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"Ser homem é 
ser responsável. 

É sentir que cola-
bora na constru-
ção do mundo".

Saint-Exupèry

Decisão obriga Ufop a devolver 
prédio do ICHS à Arquidiocese

Santa Casa de Ouro Preto promove 
2ª Captação de Múltiplos Órgãos

Prefeito 
inaugura 
Escola Municipal 
de Paracatu de 
Baixo, em 
MARIANA

PÁG. 14

Parece que chegou ao fim a 
batalha judicial entre a Universi-
dade Federal de Ouro Preto (Ufop) 
e a Arquidiocese de Mariana pela 
edificação que hoje abriga alguns 
prédios do Instituto de Ciências 
Sociais e Humanas (ICHS) em 
Mariana.

A discussão se estende desde 
dezembro de 2017, quando após 
uma ordem judicial de desocupa-
ção, representantes da UFOP ten-
taram negociar e estabelecer mais 
um prazo, até que conseguissem 
construir os prédios necessários. 
Na época, a Arquidiocese garan-
tiu que em nenhum momento so-
licitou a reintegração dos prédios, 
apenas entrou com o processo 
“devido a uma ação do Ministé-
rio Público que pretendia aplicar 
uma multa diária ao Ex-Arcebispo 
Dom Luciano, caso não restauras-
se o Palácio dos Bispos, que na-
quele momento estava em posse 
da UFOP”, declarou em nota.

Entretanto, no dia 8 de agosto 
a UFOP recebeu um e-mail infor-
mando uma decisão judicial, na 
qual a Igreja não estava de acordo 
com proposta de prorrogação do 
prazo feita pela universidade, por 
mais 10 anos.

Na segunda-feira (20) a rei-
tora da Ufop, professora Cláudia 
Marliere, juntamente com outros 
representantes da Universidade, 
estiveram na Câmara de Mariana 

para apresentar a decisão da Ar-
quidiocese em executar a senten-
ça e retomar o prédio do ICHS. 
Ela disse que ficaram surpresos 
com a notícia. “Nas negociações, 
nós sentimos uma receptivida-
de da Arquidiocese na proposta. 
Nós achamos que poderiam não 
aceitar, mas não dessa forma, não 
simplesmente com a execução da 
sentença. A forma como foi dada 
a noticia foi frustrante”, lamen-
tou. “Eu quero acreditar que ainda 
exista um caminho onde a univer-
sidade e a Igreja consigam cami-
nhar juntas nessa questão, isso é 
muito importante para a sociedade 
como um todo. Foi muito dinheiro 
público investido nos prédios para 
recuperação e funcionamento do 
ICHS. Eu acredito que a Igreja vai 
repensar e abrir negociações nova-
mente. Quero ao menos acreditar 
que isso vai acontecer”, disse con-
fiante a reitora. 

A Arquidiocese de Mariana in-
formou que não irá se pronunciar 
sobre o assunto e que vai cumprir a 
decisão judicial. Nenhuma data foi 
estabelecida para a desocupação, 
mas a ordem de despejo pode ser 
expedida a qualquer momento, de 
acordo com a própria universida-
de. No prédio onde funcionam os 
cursos de graduação de História, 
Letras e Pedagogia, três cursos de 
mestrado e um de doutorado, estu-
dam mais de 1,5 mil alunos.

Segundo decisão, prédio que terá que ser devolvido a Arquidiocese

Na tarde da terça-feira (21), acon-
teceu mais uma múltipla captação de 
órgãos na Santa Casa da Misericórdia 
de Ouro Preto. A doação foi autoriza-
da pela família de uma paciente de 52 
anos, que teve a morte encefálica con-
firmada por meio de exames realiza-
dos seguindo todos os itens descritos 
no protocolo específico.

O procedimento foi coordena-
do pela Comissão Intra-Hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes (CIHDOTT) do hospital 
em parceria com a equipe do Corpo 
de Bombeiros, a equipe de Trans-
plantes do Hospital Felício Roxo, e a 
Guarda Municipal de Ouro Preto.

De acordo com a Gerente de Ser-
viços Assistenciais da Santa Casa, 
enfermeira Valéria Gouvêa Omiti, o 
processo para diagnóstico de morte 
encefálica para a captação de órgãos 
exige o cumprimento de uma série de 
protocolos bastante criteriosos, para 
os quais a equipe está rigorosamente 
preparada e capacitada. Valéria ainda 
explica que a doação só pode ocor-
rer com autorização da família, após 
a realização de exames neurológicos 
que identifiquem a ausência de ati-
vidade cerebral – a chamada morte 
encefálica. “Além disso, é necessá-
rio que o paciente não tenha doen-

ças infectocontagiosas, infecções ou 
alterações estruturais decorrentes de 
traumas ou acidentes, por exemplo”, 
reforça Valéria.

De acordo com o provedor Mar-
celo Oliveira, “mais do que o pro-
cedimento para doação de órgãos e 
de um trabalho magnífico da nossa 
Comissão Interna de Captação, o dia 
de hoje representa um ganho e um 
entendimento de saúde de uma forma 
mais ampla. A captação mostra para a 
população da microrregião a impor-
tância do crescimento do hospital em 
termos de serviço”, ressalta Marcelo.

A Santa Casa destaca, que mesmo 
com a triste situação da perda, a ati-
tude desses familiares fez aumentar o 
número de doadores no Brasil.

A primeira captação de múltiplos 
órgãos na Santa Casa de Ouro Pre-
to aconteceu em 15 de Dezembro de 
2017. Esta é a segunda Captação de 
múltiplos órgãos realizada no hospital.

