 
Encantos de Sereia. À tarde, voltou à programação ao lado da 
Big Quadrilha e do cortejo cultural Moçambique do Divino 
Espírito Santo do Reino de São Benedito. "A experiência de 
tocar na Julifest foi muito positiva. A estrutura é maravilhosa e 
a equipe super atenta. Será um prazer voltar no ano que vem", 
afirmou o capitão regente da Guarda Moçambique.

Detalhes que cativam
O resgate das tradições da cultura popular brasileira, a di-

versidade dos ritmos, cores e formas foram a grande aposta 
desta edição. Feita por artesãos itabiritenses, a decoração foi 
inspirada nas danças folclóricas, que enfeitaram a grande praça 
do evento com estandartes religiosos, personagens da cultura 
popular e muitas bandeirinhas. Além disso, neste ano, a tradi-
cional igrejinha que sempre compõe o cenário foi uma réplica 
da Igreja da Usina. 

Lucro para as associações comunitárias
Além de proporcionar entretenimento de qualidade de 

forma gratuita para moradores e turistas, a Julifest também 
representa a maior fonte de renda para as associações comu-
nitárias da cidade. Neste ano, 22 associações prepararam os 

famosos quitutes da festa, revertendo os lucros para melhorias 
nos bairros. 

As associações mais bem votadas recebem um prêmio de 
incentivo, além dos valores arrecadados com as vendas. A ga-
nhadora é escolhida por um corpo de jurados que avalia a be-
leza e a decoração das barracas, traje dos atendentes, qualidade 
dos alimentos, higiene, entre outros. 

Em 2018, a grande campeã foi a Associação Comunitária 
Antônio da Cruz, do bairro Portões, que recebeu um prêmio de 
R$ 8 mil. “Ano passado ficamos em terceiro lugar e batalha-
mos muito conseguir essa primeira colocação. Com esta verba, 
pretendemos organizar mais a associação, reformar o espaço e 
expandir as ações, desenvolvendo projetos para crianças, jo-
vens e adultos”, afirmou a presidente Rosélia Ferreira. 

O segundo lugar ficou com a associação do bairro Pedra 
Azul, que faturou R$ 5 mil, e o terceiro com a associação do 
bairro Praia, que ganhou R$4 mil. As associações dos bairros 
Cabral, Córrego do Bação e Grota da Mina e do bairro Meu 
Sítio completaram o pódio com o quarto e quinto lugar, res-
pectivamente, recebendo os valores de R$3,5mil e R$3 mil.

Prefeito Alex entrega cheque à campeã do concurso de barracas

Diogo Nogueira contagiou o público na roda de samba

DJ Marcelo Rosado fez história ao se apresentar na Julifest

Quadrilha Pé de Serra, de Belo Horizonte, exaltou tradição junina

Pastel de angu e pinga com mel são iguarias tradicionais da festa

Sidney Magal apresentou seus sucessos na sexta-feira

Dupla Matheus e Kauan encerrou com 
chave de ouro a Julifest 2018

Bell Marques apresentou seu axé na noite de sábado

Michel Teló agitou a quinta-feira da Julifest

Tranquilidade e segurança na 
maior festa junina de Minas

O público pôde curtir tranquilamente os quatro dias de fes-
ta. Segurança foi uma das prioridades do evento, que contou 
com 40 policiais militares, 22 guardas civis municipais, 68 
bombeiros, entre municipal e civil, além de 120 seguranças 
particulares, o que proporcionou ainda mais conforto e tran-
quilidade para a festa. Os agentes atuaram tanto na Praça dos 
Inconfidentes quanto nas ruas do entorno.

No decorrer do evento, nenhuma ocorrência de grandes pro-
porções foi registrada pelas autoridades de segurança da cidade. 
Durante todo o evento, também foi realizada a revista do público 
para inibir crimes e deixar os itabiritenses e turistas seguros de 
que poderiam curtir a festa sem nenhum problema. De forma 
geral, a Julifest 2018 ocorreu com muita tranquilidade.

Satisfação estampada no rosto
A Julifest é uma manifestação sociocultural que tem lugar 

especial no coração dos itabiritenses e dos milhares de turistas 
que, ano após ano, se encantam com o que a cidade tem de 
melhor. E, por este motivo, a festa caiu nas graças do público. 
“Foi minha primeira vez na Julifest. Gostei muito, é uma festa 
muito divertida, com pessoas acolhedoras. O passeio na Jardi-
neira foi muito legal e pude conhecer mais sobre a história de 
Itabirito”, declarou Thaires Costa, de Belo Horizonte. 

Fatores importantes, como a segurança, são pontos impor-
tantes na avaliação dos turistas. “Gostei muito da festa. É mui-
to segura e podemos curtir sem medo. Foi a primeira vez que 
vim e achei muito positiva”, revelou Robson Rodrigues, de 
Belo Horizonte. Por esse e outros motivos é que quem conhece 
a Julifest quer voltar sempre. “É uma festa muito bacana, com 
um clima muito legal. Pretendo voltar no próximo ano”, Pedro 
Soares, também da capital mineira.
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NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Premiadas: o JULIFEST de Itabirito encanta 
a todos com o cenário de interior através das 
barracas com uma decoração típica, gulosei-
mas e bom atendimento, além do cardápio, 

que inclui o pastel de angu. Ela se transforma em festa de destaque 
do interior de Minas. O júri classificou as campeãs e a barraca dos 
Portões foi a grande vencedora recebendo um cheque no valor de 8 
mil reais. Veja as demais classificadas: 2º lugar Pedra Azul prêmio 
de 5 mil reais, 3º lugar Praia, 4 mil reais, 4º lugar, Córrego do Bação 
3 mil e quinhentos reais, seguida do Meu Sitio que levou o prêmio 
de 3 mil reais.
Por onde anda: José do Carmo Nahás, grande incentivador de 
nossa cultura e principalmente de nossas Bandas de música. Ele já 
exerceu o cargo de vereador e atuou na área de mineração, sempre 
participativo, cultiva grandes amizades. José do Carmo Nahás é 
gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Santa Cruz: uma festa também muito comentada na região foi a 
do Padroeiro Santo Antônio e Maria Concebida de Casa Branca 
(Glaura) momentos culturais e espetáculos na Praça foram desta-
ques. A comunidade se prepara para o Arraiá de Santa Cruz neste 
dia 28 a partir das 8h, com a programação que vai da dança quadri-
lha, brincadeiras, caldos quentão e um show especial. 
Vereador: a população tem elogiado a postura do vereador Ricar-
do Oliveira, que tem usado as redes sociais para denunciar questões 
de interesses citadino. A última foi com relação à UPA Celso Matos 
Silva, construída na gestão de Manoel da Mota e implantada na 
atual administração, e que passa por momentos difíceis, com a falta 
de medicamentos.
Perda: esta semana faleceu Sócrates Idelfonso Guimarães, filho de 
tradicional família itabiritense e proprietário da Agro Reis. Sócra-
tes, com seu amor pelo Cruzeiro, cultivava amigos e tinha carinho 
especial pelos animais e plantas. Condolências à família.
A copa e a vida: a sabedoria popular ensina. Tudo que é bom dura 
pouco. O que é raro é caro. Amor sincero custa caro. Vinicius de 
Moraes cantava a gente mal nasce e já começa a morrer. Por isso 
a copa do mundo é tão cativante, se acontecesse todo ano não teria 
graça. Como a copa a vida é tão boa, louca e breve. Porque a vida 
não acontece de 4 em 4 anos, ela acontece todos os dias, pois o 
tempo não para, é curto e não para de passar… (Adaptação do texto 
de Paulo Navarro)
Para Refletir: O homem não é nada além da educação que faz 
dele. (Immanuel Kant)

Arquivo Ivacy Simões

Prefeitura de Itabirito realiza 
lançamento da 14ª Semana de 
Desenvolvimento Econômico

Casamento na roça do condomínio Santa Clara 
teve o Padre Daniel “Boca Preta” e muita gente animada

Personalidades da nossa sociedade: do quinteto da foto, 
dois estão entre nós; são eles: os bancários Orlando e 

Cornélio. Milton da Praça, Celso Matos e Armando (Boqui-
nha) já partiram dessa vida, mas deixaram grandes e 

importantes contribuições para a nossa Itabirito de hoje

Este ano, evento abrigará a I Feira de Produção Rural
Os preparativos para a 14ª Se-

mana de Desenvolvimento Eco-
nômico de Itabirito já estão a todo 
vapor. Na última quarta-feira, 11 de 
julho, foi realizado o lançamento 
oficial no Salão dos Ferroviários, 
na Praça da Estação. O evento con-
tou com a participação de empresá-
rios, representantes das entidades 
empresariais locais e autoridades 
do município. Na oportunidade, fo-
ram entregues os certificados para 
os participantes do ano passado.