Na foto da esquerda para direita: 
Dr. José Davi Alvorado (Cirurgião 
Geral), Enfermeira Márcia Cecília 
Oliveira Santos, Flávia Perdigão 
Psicóloga da Santa Casa de Ouro 
Preto, Capitã Karla Lessa piloto do 
Corpo de Bombeiros, Dr. Silvério 
Garcia (Cirurgião Geral), Dr. Daniel 
Rosa (Cirurgião Geral), Tenente 
Wilker Tadeu Alves da Silva (Cor-
po de Bombeiros)

Equipe Interna da Santa Casa 
da Misericórdia de Ouro Preto 

mobilizada para a realização da 
Captação de Órgãos
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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: 
Chuveiro , Duchas Fame e Luminárias  20% à vista 
Argamassa Urso Polar com preços especiais. 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

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!

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.

 

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!!!

(31) 3553-1241  (31) 3553-1711
R. Seis, nº390 - Bairro Vila Alegre 

Cachoeira do Campo
www.rangelmg.com.br/rangel.marmores@yahoo.com.br 

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:
LEONARDO CARVALHO OLI-
VEIRA DE SOUZA, brasileiro, soltei-
ro, engenheiro mecânico, natural de Be-
lo Horizonte-MG, nascido a 02/03/88, 
filho de Leantônio Emerenciano Olivei-
ra de Souza e Patrícia Helena Carvalho 
de Souza e RENATA DE FREITAS 
PADILHA, brasileira, solteira, profes-
sora, natural de Inhapim-MG, nascida a 
12/04/85, filha de Ernesto Tostes Padi-
lha e Maria Bernadete de Freitas Padi-
lha; Ambos residentes neste subdistrito;
RAFAEL ANDERSON LOPES PE-
REIRA, brasileiro, divorciado, autôno-
mo, natural de Ouro Preto-MG, nascido 
a 22/08/80, filho de Eli Tadeu Pereira 
e Aparecida de Cássia Lopes Pereira e 
JUSSARA EFIGÊNIA DE PAULA, 
brasileira, divorciada, monitora de mu-
seu, natural de Ouro Preto-MG, nasci-
da a 01/09/72, filha de José de Paula e  
Maria da Conceição Pereira de Paula; 
Ambos residentes neste subdistrito;
ÂNGELO DA PENHA TOMAZ, 
brasileiro, solteiro, engenheiro de mi-
nas, natural de Ouro Preto-MG, onde 
reside, nascido a 26/02/80, filho de 
Paulo Ladislau Tomaz e Ivone Mada-
lena Rodrigues Tomaz e DÉBORA 
APARECIDA CAMPOS, brasileira, 
solteira, advogada, natural de Barbace-
na-MG, nascida a 17/02/79, residente 
Conselheiro Lafaiete-MG, filha de 
Custódio Cimino Campos e Maria das 
Dores Carneiro Campos;
 Apresentaram todos os docu-
mentos exigidos pelo art. 1525 do 
CCB. Se alguém souber de algum 
impedimento oponha-o legalmente. 
 Ouro Preto, 22 de agosto de 2018. 

(a)Cássio Luiz de Lima 
Oficial Titular

PROCLAMAS  DE CASAMENTO

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.

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@evobikeshop  @evobikeshop
(31) 98433.0988  (31) 3553-2074 

R. Santo Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo

FRANGO ASSADO
do Vaguinho

Frango Assado todos os 
sábados e domingos

R. Vigário Afonso,200 (ao lado da Dolci Pani)
Cachoeira do Campo - (31)98844-0915

Acompanhe o Jornalismo, às 
7h30 e 12h, c/Michelle Borges

Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil 
de Ouro Preto. Oficial Titular: Roberta 
Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná, nº17, 
sala 06, Centro - Ouro Preto-MG. Tel: 
(31) 3551-0422 E-mail: cartorioouro-
preto@yahoo.com.br  
Faz saber que pretendem casar – se: 
(se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da lei).
Edital nº 10518 JÚLIO CÉSAR 
SANTIAGO SILVA, solteiro, brasi-
leiro, engenheiro civil, natural de Con-
gonhas - MG, nascido aos 18/04/1988, 
filho de Antonio Carlos da Silva e 
Márcia Auxiliadora Santiago Silva. E 
ANA LUÍSA JUNQUEIRA LEITE, 
solteira, brasileira, bióloga, natural 
de Belo Horizonte - MG, nascida aos 
10/12/1990, filha de Ilton Ferreira Leite 
e Maria Conceição Monteiro Junqueira 
Leite. Ambos residentes e domiciliados 
em Ouro Preto – MG. 
Edital nº 10519 FÁBIO NOGUEIRA 
GOMES, solteiro, brasileiro, técnico 
em controle de processo, natural de Ma-
riana - MG, nascido aos 25/10/1990, fi-
lho de José Miguel Gomes e Maria Apa-
recida Nogueira Gomes. E ISABELA 
TEIXEIRA REZENDE GUIMA-
RÃES, solteira, brasileira, enfermeira, 
natural de Ouro Preto – MG, nascida 
aos 14/08/1991, filha de Carlos Eduardo 
Rezende Guimarães e Cássia Maria Tei-
xeira Guimarães. Ambos residentes em 
Ouro Preto – MG.
Edital nº 10520 PEDRO HENRI-
QUE ALVES RIBEIRO, solteiro, 
com 30 anos de idade, nacionalidade 
brasileira, profissão técnico judiciário, 
natural de Goiânia - GO, nascido aos 
09/03/1988, filho de Edilson do Carmo 
Ribeiro e Maria Divina Alves Ribeiro, E 
LETÍCIA PAIVA DE MATOS, soltei-
ra, brasileira, estudante, natural de Vis-
conde do Rio Branco – MG, nascida aos 
12/12/1989, filha de: Gerson Soares de 
Matos e Elainy Gomes Paiva de Matos. 
Ambos residentes em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10521 JOÃO HENRIQUE 
ROCHA, solteiro, brasileiro, assisten-
te técnico, natural de Ouro Preto, MG, 
nascido aos 02/07/1986, Filho de: João 
Rocha e Geralda Nascimento Rocha. E 
ISABELA DA COSTA E SILVA, sol-
teira, brasileira, profissão profissional de 
educação física, natural de Ouro Preto, 
nascida aos 16/01/1988, filha de José 
Luiz da Silva e Terezinha Alexandrina 
da Costa e Silva. Ambos residentes em 
Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigi-
dos pelo Artigo 1525 do Código Civil.    
 Ouro Preto, 24 de agosto de 2018.

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet  
www.sideralfm.com.br

98,7Mhz
Sempre com uma 
programação 
especial para você!
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Defende-se o voto nulo como expressão da vontade do elei-
tor, que não aceita os candidatos apresentados ou não concorda 
com o sistema, exigindo-se, ao mesmo tempo, seu reconheci-
mento pela Justiça Eleitoral, em paridade e valor contrário ao vo-
to dito válido, dado pelo eleitor que escolhe candidato, de acordo 
com as regras do sistema. Longe de contrariar a Lei, o exigido é 
um princípio democrático, segundo o qual o direito de dizer “não” 
iguala-se ao de dizer “sim”. Ironicamente, tal direito com relação 
ao voto, esteve garantido por 41 anos, ao que parece, por um 
cochilo dos legisladores na elaboração, discussão e votação do 
Código Eleitoral. Tal documento legal, no Capítulo VI, trata das 
“NULIDADES DA VOTAÇÃO”. A partir do Art. 219, o Código tra-
ta então do porquê e quando o juiz pode declarar nula a votação. 
É assim que, de acordo como Art. 220 -- “É nula a votação: I - 
quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral, ou 
constituída com ofensa à letra da lei; II - quando efetuada em fo-
lhas de votação falsas; III - quando realizada em dia, hora, ou lo-
cal diferentes do designado ou encerrada antes das 17 horas; IV 
- quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios; 
V - quando a seção eleitoral tiver sido localizada com infração do 
disposto nos parágrafos 4º e 5º do art. 135.)Parágrafo único. A 
nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer 
do ato ou dos seus efeitos e a encontrar provada, não lhe sendo 
lícito supri-la, ainda que haja consenso das partes.” -- Os artigos 
221, 222 e 223 prosseguem na mesma tônica da anulação, por 
iniciativa da autoridade competente da Justiça Eleitoral, consta-
tadas irregularidades em face da Lei. Tudo está bastante claro 
quanto a isso. Entretanto, o Art. 224 diz -- “Se a nulidade atingir 
a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, 
do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas 
eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais vota-
ções e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo 
de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.” -- Veja-se que, este artigo 
passa a tratar de todos os votos dados em eleições municipais, 
estaduais e federais, não se relacionando o vocábulo “nulidade” 
ao ato anulatório do juiz, em decorrência de irregularidade cons-
tatada. Assim sendo, a nulidade abrange voto nulo espontâneo, 
ou por erro, dado pelo eleitor, e voto anulado por ato do juiz 
eleitoral. Como já foi explicado em texto anterior desta série, na 
Língua Portuguesa está implícito um só valor, tanto para o nulo 
espontâneo, de iniciativa própria, quanto para o anulado por ter-
ceiros, Para configurar tão somente o voto anulado pela Justiça 
Eleitoral, o Artigo 224 deveria ter sido assim redigido:-- “Se a nuli-
dade, EM DECORRÊNCIA DE ATO JUDICIAL, atingir a mais de 
metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado 
nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições 
municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o 
Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 
(vinte) a 40 (quarenta) dias.” -- O próprio TSE confirmava a vali-
dade do voto nulo no www.tse.gov.br (link FAQ alto da página), 
pelo menos, até final de maio 2006: -- (pergunta) "Se 50% dos 
votos forem brancos ou nulos, faz-se nova eleição?" (respos-
ta)"O Código Eleitoral prevê que se mais da metade dos votos 
for de votos nulos, será convocada nova eleição...... -- (segue-se 
a íntegra do Art. 224). A resposta é concluída assim: -- “Os votos 
em branco, de forma diversa, não anulam o pleito, pois não são 
considerados como nulos para efeito do art. 224 do Código Elei-
toral (Acórdão nº. 7.543, de 03/05/1983)".

Passados 53 anos, não se sabe se o legislador àquela épo-
ca quis, de fato, dar valor ao voto nulo, ou se esqueceu do 
detalhe a diferenciar os dois tipos de voto nulo. A julgar pela 
ardileza, própria dos políticos, é mais fácil nem terem perce-
bido; esquecimento seria o cúmulo do descaso em seu des-
favor. Foi como se estivessem a tomar sucessivos cafezinhos 
e a discutir sobre suas qualidades, devendo, ao final emitir um 
parecer sobre a bebida. Em dado momento, sem que disso se 
dessem conta, eles mesmos adicionaram leite, mas não tendo 
o paladar detectado a diferença, concluíram a discussão sobre 
o café puro e assim emitiram o relatório. Quer-se crer que nas 
cabeças dos políticos havia uma lei, mas sem saber, no papel, 
a redigiram de forma inversa.