Durante o lançamento, foram 
apresentadas as novidades da se-
mana deste ano, que terá como te-
ma Desenvolvimento Econômico e 
Agricultura: Diversificar com Sus-
tentabilidade. Além da ampliação 
do número de estandes, que passará 
para 139, o evento também abrigará 
a I Feira de Produção Rural, que tem 
como objetivo divulgar o trabalho 
dos produtores rurais da cidade.

De acordo com o prefeito Alex 
Salvador, presente no evento, a Se-
mana é mais uma ação que visa o 
aquecimento do comércio local. 
“Por meio da feira, o empresário 
consegue fazer novos negócios, ter 
acesso a diversos cursos e capacita-
ções e pode obter melhores resulta-
dos”, ressaltou.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Antônio Avelar, 
falou sobre a realização da Feira de 
Produção. “Os produtores rurais de-
sempenham um importante trabalho 
no crescimento e desenvolvimento 
da cidade, por isso é fundamental 
mostrar o que é produzido, propor-
cionando o crescimento da atividade 
e favorecendo a diversificação eco-
nômica do município”, disse.

O proprietário da Academia 
Sport Defense, Douglas Rosen-
do, participou do lançamento para 
reservar seu estande. Ele vai parti-
cipar da Feira pelo quarto ano. “A 
feira proporciona uma visibilidade 
muito boa, além do contato com 
outros empreendedores da cidade. 
A cada ano, temos resultados me-
lhores. Era resistente a participar 
do evento, mas vi que vale muito a 
pena”, afirmou.

A Semana de Desenvolvimen-
to Econômico acontece entre os 
dias 28 e 31 de agosto, no galpão 
da antiga Delphi. A venda para os 
expositores interessados já come-
çou. Mais informações podem ser 
obtidas na Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, por meio do 
telefone 3561-1145.PANORAMA

O Ministério da Educação (MEC) abriu inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) com 155 
mil vagas para o segundo semestre de 2018. A UNIPAC disponibilizou quase 300 vagas nas unidades de Bar-

bacena, Conselheiro Lafaiete e Itabirito para a avaliação do MEC. O prazo para participar vai até o dia 22 de julho. 
Podem participar da seleção estudantes que participaram do Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram média 

O Coral Canarinhos de 
Itabirito participa des-

de o dia 18 do congresso 
regional em Juiz de Fora, 
o XV Congresso Regio-
nal Sudeste dos Meninos 
Cantores do Brasil. O 
encontro é promovido pela 
Federação Internacional 
Pueri Cantores e tem como 

das notas nas provas igual ou superior a 450 
pontos e nota na redação superior a zero. 
Para concorrer pela modalidade de finan-
ciamento do Fies, é preciso possuir renda 
familiar mensal bruta per capita de até três 
salários mínimos. Já na modalidade P-Fies, 
quando o agente financeiro é o banco, a 
renda familiar mensal bruta per capita deve 
ser de três a cinco salários mínimos. As ins-
crições devem ser feitas pelo site oficial do 
Fies www.fies.mec.gov.br

objetivo celebrar a fé e a espiritualidade entre crianças e jovens através da 
música. O evento reúne corais de toda a região sudeste, além de coros convi-
dados do Sul e conta com uma programação que envolve diversas atividades 
artísticas e de intercâmbio cultural entre os coralistas. As apresentações do 
Congresso são gratuitas e abertas ao público. A programação completa pode 
ser encontrada no site: www.puericantores.com.br

Marcos Fileto
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PREFEITURA  
MUNICIPAL 

DE  ITABIRITO

Quarto Aditivo ao Convênio de Coope-
ração Técnica no 002/2016, que entre 
si celebram o Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico do município de 
Itabirito (Saae) e a Associação Nacional 
dos Serviços Municipais de Saneamento 
(ASSEMAE).
Aviso de Julgamento da Proposta e Habi-
litação – O SAAE de Itabirito torna público 
que realizou abertura da Proposta e Habili-
tação do Processo Licitatório nº077/2018, 
na modalidade de Pregão Presencial 
nº044/2018 Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica especializada no fornecimento de 
uniformes femininos que serão utilizados 
pelas servidoras do Serviço Autônomo de 
Saneamento Básico de Itabirito/MG, con-
forme especificações do anexo I do edital, 
do pregão presencial. A Comissão de Lici-
tação julgou por Deserta, sem concorrentes 
interessados em participar Itabirito/MG, 
12/07/2018 – Engº. Wagner José Silva Me-
lillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habi-
litação – O SAAE de Itabirito torna público 
que realizou abertura da Proposta e Habili-
tação do Processo Licitatório nº078/2018, 
na modalidade de Pregão Presencial 
nº045/2018 Objeto: Aquisição de copos 
descartáveis, selos de alumínio (tampas) e 
caixa de papelão para armazenamento a se-
rem utilizados no sistema de envase de água 
tratada da ETA - Estação de Tratamento de 
Água, conforme especificações do anexo I, 
do edital, do pregão presencial. A Comissão 
de Licitação julgou por Frustada, fora da 
média de pesquisa de preços Itabirito/MG, 
13/07/2018 – Engº Wagner José Silva Me-
lillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contra-
to de Prestação de Serviço do Seguro de 
Veículos.  Referência: Pregão Presencial 
nº 049/2017, nos termos da Lei nº 8.666/93, 
com suas posteriores alterações. Contra-
tante: Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico do Município de Itabirito - MG. 
Contratada: Gente Seguradora S/A Obje-
to: Prestação de serviços de seguro total 
de veículos, maquinários e motocicletas 
para a frota do Serviço Autônomo de Sa-
neamento Básico de Itabirito/MG, Valor 
Total: R$40.296,00 (Quarenta mil duzen-
tos e noventa e seis reais). Forma de paga-
mento: 10 (dez) dias úteis após emissão e 
aceite da apólice. Vigência: Fica aditado até 
12/07/2019. Dotação Orçamentária: ADM. 
– Manutenção Conserv. e Ampl. da Frota, 
Maq. e Equip. Automotivos: 17 512 1703 
4.007  33.90.39.00 Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas e condições do contrato 
original. Data da assinatura do Termo Adi-
tivo: 12/07/2018. Engº Wagner José Silva 
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato 
de Prestação de Serviço de Suporte ao 
programa Comercial. Referência: Pre-
gão Presencial nº 041/2015, nos termos 
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores 
alterações. Contratante: Serviço Autônomo 
de Saneamento Básico do Município de 
Itabirito - MG. Contratada: Gestcom In-
formática Limitada – ME. Objeto: empresa 
especializada em sistema (software) de ges-
tão comercial, para fornecimento de licença 
de uso, sob a forma de locação que inclui 
a sua manutenção, atualização e suporte, 
contendo os módulos de requerimentos, 
contas e consumos, atendimento ao publi-
co, divida ativa, autoatendimento, cobrança 
via cartório de protesto, ordens de serviços 
online, controle da estação de tratamento de 
água bem como as suas respectivas insta-
lações, migração e implantação dos dados 
existente, para ser utilizado no SAAE - Ser-
viço Autônomo de Saneamento Básico de 
Itabirito – MG. Valor mensal: R$4.137,30 
(Quatro mil cento e trinta e sete reais e trinta 
centavos),  Valor Total: R$20.686,50 (vinte 
mil seiscentos e oitenta e seis reais e cin-
quenta centavos).Forma de pagamento: 05 
(cinco) dias após a emissão e aceite da nota 
fiscal. Vigência: fica aditado para 05 (cinco) 
meses ate 31/12/2018. Dotação Orçamen-
tária:17.  122.1.701.4.003 33.90.39.00 Per-
manecem inalteradas as demais cláusulas 
e condições do contrato original. Data da 
assinatura do Termo Aditivo: 20/07/2018. 
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor 
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 048/2018 - 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°084/2018, na Modalidade 
de Pregão Presencial nº048/2018, S.R.P. 
008/2018 Objeto: contratação de empresa 
especializada para a realização de análises 
da qualidade da água para abastecimento 
no município e distritos de Itabirito-MG, 
em cumprimento das exigências da portaria 
de Consolidação do Ministério da Saúde nº 
05/17, anexo XX, que trata do enquadra-
mento das águas aos padrões de potabili-
dade para abastecimento humano, exigidos 
pela mesma, conforme especificações do 
anexo I, do edital, no dia 06/08/2018 às 
09h00min, na sala de reuniões do SAAE, 
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, 
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000  – Site 
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br