PONTO DE VISTA 
DO BATISTA

nbatista@uai.com.br

Nylton 
Gomes 
Batista
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Carta / Edital Convite - Prezados(as) 
Senhores(as) interessados(as). Venho 
por meio desta, convidá-los / convo-
cá-los a participar da Assembleia de 
Constituição da Associação de Apoio 
Comunitário e Revitalização do Vale 
do Tropeiro – REVALE, a ser reali-
zada na Avenida A, s/número, Distrito 
de Glaura, no Vale do Tropeiro, muni-
cípio da cidade de Ouro Preto / MG, 
CEP 35.400-000, no dia 01 de setem-
bro de 2018, sábado às 15hs na qual 
serão tratados os seguintes assuntos: 
a) Constituição e fundação definitiva 
da Associação; b) Discussão e apro-
vação do projeto do estatuto social; c) 
Eleição da Diretoria, Conselho Fiscal 
e Conselho Ambiental; d) Assuntos 
Gerais. Sem mais para o momento, 
desde já agradecendo sua participa-
ção, despeço-me.  Ouro Preto, Minas 
Gerais, 22 de agosto de 2018.

Maria Blandina Couto de Melo

Associação de Proprietários de 
Lotes do Recanto dos Pássaros
Chácara Nezinho Murta, s/n, Distrito de Cachoeira do Campo, Ouro Preto/MG

CONVOCAÇÃO
A diretoria da Associação dos Proprietários de Lotes do Recanto dos Pássaros convoca seus 

associados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 14/09/2018, sexta-feira, às 19:00 
horas, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos proprietários adim-
plentes, e às 19:30 horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de participantes, na 
Escola Estadual Padre Afonso de Lemos, localizada na Praça Benedito Xavier, s/n, Centro, Cachoeira 
do Campo, Distrito de Ouro Preto/MG, para deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA: 

1.Aprovação das modificações do Estatuto e criação do Regimento Interno (exige 2/3 dos pro-
prietários adimplentes como quórum mínimo para deliberação). a) A data limite para apresentar suges-
tões de alterações no Estatuto e Regimento Interno pelos associados é dia 04/09/2018 e a divulgação 
das sugestões será realizada pela diretoria até o dia 10/09/2018. b)A apresentação de sugestões podem 
ser encaminhadas para o endereço de e-mail da associação (diretoriarecantodospassaros@gmail.com) 
ou entregue na portaria do condomínio. c)A divulgação das alterações propostas será feita por envio de 
e-mail e disponibilizado em versão impressa para retirada na portaria do condomínio. 

2.Eleições da nova Diretoria e do Conselho Fiscal (não exige quórum mínimo para deliberação). 
a) Foi realizada uma única inscrição de chapa para a Diretoria, composta pelos associados: Wederson 
Araújo Alves (presidente), Alexandre Cezário Amorim (vice-presidente) e Venilton Botaro (tesou-
reiro/secretário). b)Foi realizada uma única inscrição de chapa para Conselheiros, composta pelos 
associados: Reinaldo Silva Fortes, Márcio Antônio Braga da Silva, Maicon de Castro Santos, Mário 
Cabello (primeiro suplente), Marciano Luiz de Almeida (segundo suplente).

Observações:
•É lícito aos senhores associados se fazerem representar na Assembleia ora convocada por pro-

curadores, munidos com procurações específicas. •A ausência dos senhores associados não os deso-
brigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. •Os 
associados em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar nas deliberações.

Atenciosamente,
A diretoria.

A Comercial Agatão solicita o 
comparecimento em no máximo 72 
horas, de Marllon Brendon Sou-
za Silva, CTPS nº 1085-818, Série 
0050 MG, na sede da empresa, que 
fica na Rua Dom Helvécio n° 356, 
Cabeças, Ouro Preto MG. O não 
comparecimento será considerado 
abandono de emprego nos termos do 
artigo 482 da CLT. Ouro Preto, 24 de 
agosto de 2018.

Edital de 
Abandono de 

Emprego

CARTA AOS TEMPOS *Geraldo Trindade

A caridade expressa em Dom Luciano Mendes
Numa longa tradição na Igre-

ja Católica se celebram os santos 
no dia em que morreram, o que 
se chama de Dies Natalis, dia do 
nascimento para a vida eterna, 
pois a meta de todo cristão-cató-
lico é de direcionar sua vida para 
a salvação que se realiza plena-
mente em Jesus Cristo. Neste 27 
de agosto celebram-se os 12 anos 
do Dies Natalis do Servo de Deus 
Dom Luciano Mendes de Almei-
da, 4º arcebispo de Mariana. A ele 
se aplica o termo subir aos céus, 
não nos esquemas normais, mas 
de outra maneira de ser, de estar e 
de amar; mas subir ao céu entrar 
em Deus, subir ao céu enquanto 
capacidade de entrar no coração 
do homem, de sua história e do 
mundo para dinamizar a partir da 
linguagem do amor de Cristo.