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

Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
EDITAL. Pregão Presencial nº 081/2018 
– PL 150/2018 – RP 044/2018 - Registro 
de preço para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de 
produtos para a saúde – Materiais Médicos 
Hospitalares de Apoio e Diagnóstico I. Ti-
po: Menor Preço por item. A abertura será 
dia 06/08/2018 às 13:00 hs. 
Pregão Presencial nº 082/2018 – PL 
151/2018 – RP 045/2018 - Registro de 
preço para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de 
produtos para a saúde – Materiais Médicos 
Hospitalares de Apoio e Diagnóstico III. 
Tipo: Menor Preço por item. A abertura 
será dia 07/08/2018 às 13:00 hs. 
Pregão Presencial nº 083/2018 – PL 
152/2018 – RP 046/2018 - Registro de 
preço para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de 
produtos para a saúde – Curativos pra aten-
dimento a pacientes portadores de feridas. 
Tipo: Menor Preço por item. A abertura 
será dia 08/08/2018 às 13:00 hs. 
Pregão Presencial nº 084/2018 – PL 
153/2018 – RP 047/2018 - Registro de 
preço para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento 
de produtos para a saúde – Dispositivos 
Invasivos, Sutura e Termômetro. Tipo: 
Menor Preço por item. A abertura será dia 
09/08/2018 às 13:00 hs. 
O edital poderá ser retirado pelo Site www.
itabirito.mg.gov.br, no Depto de Licita-
ções; E-mail  licitacao@pmi.mg.gov.br. A 
reunião 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.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 070/2018 
- PL 137/2018 – RP 040/2018 – Registro de 
Preço para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para confecção de camisas 
em atendimento a Secretaria Municipal de 
Segurança e Trânsito. Vencedor: Comercial 
C e C Eireli. CNPJ: 23.539.504/0001-80. 
Valor Total: R$ 11.040,00
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Julgamento Propostas de Preços – 
CP002/2018 – PL071/2018 - Contrata-
ção de pessoa jurídica para construção da 
Creche Municipal, situada à Rua Acuruí, 
518, Bairro Padre Adelmo, Itabirito/MG, 
incluindo mão de obra e materiais, aten-
dendo à SEMED. Após análise das pro-
postas de preços, foram declaradas clas-
sificadas as licitantes Consill Construtora 
Irmãos Lara Ltda., Construtora Ambiental 
Ltda., Construtora Ferreira Júnior Ltda., 
CMC – Construtora Martins Costa Ltda., 
Eficiência Construtora Ltda., Engebrum 
Construtora Ltda. EPP, Inovar Constru-
ções e Comércio Ltda., JS Empreendimen-
tos e Construções Ltda., Printer Projetos e 
Construções Ltda., Suprema Construções 
e Incorporações Ltda. ME e Torres Cons-
truções e Empreendimentos Ltda. e des-
classificadas as licitantes CR da Matta En-
genharia Ltda. e Fator Construções Ltda. 
EPP. Foi declarada vencedora do certame a 
licitante Suprema Construções e Incorpo-
rações Ltda. ME, CNPJ: 14.622.734/0001-
17, com o valor global de R$1.589.648,96.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
Resultado – Pregão Presencial 079/2018 
- PL 147/2018 – RP 043/2018 – Registro de 
preço para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de equi-
pamentos, eletrodomésticos e eletroeletrô-
nicos para atender as unidades da Prefeitu-
ra Municipal de Itabirito em atendimento 
à Secretaria Municipal de Administração. 
Vencedor: Adilene Anastácia Francisco 
– ME. CNPJ: 22.619.793/0001-64. Valor 
Total: R$ 20.625,00. Vencedor: Bioma 
Científica Eireli. CNPJ: 07.993.655/0001-
57. Valor Total: R$ 20.934,00. Vencedor: 
Dário Humberto de Melo Castro. CNPJ: 
71.181.184/0001-81. Valor Total: R$ 
14.380,00. Vencedor: Digital Informática e 
Tecnologia Ltda. CNPJ: 05.448.910/0001-
55. Valor Total: R$ 22.930,00. Vencedor: 
Moura Empreendimentos Comerciais Lt-
da-ME. CNPJ: 23.204.495/0001-76. Valor 
Total: R$ 30.688,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Re-
sultado Classificação – CP 005/2018 - 
PL 110/2018 – RP 034/2018. Após análise 
das propostas de preços, foram declaradas 
classificadas as seguintes licitantes: Hori-
zontes Empreendimentos em Construção 
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Ofertas diferentes 
todos os dias! 
Vá e confira.

"Restaurante e Churrascaria 4 Estações Grill e casa de shows Ltda - 
ME, por determinação do conselho municipal de Desenvolvimento 
sustentável e Melhoria do meio Ambiente - CODEMA, torna público 
que solicitou, através do processo nº 1227/2018, Licença Ambiental 
para atividade de NPL - 56.11-2-01- Restaurantes e similares e NPL 
- 82.30.0-02 - Casas de festas e eventos, à Rodovia dos Inconfidentes, 
1200, Santa Efigênia, do Município de Itabirito, MG"