Este ano de 2018, de modo 
especial o Brasil e a Arquidiocese 
de Mariana, celebra com maior 
“espírito Luciano” o dia 27, pois 
foi concluído o processo de bea-
tificação no nível diocesano, que 
foi remetido à Santa Sé. A diocese 
primaz das Minas Gerais começa 
a percorrer o caminho para ver 
nas honras dos altares o homem, 
o cristão, o sacerdote e o arcebis-
po que falava por seus gestos em 
favor dos pobres, dos direitos hu-
manos; mas de exercício do maior 
grau de amor cristão, a caridade, 
pois é o “vínculo perfeito” (Cl 3, 
14). Tamanho o seu amor por to-
dos que se expressa pela lapidar 
frase que surgia dos seus lábios 
nas mais variadas ocasiões e en-
contros: “em que posso ajudar?” 
o levou a ser chamado o “pastor 

dos esquecidos”, “servo dos sofre-
dores”, “dom para os amados de 
Deus, os pobres”. Seu ministério 
foi vivido nesta perspectiva: de um 
olhar apurado para as pessoas e as 
realidades que passam às escondi-
das, no silêncio e na penumbra.

Narra-se que em sua casa em 
São Paulo acima da porta de visitas 
havia um painel com os seguintes 
dizeres: “Senhor, assim como fa-
las comigo através da tua criação, 
fala de Jesus aos outros através de 
mim!” E quanto o Senhor falou 
por meio do “instrumento Dom 
Luciano”! Foi capaz de ser para 
os outros porque antes se colocou 
sem reserva seu ser para Deus. O 
instrumento só é capaz de desem-
penhar bem sua missão quando 
está nas mãos de quem o utilize. 
Só a partir de Deus se pode amar e 
doar sem medida e gratuitamente 
e assim gerar vida e humanizar as 
realidade de dor e sofrimento.

Dom Luciano continua como 
sinal luminoso de ir aos empobre-
cidos movidos pelo Evangelho, de 
buscar o encontro com os irmãos, 
criar pontes de união e caminhos 
pacíficos de mudanças para assim 
também sermos instrumentos de 
Deus que conduz a perfeição por 
meio da esperança. Fala-nos o 
nosso bispo santo: “A esperança 
não se encontra feita. A esperan-
ça se constrói.” Isso é vida de fé 
cristã, carregada de esperança 
que move o coração para a práti-
ca da solidariedade, pois para o 
arcebispo marianense penetrar no 
sofrimento, comungar com o so-
frimento, partilhar o sofrimento 
leva a uma comunhão existencial 
e de fé, que é operosa, tornando 
esse nosso mundo mais humano 
e fraterno.*Bacharelado em filosofia 
pela FAM e teologia pelo ITSJ, padre 
na Arquidiocese de Mariana. Contato: 
pensarparalelo@gmail.com
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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

COMARCA DE OURO PRETO-MG-EDITAL DE CITAÇÃO- PRA-
ZO DE 20 (VINTE) DIAS - Dra. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas, MMª 
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas 
Gerais, em pleno exercício do seu cargo na forma da lei etc. FAZ SABER, a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
dos autos n° 0461.17.002731.6, da Ação de USUCAPIÃO proposta por Es-
pólio de Octacílio Augusto Leite, representado por sua inventariaste Chris-
tiane Chaves Augusto Leite, médica, brasileira, CPF n° 01166363600, resi-
dente e domiciliada à Rua Luiz Sansão, n° 75, Aptº. 802, Santa Helena, Juiz 
de Fora/MG, do imóvel urbano, com área de 844,39 m², situado na Rua Hen-
ri Gorceix, 198, Centro, Ouro Preto/MG, com as seguintes divisas e confron-
tações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PT_V_0001, de coor-
denadas N 7.745.496,69m. e E 656.127,98 m., situado no limite por muro com 
o imóvel de propriedade de Paulo Raimundo Ferreira, e o imóvel objeto deste 
presente memorial, deste, segue com azimute de 96°05'29" e distância de 
21,48 m., confrontando neste trecho por muro com o imóvel de propriedade 
de Paulo Raimundo Ferreira, até o vértice PT_V_0002, de coordenadas N 
7.745.494,41 m. e E 656.149,34 m.; deste, segue com azimute de 86°05'32" e 
distância de 5,96 m., confrontando neste trecho por muro com o imóvel de 
propriedade de Paulo Raimundo Ferreira, até o vértice PT_V_0003, de coor-
denadas N 7.745.494,81 m. e E 656.155,28 m.; deste, segue com azimute de 
86°5852" e distância de 6,45 m., confrontando neste trecho por muro com o 
imóvel de propriedade de Paulo Raimundo Ferreira, até o vértice PT_V_0004, 
de coordenadas N 7.745.495,15 m. e E 656.161,72 m.; deste, segue com 
azimute de 87°2730" e distância de 16,38 m., confrontando neste trecho por 
muro com o imóvel de propriedade de Paulo Raimundo Ferreira, até o vértice 
PT_V_0005, de coordenadas N 7.745.495,88 m. e E 656.178,08 m.; deste, 
segue com azimute de 88°05'53" e distância de 1,76 m., confrontando neste 
trecho por muro com o imóvel de propriedade de Paulo Raimundo Ferreira, 
até o vértice PT_V_0006, de coordenadas N 7.745.495,94 m. e E 656.179,84 
m.; deste, segue com azimute de 87'59'16" e distância de 16,01 m., confron-
tando neste trecho por muro com o imóvel de propriedade de Paulo Raimundo 
Ferreira, até o vértice PT_V_0007, de coordenadas N 7.745.496,50 m. e E 
656.195,83 m.; deste, deflete à direita com azimute de 183°53'48" e distância 
de 6,08 m., passando á confrontar neste trecho por muro com o imóvel de 
propriedade da República Xamego, até o vértice PT_V_0008, de coordenadas 
N 7.745.490,43 m. e E 656.195,42 m.; deste, segue com azimute de 187°05'08' 
e distância de 5,14 m., confrontando neste trecho por muro com. o imóvel de 
propriedade da República Xamego, até o vértice PT_V _0009, de coordena-
das N 7.745.485,33 m. e E 656.194,79 m.; deste, segue com azimute de 
186°34'10" e distância de 0,61 m., confrontando neste trecho por muro com o 
imóvel de propriedade da República Xamego, até o vértice PT_V _0010, de 
coordenadas N 7.745.484,73 m. e E 656.194,72 m.; deste, deflete à direita 
com azimute de 192°25'40" e distância de 1,26 m., passando à confrontar 
neste trecho por muro com a Rua Salvador Tropia, até o vértice PT_V_0011, 
de coordenadas N 7.745.483,49 m. e E 656.194,45 m.; deste, segue com 
azimute de 211°35'50" e distância de 1,62 m., confrontando neste trecho por 
muro com a Rua Salvador Tropia, até o vértice PT_V_0012, de coordenadas 
N 7.745.482,12 m. e E 656.193,60 m.; deste, deflete à direita com azimute de 
272°5505' e distância de 14,01 m., passando á confrontar neste trecho por 
muro com o imóvel de propriedade de Ricardo Pereira, até o vértice 
PT_V_0013, de coordenadas N 7.745.482,83 m. e E 656.179,61 m.; deste, 
segue com azimute de 271°5141" 'é distância de 14,47 m., confrontando neste 
trecho por muro com o imóvel de propriedade de Ricardo Pereira, até o vérti-
ce PT_V_0014, de coordenadas N 7.745.483,30 m. e E 656.165,14 m.; deste, 
segue com azimute de 272°2703" e distância -de 3,72 m., confrontando neste 
trecho por muro com o imóvel de propriedade de Ricardo Pereira, até o vérti-
ce PT_V_0015, de coordenadas N 7.745.483,46 m. e E 656.161,42 m.; deste, 
segue com azimute de 268°10'15" e distância de 3,84 m., confrontando neste 
trecho por muro com o imóvel de propriedade de Ricardo Pereira, até o , vér-
tice PT_V_0016, de coordenadas N 7.745.483,34 m. e E 656.157,58 m.; des-
te, segue com azimute de 270°47'08" e distância de 15.98 m., confrontando 
neste trecho por muro com o imóvel de propriedade de Ricardo Pereira, até o 
vértice PT_V_0017, de coordenadas 1N1 7.745.483,56 m: e E 656.141,60 m.; 
deste, segue com azimute de 273°21'24" e distância de 1,37 m., confrontando 
neste trecho por muro com o imóvel de propriedade de Ricardo Pereira, até o 
vértice PT_V_0018, de coordenadas N 7.745.483,64 m. e.E 656.140;24 m.; 
deste, segue com azimute d-e271°13'12" e distância de 3,84 m., confrontando. 
neste trecho por muro com o imóvel de propriedade de Ricardo Pereira, até o 
vértice-PT_V_0019, de coordenadas N 7.745.483,72 m. e E 656.136,40 m.; 
deste, segue com azimute de 002806", e distância de 0,13 m, confrontando 
neste trecho por muro com o imóvel de propriedade de Ricardo Pereira, até o 
vértice PT_V_0020, de coordenadas N 7.745.483,85 m. e E 656.136,40 m.; 
deste, segue com azimute de 269°0929" e distância de 10,47 m confrontando 
neste trecho por muro com o imóvel de propriedade de Ricardo Pereira, até o 
vértice PT_V_ 0021, de coordenadas N 7.745.483,69 m. e E 656.125,93 m.; 
deste deflete à direita com azimute de 10°37'29" e distância de 1,65 m., pas-
sando á confrontar; neste trecho por muro com a Rua Henri Gorceix, até o 
vértice PT_V_0022, de coordenadas N 7.745.485,32 m. e E 656.126,23 m.; 
deste, segue com azimute de 10°37'29" e distância de 0,98 m., confrontando 
neste trecho pelo portão com a Rua Henri Gorceix, até o vértice PT_V_0023, 
de coordenadas N 7.745.486,28 m. e E 656.126,41 m deste, segue com azimu-
te de 8°1155" e distância de 1,41 m., confrontando neste trecho por muro com 
a Rua Henri Gorceix, até o vértice PT_V_0024, de coordenadas N 
7.745.487,68 m. e E 656.126,62 m.; deste, segue com azimute de 10° 1339" e 
distância de 0,93 m., confrontando neste trecho por muro com a Rua Henri 
Gorceix, até o vértice PT_V_0025, de coordenadas N 7.745.488,59 m. e E 
656.126,78 m.; deste, segue com azimute de 9°14'44" e distância de 2,79 m., 
confrontando neste trecho pelo portão com a Rua Henri Gorceix, até o vértice 
PT_V_0026, de coordenadas N 7.745.491,35 m. e E 656.127,23 m.; deste, 
segue com azimute de 6°45'24" e distância de 0,74 m, confrontando neste 
trecho por muro com a Rua Henri Gorceix, até o vértice PT_V_0027, de 
coordenadas N 7.745.492,08 m. e E 656.127,32 m.; deste, segue com azimute 
de 7°52'39" e distância de 2,80 m., confrontando neste trecho por muro com a 
Rua Henri Gorceix, até o vértice PT_V_0028, de coordenadas N 7.745.494,85 
m. e E 656.127,70 m.;  deste, segue com azimute —e. 5°55'19" e distância de 
0,96 m., confrontando neste trecho pelo portão com a Rua Henri Gorceix, até 
o vértice PT_V_0029, de coordenadas N 7.745.495,81 m. e E 656.127,80 m.; 
deste, segue com azimute de 11°5652" e distância de 0,90 m., confrontando 
neste trecho por muro com a Rua Henri Gorceix, até o vértice PT_V_0001, de 
coordenadas N 7.745.496,69 m. e E 656.127,98 m.; ponto inicial da descrição 
deste perimetro. Tudo conforme planta geodésica e memorial descritivo. E, 
por este edital ficam citados os terceiros interessados, para, querendo, vir con-
testar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de não o 
fazendo, presumirem-se aceitos, com verdadeiros, os fatos alegados na inicial 
(art. 335 do NCPC). Ficando constado que em caso de revelia será nomeado 
curador especial, nos termos do art. 257, IV, NCPC. E, para que ninguém 
alegue ignorância, mandou a MMª Juíza de Direito, Dra. Ana Paula Lobo 
Pereira de Freitas, expedir o presente edital que será publicado no jornal "Diá-
rio do Judiciário" e afixado em local de costume deste Fórum. Dado e passado 
nesta Cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais aos 15 de 
agosto de 2017. Eu Maria Cristina de Araújo Fernandes, Escrivã Judicial, 
subscrevi. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas - Juiza de Direito.