A MAIS COMPLETA LINHA DE 
MATERIAL ESPORTIVO DA REGIÃO

Camisaria
BARRETO

Roupas - Calçados - 
Cama e Mesa

R. Dr. Guilherme, 172 - ITABIRITO - 3561.1881

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

(31) 3561-0508 
3561-3584

98979-4354

Promoção: 
Tinta Glasurit com 
preços especiais 
até 31/julho

Eireli – ME, Lagotela Eireli EPP e Portal 
Serviços Imobiliários Ltda. Foi declarada 
vencedora a licitante Portal Serviços Imo-
biliários Ltda., CNPJ: 20.232.327/0001-
04, Valor Total R$ 920.310,00. A íntegra 
da decisão encontra-se disponível no De-
partamento de Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– RETIFICAÇÃO DE PUBLICA-
ÇÃO  - Edição 1298 de 13/07/2018 Jornal 
“O LIBERAL” - Extrato de contrato 
400/2018 – ONDE SE LÊ:  PP 004/2018 
- PL 011/2018 – RP 005/2018 – LEIA-SE:  
PP 008/2018 – PL 005/2018. 
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de contrato 379/2018 – Pre-
gão Presencial 060/2018 - PL 109/2018 
– Objeto: Contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de materiais elétricos 
para atender a demanda de manutenção 
da Secretaria Municipal de Obras e Ser-
viços. Contratada: Gama Luz Comércio 
de Materiais Elétricos Ltda. – CNPJ: 
10.174.094/0001-79. Valor: R$ 813,30. 
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de contrato 404/2018 – Pregão 
Presencial 034/2018 - PL 062/2018 – RP 
020/2018 – Objeto: contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de materiais 
de limpeza e higienização para a Prefei-
tura Municipal de Itabirito. Contratada: 
Comercial Vener Ltda – EPP – CNPJ: 
65.353.401/0001-70. Valor: R$ 7.411,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de contrato 408/2018 – Pregão 
Presencial 074/20187 – PL 135/2017 – 
RP 045/2017.  Objeto: Contratação de pes-
soa jurídica para fornecimento de Produtos 
Absorventes Descartáveis Pediátricos de 
uso externo para atender a demanda dos 
pacientes das Unidades Básicas de Saúde 
que necessitam dos mesmos, através do 
Serviço Social e Assistência Farmacêu-
tica da Secretaria Municipal de Saúde 
de Itabirito. Contratada: SC Serviços E 
Comércio Ltda – EPP - CNPJ sob o nº 
12.803.572/0001-98. Valor: R$ 28.730,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de contrato 413/2018 – Pregão 
Presencial 043/2018 - PL 078/2018 – RP 
026/2018 – Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de ferramentas 
para atendimento do Departamento de 
Limpeza Urbana, da SEMURB. Con-
tratada: Transcol Material de Constru-
ção, Indústria e Comércio Ltda.– CNPJ: 
16.711.549/0001-33. Valor: R$ 25.098,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de contrato 417/2018 – Pregão 
Presencial 032/2018 - PL 059/2018 – RP 
019/2018 – Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica especializada para fornecimento 
de produtos químicos, materiais para lim-
peza e tratamento da água da piscina do 
CMEI Peter Pan e materiais para labora-
tório de ciências (reagentes e vidrarias), 
em atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação. Contratada: Ammer Comércio 
de Produtos Químicos do Brasil - Eirelli 
– CNPJ: 19.876.529/0001-00. Valor: R$ 
5.398,57. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de contrato 422/2018 – Pre-
gão Presencial 097/2017 - PL 181/2017 
– Objeto: Contratação de pessoa jurídi-
ca para fornecimento de camisas para 
atenderem a demanda da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer. Contratada: 
Silkmania Confecções Ltda. - ME – CNPJ: 
10.599.956/0001-05. Valor: R$ 9.995,30. 
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de contratos – Pregão Presencial 
059/2018 - PL 107/2018 – RP 033/2018 
– Objeto: contratação de pessoa jurídica, 
para fornecimento de pneus novos e câma-
ras de ar novas, devidamente certificados 
pelo INMETRO, para uso nos veículos 
leves, semi pesados e pesados da frota Mu-
nicipal. Contrato: 426/2018 – Contratada: 
CPA – Comercial e Importadora de Pneus 
Ltda. – CNPJ: 21.538.565/0003-69. Valor: 
R$ 25.208,00. Contrato: 427/2018 – Con-
tratada: El Elyon Pneus Eireli – Me – CNPJ: 
29.259.420/0001-79. Valor: R$ 41.533,60. 
Contrato: 428/2018 – Contratada: FJ Pneus 
Ltda.-Me – CNPJ: 26.551.680/0001-25. 
Valor: R$ 95.900,00. Contrato: 429/2018 
- Contratada: JRS Pneus Ltda – CNPJ: 
07.620.907/0002-83. Valor: R$ 157.084,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de contrato 432/2018 – Pre-
gão Presencial 011/2018 – PL 014/2018 
– RP 008/2018.  Objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para confecção de meda-

lhas fundidas, medalhas comuns, troféus 
em inox e troféus prontos para premiação 
dos atletas que irão participar dos eventos 
esportivos realizados pela Prefeitura Mu-
nicipal de Itabirito através da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. Contrata-
da: Comercial Acarte Ltda – EPP - CNPJ: 
14.623.076/0001-88. Valor: R$ 35.001,00. 
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de contrato 440/2018 – Pregão 
Presencial 140/2018 - PL 243/2018 – Ob-
jeto: Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada em prestação de serviços de loca-
ção, montagem, desmontagem, transporte 
e manutenção de estrutura de tendas, para 
atender a demanda de eventos artísticos 
culturais e outros, na sede e distritos, pro-
movidos ou apoiados pela Prefeitura Mu-
nicipal de Itabirito através da SEMCULT. 
Contratada: Marco Antônio Alvarado 
–Me.– CNPJ: 04.310.309/0001-39. Valor: 
R$ 214.417,12. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG - Extrato do 3º Termo Aditivo nº 
086/2018 ao contrato 094/2017 - CP 
003/2016 – PL 051/2016. Objeto: Contra-
tação de pessoa jurídica para construção da 
Creche do Bairro Quinta dos Inconfiden-
tes, no município de Itabirito/MG. Con-
tratada: Unibloco Construtora Ltda – Me 
– CNPJ: 08.043.452/0001-62. Vigência: 
20/07/2018 a 17/01/2019.
O Município de Itabirito torna público: 
Extrato da Ata 079/2018 referente 
ao Pregão Presencial 066/2018 - PL 
128/2018 – RP 038/2018. Objeto: Registro 
de preços para eventual e futura contrata-
ção de pessoa jurídica para fornecimento 
de túmulos de concreto a fim de atender ao 
cemitério parque da esperança de Itabirito. 
Detentor da Ata - Minas Blocos e Pré-
-Moldados Indústria e Comércio Ltda. – 
CNPJ: 23.626.011/0001-87-Item 1 - V.Un. 
R$ 670,00.  Homologação/ Ratificação: 
21/06/2018. A íntegra da ata encontra-se 
disponível no Deptº de Licitações e Con-
tratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito – 
Rescisão de Contrato e Cancelamento 
da Ata - Extrato de Termo de Rescisão 
007/2018 ao Contrato 289/2013 – Pregão 
Presencial nº: 046/2018 – PL 083/2018 – 
RP 027/2018 – e Cancelamento da ATA 
050/2018. Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de lanches 
em diversas atividades da SEMSA du-
rante o ano de 2018. Contratada: Mania 
de Filé Bar e Restaurante Ltda. – CNPJ: 
18.175.986/0001-04. Data da Rescisão: 
13/07/2018. Fundamento Legal: Art. 79, 
da Lei 8.666/93.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Se-
mad/RH - Edital de Processo Seletivo 
Público Simplificado nº 001/2018 - Con-
vocação dos Candidatos - O Prefeito de 
Itabirito-MG, no uso de suas atribuições le-
gais, informa que em observância ao Prin-
cípio da Publicidade, divulga a Lista da 
Terceira Convocação do Edital 001/2018, 
referente ao Processo Seletivo Simplifica-
do de Provas para contratação de pessoal 
por prazo determinado. O detalhamento da 
lista se encontra no site oficial da Prefei-
tura Municipal de Itabirito www.itabirito.
mg.gov.br e impressa no Quadro Oficial, 
mais informações (31)3561-3227.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Pro-
curadoria Jurídica Consultiva – Extrato 
de Termo de Colaboração nº 031/2018 – 
Inexigibilidade nº 022/2018. Partes: Mu-
nicípio de Itabirito e a Associação de Apoio 
Comunitário Novo Horizonte. Objeto: 
repasse de subvenção anual para a Associa-
ção de Apoio Comunitário Novo Horizonte. 
Data de assinatura: 22/05/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/12/2018. 
Valor:R$6.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2893 - 
3.3.50.43.00.00- Ficha 539.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
032/2018 – Inexigibilidade nº 023/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção Comunitária do Bairro Padre Adel-
mo. Objeto: repasse de subvenção anual 
para a Associação Comunitária do Bair-
ro Padre Adelmo. Data de assinatura: 
22/05/2018. Vigência: Da data de assi-
natura a 31/12/2018. Valor: R$6.000,00. 
Dotação Orçamentária: 02.014.001 – 08. 
244.0894.2893-3.3.50.43.00.00- Ficha 539.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
033/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação Comunitária Nossa Senhora da 
Saúde dos Bairros Santo Antônio/Iapi. 
Objeto: participação das Associações 
Comunitárias na 27ª Julifest que será rea-
lizada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 23/05/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
034/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção de Apoio Comunitário Nossa Senhora 
Aparecida dos Moradores do Bairro Bela 
Vista. Objeto: participação das Associa-
ções Comunitárias na 27ª Julifest que se-
rá realizada nos dias 12 a 15 de Julho de 
2018. Data de assinatura: 23/05/2018. Vi-
gência: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
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Extrato de Termo de Colaboração nº 
035/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção de Apoio Comunitário Novo Horizon-
te. Objeto: participação das Associações 
Comunitárias na 27ª Julifest que será rea-
lizada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 23/05/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00 - Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
036/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção Comunitária do Bairro Padre Adelmo. 
Objeto: participação das Associações Co-
munitárias na 27ª Julifest que será reali-
zada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 25/05/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
037/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção de Apoio Comunitário Vila José Lo-
pes. Objeto: participação das Associações 
Comunitárias na 27ª Julifest que será rea-
lizada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 25/05/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
038/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção de Apoio Comunitário do Bairro Santa 
Rita. Objeto: participação das Associações 
Comunitárias na 27ª Julifest que será rea-
lizada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 25/05/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
039/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação Comunitária do Bairro Gutierrez. 
Objeto: participação das Associações 
Comunitárias na 27ª Julifest que será rea-
lizada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 25/05/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
040/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção de Apoio Comunitário da Vila Gonça-
lo. Objeto: participação das Associações 
Comunitárias na 27ª Julifest que será rea-
lizada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 25/05/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
041/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação Comunitária Unidos do Marzagão. 
Objeto: participação das Associações 
Comunitárias na 27ª Julifest que será rea-
lizada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 25/05/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
042/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação de Apoio Comunitário do Bairro 
da Praia. Objeto: participação das Asso-
ciações Comunitárias na 27ª Julifest que 
será realizada nos dias 12 a 15 de Julho de 
2018. Data de assinatura: 25/05/2018. Vi-
gência: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
043/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação Comunitária Pró-Melhoramento 
do Bairro Nossa Senhora de Fátima. 
Objeto: participação das Associações Co-
munitárias na 27ª Julifest que será reali-
zada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 25/05/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538. 
Extrato de Termo de Colaboração nº 
044/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção Comunitária Pedro Góes. Objeto: par-
ticipação das Associações Comunitárias na 
27ª Julifest que será realizada nos dias 12 
a 15 de Julho de 2018. Data de assinatura: 
04/06/2018. Vigência: Da data de assina-
tura a 31/08/2018. Valor: R$8.000,00. Do-
tação Orçamentária:02.014.001 – 08. 244. 
0894.2894 - 3.3.50.41.00.00- Ficha 538.