EXPRESSÃO
netomedeiros@hotmail.com

Neto 
Medeiros

Dos Anjos
Era sexta. Mais uma sexta. Subia a Bernardo Vasconcelos em 

direção a Praça Tiradentes. Ouvia-se um som peculiar. Uma típica 
seleção musical vinda de uma ateliê especial à esquerda, bem em 
frente a Castelo dos Nobres. Ouropretanamente único.

Nas paredes, casarões coloridos e caóticos, ferros retorcidos. 
Um balcão com artefatos de ferreiro. Mandalas. Jornais. Discos. 
Sons. Copos e garrafas de cerveja. “Mais uma Bartin”... Mais uma 
noite em que o Barroco nos esperava na Direita. Kaju! Kaju!”. Mas 
antes, talvez mais uma ao som selecionado do Antônio... E a sai-
deira (rsrsrs)...

Dos Anjos resume o bairro homônimo que abriga relíquias e 
religiosidades. Artistas singulares, energias singulares. Antônio é 
ouro preto como o preto ouro dessa terra. Virou seu nome agora. 
Para sempre um anjo. Dá-nos agora o ar da graça em outros car-
navais, em outros ares e poesias...

Por falar nisso, deixo na íntegra os três poemas que Antônio 
dos Anjos nos deixou, postado nos idos de 2009.

Antes gostaria de registrar que Antônio foi um dos amigos que 
cultivei em Outro Planeta, sendo fundamental em minha acolhida 
nos primeiros dias perdidos nesta cidade de pedra. Encontrei uma 
alma amiga e sincera e que nos deixa sua arte e saudade, além 
da loucura breve e eternidade guardados em cada um de seus 
poemas...

Vá em paz Toninho! Abaixo, os poemas de Antônio dos Anjos:

Tavez o amor
hoje de manhã
me vi sorrindo
à toa, de graça
que graça!
talvez
sejam desejos
talvez medo
talvez o sol
que me acordou
talvez o amor
que nem me deixou dormir
talvez até
pelo fato de eu existir
eu tenho sorrido
existo
resisto
amo
e insisto em sorrir...

Esconderijos
o que me deprime
é um muro alto
a esconder jardins
são nuvens pesadas
a esconder a lua cheia
são passos na areia
são os olhos no nada
o que me deprime
é ter-se tão pouco
saber-se tão perto
querer-te tão dentro
e ter-me tão quieto
tão mudo
tão triste...

Anjos
no princípio não havia nada
nem anjos bons
nem anjos maus
nem asas
nem vento
havia minto, um sol imenso
iluminando as estrelas do uni-
verso
num dado momento
se dividiram
em claro e escuro
formou-se a bruma
ergueu-se o muro
o claro e o escuro
e os anjos vieram
saídos não sei de onde
anjos de asas negras
e olhos em chamas
e anjos envoltos em lua
maestros da paz
e da boa ventura
dividiram-se os mundos
separou-se o inseparável
ergueu-se o insustentável
e foi o começo de tudo...

Visite: antoniodosanjosou-
ropreto.blogspot.com

Um de meus registros barroquianos, quando este era na Direita 
(Êh saudade!). Antônio e seu xará dos Telhados, outro grande 

artista ouro-pretano, no bar do outro xará, este, o das coxinhas.

PROVÍNCIA 
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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!

Campanha para vacinar cães e gatos 
contra a raiva começa no dia 27 de agosto

A raiva é uma doença infectocontagiosa, 
muito perigosa, que pode até ser transmitida 
ao homem. Mas, é muito fácil evitá-la, basta 
providenciar para que os animais sejam perio-
dicamente vacinados.

A Diretoria de Vigilância em Saúde da 
Prefeitura de Ouro Preto realizará em todo o 
município a CAMPANHA ANTIRRÁBICA 
ANIMAL, a partir do dia 27 de agosto. A 
campanha vai até o mês de outubro, e a vacina 
será oferecida gratuitamente em postos provi-
sórios e fixos, tanto na sede como também nos 
distritos.