Extrato de Termo de Colaboração nº 
045/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação Comunitária do Bairro Meu Sítio. 
Objeto: participação das Associações 
Comunitárias na 27ª Julifest que será rea-
lizada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 05/06/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
046/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção Comunitária Monte Verde e Veneza. 
Objeto: participação das Associações Co-
munitárias na 27ª Julifest que será reali-
zada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 06/06/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
047/2018 – Inexigibilidade nº 026/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Liga Des-
portiva Municipal de Itabirito. Objeto: repas-
se de subvenção anual para Liga Desportiva 
Municipal de Itabirito. Data de assinatura: 
12/06/2018. Vigência: Da data de assinatura 
a 31/12/2018. Valor: R$16.000,00. Dotação 
Orçamentária: 02.007.001 – 27.812.2701 
2.450 - 3.3.50.43.00 00.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
048/2018 – Inexigibilidade nº 027/2018. 
Partes: Município de Itabirito e o São Ge-
raldo Futebol Clube. Objeto: repasse de 
subvenção anual para São Geraldo Futebol 
Clube. Data de assinatura: 12/06/2018. 
Vigência: Da data de assinatura a 
31/12/2018. Valor: R$16.000,00. Dotação 
Orçamentária: 02.007.001 – 27.812.2701 
2.450 - 3.3.50.43.00 00.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
049/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação de moradores dos Bairros Cabral, 
Córrego do Bação e grota da Mina. Objeto: 
participação das Associações Comunitárias 
na 27ª Julifest que será realizada nos dias 
12 a 15 de Julho de 2018. Data de assinatu-
ra: 14/06/2018. Vigência: Da data de assi-
natura a 31/08/2018. Valor: 8.000,00. Do-
tação Orçamentária:02.014.001-08.244. 
0894.2894 - 3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
050/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção de Apoio Comunitário do Bairro Flo-
resta. Objeto: participação das Associações 
Comunitárias na 27ª Julifest que será rea-
lizada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 14/06/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
051/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção Comunitária do Bairro Quinta dos In-
confidentes. Objeto: participação das As-
sociações Comunitárias na 27ª Julifest que 
será realizada nos dias 12 a 15 de Julho de 
2018. Data de assinatura: 14/06/2018. Vi-
gência: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
052/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção de Apoio Comunitário Hamilton de 
Oliveira do Bairro Pedra Azul. Objeto: par-
ticipação das Associações Comunitárias na 
27ª Julifest que será realizada nos dias 12 
a 15 de Julho de 2018. Data de assinatura: 
14/06/2018. Vigência: Da data de assina-
tura a 31/08/2018. Valor: R$8.000,00. Do-
tação Orçamentária: 02.014.001 – 08.244. 
0894.2894 - 3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
053/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção Comunitária Monte Sinai. Objeto: par-
ticipação das Associações Comunitárias na 
27ª Julifest que será realizada nos dias 12 
a 15 de Julho de 2018. Data de assinatura: 
15/06/2018. Vigência: Da data de assina-
tura a 31/08/2018. Valor: R$8.000,00. Do-
tação Orçamentária: 02.014.001 – 08.244. 
0894.2894 - 3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
054/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção Comunitária Antônio da Cruz dos Por-
tões. Objeto: participação das Associações 
Comunitárias na 27ª Julifest que será rea-
lizada nos dias 12 a 15 de Julho de 2018. 
Data de assinatura: 15/06/2018. Vigên-
cia: Da data de assinatura a 31/08/2018. 
Valor: R$8.000,00. Dotação Orçamen-
tária: 02.014.001 – 08.244.0894.2894 - 
3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
055/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção de Apoio Comunitário do Conjunto 
Habitacional Jan Hasek. Objeto: partici-
pação das Associações Comunitárias na 
27ª Julifest que será realizada nos dias 12 
a 15 de Julho de 2018. Data de assinatura: 
18/06/2018. Vigência: Da data de assina-
tura a 31/08/2018. Valor: R$8.000,00. Do-
tação Orçamentária: 02.014.001 – 08.244. 
0894.2894 - 3.3.50.41.00.00- Ficha 538.

Extrato de Termo de Colaboração nº 
056/2018 – Inexigibilidade nº 025/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Corpo-
ração Musical Santa Cecília. Objeto: re-
passe de subvenção anual para Corporação 
Musical Santa Cecília. Data de assinatura: 
18/06/2018. Vigência: Da data de assina-
tura a 31/12/2018. Valor: R$40.000,00. 
Dotação Orçamentária: 02.008.001 – 
13.391.1301 2.505 - 3.3.50.43.00 00.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
057/2018 – Chamamento Público nº 
002/2018. Partes: Município de Itabirito e 
a Agência de Desenvolvimento Econômi-
co e Social de Itabirito - Adesita. Objeto: 
elaboração e execução do projeto com 
as atividades do Programa Municipal de 
Incentivo à Leitura 2018, da Biblioteca 
Pública Municipal Prof. Diaulas de Aze-
vedo. Data de assinatura: 25/06/2018. 
Vigência: Da data de assinatura a 
31/12/2018. Valor: R$80.000,00. Dotação 
Orçamentária: 02.008.001 – 13.392.1301 
2.502 - 3.3.50.41.00 00.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
058/2018 – Inexigibilidade nº 024/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção Comunitária de Acuruí. Objeto: parti-
cipação das Associações Comunitárias na 
27ª Julifest que será realizada nos dias 12 
a 15 de Julho de 2018. Data de assinatura: 
02/07/2018. Vigência: Da data de assina-
tura a 31/08/2018. Valor: R$8.000,00. Do-
tação Orçamentária: 02.014.001 – 08.244. 
0894.2894 - 3.3.50.41.00.00- Ficha 538.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
059/2018 – Inexigibilidade nº 029/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a As-
sociação Comunitária Antônio da Cruz 
Portões. Objeto: repasse de subvenção 
anual para a Associação Comunitária An-
tônio da Cruz Portões. Data de assinatura: 
06/07/2018. Vigência: Da data de assina-
tura a 31/12/2018. Valor:R$6.000,00. Do-
tação Orçamentária: 02.014.001 – 08.244. 
0894.2893 - 3.3.50.43.00.00- Ficha 539.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
060/2018 – Inexigibilidade nº 030/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a As-
sociação de Apoio Comunitário Vila 
Gonçalo. Objeto: repasse de subvenção 
anual para a Associação de Apoio Comu-
nitário Vila Gonçalo. Data de assinatura: 
06/07/2018. Vigência: da data de assina-
tura a 31/12/2018. Valor: R$6.000,00. Do-
tação Orçamentária: 02.014.001 – 08.244. 
0894.2893 - 3.3.50.43.00.00- Ficha 539.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
061/2018 – Inexigibilidade nº 031/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação Cultural Coral os Canarinhos de 
Itabirito. Objeto: repasse de subvenção 
anual para Associação Cultural Coral os 
Canarinhos de Itabirito. Data de assinatu-
ra: 09/07/2018. Vigência: Da data de assi-
natura a 31/12/2018. Valor: R$49.000,00. 
Dotação Orçamentária: 02.008.001 – 
13.391.1301 2.505 - 3.3.50.43.00 00.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
062/2018 – Inexigibilidade nº 032/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção Instituto Ciranda Arte. Objeto: repas-
se de subvenção anual para Associação 
Instituto Ciranda Arte. Data de assinatura: 
09/07/2018. Vigência: Da data de assina-
tura a 31/12/2018. Valor: R$15.700,00. 
Dotação Orçamentária: 02.008.001 – 
13.392.1301 2.502 - 3.3.50.43.00 00.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
063/2018 – Inexigibilidade nº 033/2018. 
Partes: Município de Itabirito e o Usina 
Esperança Futebol Clube. Objeto: repas-
se de subvenção anual para Usina Espe-
rança Futebol Clube. Data de assinatura: 
09/07/2018. Vigência: Da data de assina-
tura a 31/12/2018. Valor: R$16.000,00. 
Dotação Orçamentária: 02.007.001 – 
27.812.2701 2.450 - 3.3.50.43.00 00.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
064/2018 – Inexigibilidade nº 034/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Asso-
ciação Comunitária Pedro Goes. Objeto: 
repasse de subvenção anual para a As-
sociação Comunitária Pedro Goes. Data 
de assinatura: 18/07/2018. Vigência: Da 
data de assinatura a 31/12/2018. Va-
lor:R$6.000,00. Dotação Orçamentária: 
02.014.001 – 08.244.0894.2893 - 3.3.50. 
43.00.00- Ficha 539.
Extrato de Termo de Colaboração nº 
065/2018 – Inexigibilidade nº 035/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção de Apoio Comunitário do Bairro Sau-
dade. Objeto: repasse de subvenção anual 
para a Associação de Apoio Comunitário 
do Bairro Saudade. Data de assinatura: 
19/07/2018. Vigência: Da data de assina-
tura a 31/12/2018. Valor:R$6.000,00. Do-
tação Orçamentária: 02.014.001 – 08.244. 
0894.2893 - 3.3.50.43.00.00- Ficha 539.
Extrato de Termo de Fomento nº 
004/2018 – Inexigibilidade nº 028/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Liga Des-
portiva Municipal de Itabirito. Objeto: rea-
lização do Campeonato Oficial de Futebol 
Amador de Itabirito. Valor: R$ 162.000,00. 
Data de assinatura: 12/06/2018. Vigência: 
Da data de assinatura a 31/12/2018. Dota-
ção Orçamentária: 02.007.001 – 27.812. 
2701 2.40 - 3.3.50.41.00 00 – Ficha 241. 
Extrato do Termo de Autorização de 
Uso nº 005/2018. Convenentes: Municí-

pio de Itabirito e a Associação de Proteção 
e Assistência aos Condenados - APAC. 
Objeto: autorização de uso do espaço equi-
valente à Praça dos Inconfidentes – Área 
da Julifest, imóvel de propriedade do Au-
torizante, situado na Avenida dos Inconfi-
dentes, s/n, Itabirito/MG, CEP 35.450-000, 
para a instalação, administração e comer-
cialização de dois estacionamentos durante 

as festividades da 27ª Julifest, a realizar-se 
no período de 12 a 15 de julho de 2018, 
cujos acessos se darão respectivamente 
pelas ruas Padre Professor Geraldo Bastos 
Bittencourt- Bairro Lourdes e Avenida dos 
Inconfidentes- Bairro Agostinho Rodri-
gues. Data de assinatura: 12/07/2018.
Extrato do Termo de Cooperação nº. 
001/2018. Celebrado entre o Município 

de Itabirito e Túlio Resende Silva Santos. 
Objeto – O Patrocínio, pelo Município, 
ao Sr. Tulio Resende Silva Santos, para 
participação do mesmo no Campeona-
to Mineiro de Motovelocidade 2018. 
Data de assinatura: 18/04/2018 – Valor: 
R$2.000,00 (dois mil reais) – Dotação 
Orçamentária: 02.007.001 - 27.812.2701 
2450 - 3.3.50.41.00 . Ficha 241.

PANORAMA

Posse do novo pre-
sidente Carlos Hen-
rique ao Lions clube 
de Mariana realizada 
no dia 14/07. Para-

béns ao Clube!

Na semana passada, o 
projeto CAC Itinerante 
da Câmara de Mariana 
esteve no subdistrito 
de Barroca e no dis-
trito de Bandeirantes. 
A movimentação nas 
localidades foi intensa, 
ao todo foram confec-
cionadas 58 Carteiras 
de Identidade, sendo 
33 na Barroca e 25 em 
Bandeirantes. Nesta 
semana, o CAC Itine-
rante esteve no sub-
distrito de Goiabeiras, 
distrito de Furquim.

A Fundação Renova, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) estão com 

inscrições abertas para cursos profissionalizantes em Mariana. São 285 vagas para qualifi-
cação em pintor de obras imobiliária e serralheiro de materiais ferrosos e aperfeiçoamentos 
em NR-10 e NR-18 -. Segurança e Instalação em Serviços Elétricos; e NR-18 - Medidas de 
Segurança em Construção Civil. Os interessados poderão se inscrever até o dia 27 de julho, 
na unidade do SENAI de Mariana, localizada na Rodovia do Contorno, s/nº, bairro Colina. 
Mais informações pelos telefones (31) 3557-2120 ou 3557-4241. Tanto a inscrição quanto a 
realização dos cursos são gratuitas.

A esperada 10º edição do Circovolante – 
Encontro Internacional de Palhaços já 

tem data: de 6 a 9 de setembro em Maria-
na, com mais de 200 palhaços e espetácu-
los gratuitos nas praças da cidade. Desde a 
primeira edição, o artista marianense Cama-
leão desenvolve os cartazes do evento, que 
são uma atração à parte. Camaleão iniciou 
ao vivo a pintura do cartaz oficial do even-
to deste ano. O público pode acompanhar o 
trabalho do artista a partir das 14h, na sede 
da companhia, a Casa do Palhaço, em Pas-
sagem de Mariana nesta sexta (19). Já no 
sábado (21) a partir das 10h, Camaleão es-
tará na Praça Gomes Freire (Jardim) pintan-
do uma tela com a temática da palhaçaria, 
também em homenagem à décima edição 
do evento, tão aguardado pela população da 
cidade. O artista Emerson Camaleão cole-
ciona diversos prêmios e já assinou capas de 
livros e de revistas como a Mad e a Mundo 
estranho. Recentemente, assinou a capa do 
disco “Os três primeiros”, da banda Skank.

(31) 98489-7530

Mariana
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segundo fim de semana 
do Mariana Festival Centenas de pessoas prestigiam a 

comemoração de um ano da Feira
O brilho dos artistas e a magia 

das apresentações na noite dessa 
quinta-feira, 13, foi sensacional. 
Crianças espantadas e atentas com 
o talento dos mágicos e os adultos 
voltando a ser criança nas garga-
lhadas arrancadas pelos palhaços. 
O evento, que teve como parceira 
a Fundação Renova, reuniu Noites 
Circenses, a apresentação da Qua-
drilha do Milho, comemorou um 
ano da Feira Noturna e contou com 
a participação de centenas de pes-
soas, que deixou a Praça dos Ferro-
viários pequena para tanta alegria.

Além das barracas com as tra-
dicionais comidas típicas, que tam-
bém contou com a participação dos 
feirantes de Passagem de Mariana, 
o evento proporcionou momentos 
brilhantes com as apresentações do 
palhaço Vinagre, Irmãos Simões, 
mágico Silas e um super show do 
Circo Volante, em Clavestrovas & 
Rock and Roll.

Um dos idealizadores e organi-
zadores da feira semanal, o senhor 
Milton fala de forma emocionada 
sobre o envolvimento de todos no 
evento de ontem. “Foi uma festa 
maravilhosa. Foi emocionante par-
ticiparmos todos juntos desse ani-
versário. Eu tenho certeza que essa 
feira nasceu para ser eterna”, afirma 
Milton.

Xisto Siman, palhaço e mem-
bro da organização, também falou 
sobre a magia do evento e de como 
o Encontro foi especial. “Um dia 
maravilhoso e um momento espe-
cial! Nunca tivemos tanto público 
como foi na noite desta quinta. 
Muitos turistas, parentes e pessoas 
queridas que foram prestigiar”, 
pontua Xisto convidando toda a 
população para o Encontro de Pa-
lhaços, que acontece entre os dias 6 
e 9 de setembro.

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Evento contou com Noites Circenses e apresentação da Quadrilha do Milho
Raissa Alvarenga

Raissa Alvarenga

“O melhor é ver o sorriso no 
rosto de nossas crianças. A magia 
e o sonho são fundamentais no 
crescimento dos pequenos e sem-
pre que tivermos oportunidade vou 
levar minhas filhas a estas apresen-
tações culturais. Parabéns aos or-
ganizadores, parabéns à Prefeitura 
de Mariana por apoiar movimentos 
como esse, que só engrandecem e 
enriquece a cidade de Mariana”, 
afirma a comerciante marianense, 
Maura Ferreira Loparto.

Feira Noturna - Com apoio 

da prefeitura, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Rural, a feira 
é uma iniciativa da associação dos 
atingidos pela barragem e foi fir-
mada através do Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) junto ao 
Ministério Público e Arquidiocese 
de Mariana. No espaço, 31 barra-
cas fazem a exposição de alimen-
tos, hortifruti, mudas de flores, arte-
sanatos, comidas típicas de nossas 
comunidades, etc, e conta também 
com atrações musicais toda sema-
na, focadas na valorização de nos-
sos artistas locais.

Festa da Panela de Pedra movimenta final 
de semana em Cachoeira do Brumado

O distrito de Cachoeira do 
Brumado ficou agitado com a 13ª 
edição da Festa da Panela de Pedra. 
Durante todo o final de semana, os 
marianenses puderam prestigiar 

uma série de atrações culturais, co-
mo shows com artistas locais, co-
midas típicas e muita diversão para 
todas as idades. O prefeito Duarte 
Júnior esteve no evento e reforçou 
a sua importância para economia 
local. “Essa Festa é extremamente 
importante para fomentar um dos 
nossos mais belos distritos. Uma 
oportunidade para divulgar suas 
riquezas culturais, que, por sinal, 
merecem ser conhecidas por todos 
os cantos. Além disso, é um even-
to fundamental para aquecer nossa 
economia”, afirmou.

Criada em 2005, a Festa da 
Panela atrai turistas de todo Esta-
do. Como é o caso da professora 
Elizete Gonçalves, que saiu de 
Santa Bárbara para acompanhar o 

evento. “Já tive a oportunidade de 
visitar o distrito em outras épocas 
do ano, sei como tudo aqui é lindo 
e como o povo é acolhedor, mas 
tudo isso é multiplicado durante 
esse evento. O clima do Festival é 
incrível!”, disse.

A Festa da Panela acontece 
sempre no mês de julho e, devido 
à sua proporção, recebe apoio da 
Prefeitura de Mariana e da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto, pas-
sando a fazer parte do calendário 
oficial de eventos do município, 
e incorporada ao calendário do 
Festival de Inverno Ouro Preto e 
Mariana. Para esta edição, a Pre-
feitura repassou R$68 mil para a 
Associação de Moradores realizar 
o evento.

O segundo final de semana do Mariana Festival foi marcado pela 
musicalidade dos instrumentos de sopros, cordas e percussão. Assim 
como na primeira semana de evento, a festa reuniu centenas de pessoas 
e reforçou como o município preserva a tradição cultural das bandas 
musicais.           

Na noite de sexta-feira (13), o público pôde conferir a apresentação 
da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Duran-
te todo o concerto, os espectadores cantaram as canções tocadas pela 
banda na Praça da Sé. Para a aposentada, Joana Marques, o repertório 
e a sintonia dos militares empolgaram o público. “É muito bonito ver 
a alegria dos componentes em tocar. Um entrosamento que fica nítido 
para nós. Foi lindo, já quero mais!”, disse empolgada.

Já no domingo (15), foi a vez da Orquestra Big Band de João Mon-
levade – FUNCEC encantar a plateia com clássicos da música nacional 
e internacional. O secretário de Cultura, Turismo e Patrimônio, Efraim 
Rocha, ressaltou como a programação do Festival vai ao encontro dos 
anseios da comunidade marianense. “Dentro das nossas possibilidades, 
criamos uma programação que valoriza a cultura do berço de Minas, as 
grandes bandas. Uma tradição que faz parte da nossa terra, uma vez que 
Mariana é a cidade com o maior número de corporações musicais de 
Minas Gerais”, afirmou. 

Pedro Ferreira

Arraiá do CAPS Mariana 
chega em sua 6ª edição

Uma tarde de respeito e valorização. Foi assim a 6ª edição do arraiá do 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), da Secretaria de Saúde de Mariana. 
Ao todo duzentos pacientes participaram da festa julina, além de dezenas de 
familiares e servidores do programa de atendimento.

A psicóloga Karen Rafaela Santos comemorou o sucesso de mais esta 
edição. “Estamos muito felizes com o sucesso do arraiá. É um momento 
de interação da equipe, familiares e pacientes. Além de tudo é um reconhe-
cimento do espaço de tratamento em outras situações fora o consultório”, 
ressalta a psicóloga.

Durante o evento foram servidas comidas e bebidas típicas da época, 
além de muitas brincadeiras, como a pescaria. A pista de dança ficou aberta 
para os pacientes, que animados, se divertiram e dançaram durante todo o 
tempo. O momento mais esperado foi o casamento, tudo com o envolvimen-
to dos assistidos, depois, aconteceu a quadrilha na parte externa do CAPS.

 Um detalhe que não pôde passar despercebido. Os pacientes ficaram en-
volvidos em todos os processos da preparação da festa. Nas seis oficinas ofer-
tadas, prepararam as músicas, os enfeites e as barraquinhas. Já os funcionários 
trabalharam na coordenação e doaram as prendas para as brincadeiras.

Aurélio de Freitas

CONVITE – Bandas centenárias 
se apresentam neste domingo, 22
Mais uma vez duas centenárias di-
vidirão a Praça Gomes Freire para 
uma manhã de cultura e tradição. 
Dessa vez as bandas São Caeta-
no, de Monsenhor Horta, e Santa 
Cecília, de Passagem de Mariana, 
se apresentam neste domingo, 22, 
a partir das 11h. As bandas apre-
sentarão uma média de 6 peças 
que varia entre músicas populares 
e os tradicionais dobrados. Participe 
e prestigie uma das mais belas tra-
dições de MG, a banda de música.
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O Brasil vive mergulhado na corrupção que, no entendimento 
do cidadão comum, de poucos conhecimentos, é coisa do topo 
da pirâmide, das altas esferas, dentro do governo ou no meio po-
lítico. Grande engano porque ela está presente também na base 
da pirâmide e se assim não fosse, ela não atingiria índices tão 
alarmantes como os verificados. Começa na mentalidade do in-
divíduo, que considera normal burlar regras (como obediência à 
fila, por exemplo, ou não devolver troco recebido a mais) para 
levar vantagem. Acostumado com esses ditos pequenos desli-
zes, cometidos no primeiro degrau da pirâmide e considerados in-
significantes diante dos grandes escândalos nacionais, o cidadão 
pode, em dado momento, abrir um estabelecimento comercial. 
Agora ele tem oportunidade de fazer algo maior e ganhar mais, à 
custa de sua própria clientela. Por vezes, vende mais barato que 
a concorrência, o que lhe garante mais clientes e mais vendas. 
Aos olhos da grande maioria está tudo bem. Poucos conferem o 
cupom recebido, que seria o comprovante do imposto recolhido. 
Em lugar daquele, a máquina solta um papelucho parecido, po-
rém, na maior cara-de-pau, com a observação “sem valor fiscal”. 
Não se trata de “botequim copo sujo” ou qualquer birosca insta-
lada nos cafundós urbanos, porém estabelecimentos de fachada 
respeitável, com ficha limpa no mercado regional. O consumidor, 
que aceita tal tipo de cupom e não denuncia, ainda que por meio 
da imprensa é, no mínimo, conivente com a corrupção. Assim 
sendo, não tem moral para jogar pedras lá no alto!

O BERRO DO 
BODE ZÉ

A corrupção 
de cada dia

Mariana completa 322 anos e volta 
a se tornar capital de Minas Gerais

Pedro Ferreira
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MOBILIADORA CACHOEIRA
O melhor preço e condições de pagamento é na 

Mais barato, 
mais prático 
mais 
variedade, 
você 
encontra 
aqui.

R. Afonso Maximiano, 120  - Cachoeira do Campo  - (31)3553.1607

Toda loja em 
6x sem juros 
no cartão.

Tradicionalmente há 40 anos, a 
cidade de Mariana se torna simboli-
camente a capital de Minas no dia 16 
de julho, data de aniversário da Pri-
maz de Minas. Para celebrar a data, 
a Prefeitura de Mariana, em parceria 
com o governo de Minas promove-
ram mais uma edição do Dia de Mi-
nas, ato que simboliza a importância 
de Mariana como a primeira sede do 
governo.

Neste ano, a solenidade que 
aconteceu na manhã da segunda-
-feira (16), na Praça Minas Gerais, 
homenageou com a comenda 52 
personalidades que contribuíram no 
desenvolvimento da cidade, do es-
tado e do país. Entre elas, in memo-
riam, estava a professora de Janaúba, 
Heley de Abreu Silva Batista, que 
sacrificou a própria vida para salvar 
crianças do “incêndio de Janaúba”. 
Além da homenagem, foi assinada 
uma lei municipal, que será enviada 
à Câmara Municipal, para denominar 
uma rua do bairro Cabanas em tribu-
to à professora.

Outra homenagem de destaque 
foi à Ivanilda Cândida Silva, auxi-
liar da saúde do Hospital Eduardo de 
Menezes. Ela tem uma casa de apoio 
em Belo Horizonte, onde familiares 
de pacientes internados podem ficar 
gratuitamente. Na época do surto de 
febre amarela, quando vários maria-
nenses precisaram ficar na capital, 
Ivanilda abriu as portas da sua casa 
para receber os familiares. “É uma 
honra para mim, muito gratificante 
esse reconhecimento. Eu abro as por-
tas da minha casa para quem eu nem 
conheço. Lá é gratuito e não tem tris-

teza, só Deus”, se emociona Ivanilda, 
que promove essa ação solidária des-
de fevereiro de 2017.

O prefeito de Mariana, Duarte 
Júnior, participou da solenidade e 
ressaltou a importância do simbolis-
mo da data para os marianenses, que 
buscam, a cada dia, superar as difi-
culdades após o rompimento da Bar-
ragem de Fundão. “Minha cidade é a 
célula mater, a célula mãe, do caráter 
mineiro. Da inconfundível cultura, 
da tradição, da fé, da perseverança 
e esperança. Procuramos, a partir de 
Mariana, mostrar para Minas Gerais 
e para o Brasil que é possível admi-
nistrar com eficiência, apesar da pe-
núria financeira”, ressaltou o líder do 
Executivo.

Duarte também reforçou a ur-
gência do repasse dos recursos do 
governo estadual voltados para a 
melhoria nos serviços básicos e de 
infraestrutura da cidade. A verba foi 
assegurada em 2017 por um convê-
nio, assinado na mesma cerimônia 

pelo governador Fernando Pimentel. 
No entanto, os recursos ainda não 
chegaram ao município.

E o governador não compareceu 
à cerimônia, mas foi representado 
pelo secretário de Estado de Cultura, 
Angelo Oswaldo. “Cumprimento o 
corajoso prefeito pelas declarações 
enfáticas que tem feito em sentido do 
restabelecimento socioeconômico, 
valorização do emprego e a geração 
de recursos para Mariana. O prefei-
to merece nossa solidariedade e terá 
sempre da parte do Governo Esta-
dual”. Questionado sobre o repasse 
prometido pelo governo, Angelo 
disse que este depende do pagamento 
da Samarco para que a parte devida 
à Mariana seja repassada à prefeitu-
ra. “Alguns recurso já estão em dis-
ponibilidade e processamento com a 
prefeitura, dependendo também de 
questões contábeis e fiscais para que 
isso possa acontecer. O valor (R$20 
milhões) deve ser repassado ainda 
este ano”, frisou o secretário. 