Não arrisque a saúde dos seus bichinhos e 
de sua família, leve seu cãozinho e seu gatinho 
para tomar a vacina contra raiva. Prevenir é o 
melhor remédio, confira aqui as datas, os horá-
rios e o posto de vacinação mais perto de você.

Área rural e distritos
Dia 27/08/2018 (segunda – feira): Serra dos Cardosos 
- 9h/11h; Santo Antôno Bandeira - 13h/15:30 h; Coquei-
ros - 9h às 11; Bandeira (BAR DO DEDÉ) - 13h/15:30 h; 
Moreira - 9h/15h. Dia 28/08/2018 (terça–feira): Piedade 
- 9h/15h; Mata do Gama - 9h/15h; Mata dos Palmitos - 
9h/12h; Tijuco/ Zezinho - 13h/14h; Canavial e Bananal 
- 13h/15h30. Dia 29/08/2018 (quarta – feira): Campestre 
- 9h/12h; Pasto Limpo - 15h30; Maciel - 9h/12h; Boa Vista 
(Santa Rita) - 13h/15h30; Bom Retiro - 9h/15h30. Dia 
30/08/2018 (quinta–feira): Baú - 9h/12h; Pinto - 13h/14h; 
Fojo - 14h/15h30; Cláudio de Souza - 9h/15h; Lavras Novas 
- 9h/15h. Dia 31/08/2018 (sexta–feira): P.S Mota - 9h/12h; 
P.S Miguel Burnier - 13h/15h; Crokat de Sá/Sítios de Engº 
Corrêa - 9h/15h; P.S Engenheiro Correia - 9h/15h. Dia 
01/09/2018 (sábado): UBS Santa Rita 9h/16h; Posto de 
Gasolina St. Rita 9h/12h; Bento – Tenda em frente a casa 
do Nivaldo (da Nini) 13h/16h; UBS Santo Antônio do Salto 
9h/16h. Dia 03/09/2018 (segunda–feira): Serra Siqueira 
- 9h/11h; Engenho D’ Água - 13h/14h; Maciel - 14h/15h; 
P.S. São Bartolomeu - 9h/12h; Doutor - 13h/14h30; Ta-
buões (São Bartolomeu) - 14:45/15h30; Glaura - 9h/15h30. 
Dia 04/09/2018 (terça–feira): Santo Antônio do Leite 
9h/15h30; Chapada 9h/15h30; Catete 9h/11h; Gouveia 
13h/15h30. Dia 05/09/2018 (quarta–feira): Centro Admi-
nistrativo - Antônio Pereira 9h/15h30; Vila Samarco 9h/12h; 
Posto de Saúde antigo (A.P) 13h/15h30; Gameleira 9h/12; 
Soares 13h/15h. Dia 06/09/2018 (quinta–feira): Fundão 
(Posto fixo) 9h/15; Arrozal / Moraes 10h30/13h; Rodrigo 
Silva (Posto fixo) 9h/12h; Bocaina (Posto fixo) 13h/16h; 
Bocaina de Cima 9h/12h; Quilombo 13h/14h30; Boa Vista 
(Rodrigo Silva) 15h/16h. Dia 10/09/2018 (segunda–feira): 
Três Porteiras 9h/11h; Bico de Pedra 12:30 às 14:30; Fa-
zenda Criolo 15h/16h; Botafogo / Fazenda Caieira/ Tripuí 
9h/16h. Dia 11/09/2018 (terça–feira): Varjada 9h/12h; Ran-
charia 13h/15:30; Tabuões 9h/12h; Chapada 13h/15:30.

Área urbana
Dia 15/09/2018 (sábado):UBS Saramenha - 9h/16h; Es-
cola Municipal Adalmir Santos Maia (Pocinho) - 9h/16h; 
Escola M. Tomás Antonio Gonzaga (Vila Operária) - 
9h/12h e 13h/16h; Novo Horizonte (Pracinha) - 9h/16h; 
Bauxita (E.E. de Ouro Preto) - 9h/16h; Anexo Clube XV 
de Novembro (Antônio Dias) - 9h/16h; Vila Aparecida 
(Capela) - 9h/16h; E. E. Dom Veloso (Pilar) 9h/16h; 
E.M. Monsenhor Castilho Barbosa (Barra) - 9h/16h. Dia 
29/09/2018 (sábado): Salão Paroquial São Cristóvão 
(Associação) - 9h/16h; Colégio Arquidiocesano (Cabe-
ças) - 9h/16h; E.E. Dom Pedro II (Centro) - 9h/12h; UBS 
Santa Cruz - 9h/16h; E. E. Horácio Andrade (Alto da 
Cruz) - 9h/16h; E.M. Juventina Drumond (Morro Santana) 
- 9h/16h; UBS Morro São Sebastião - 9h/16h; UBS Pie-
dade - 9h/16h; Pastoral da Criança e do Menor (Taquaral) 
- 9h/16h. 

Distritos
Dia 20/10/2018 
(sábado): Cachoeira 
do Campo - Lactário - 
9h/16h; Caic - 9h/16h; 
Vila do Cruzeiro 
(Quadra Poliesporti-
va) - 9h/12h; Alto da 
Beleza - 13h/16h; UBS 
Amarantina 9h/16h; 
Amarantina e região - 
E.M. Major Raimundo 
Felicíssimo - 9h/16h; 
UBS Maracujá 
9h/12h; UBS Coelhos 
13h/16h; Vale do Tro-
peiro 9h/16h; Riacho 
9h/12h.
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Câmara de Ouro Preto debate 
retorno das atividades da Samarco

Os parlamentares receberam representantes da empresa 
para tratar sobre a empregabilidade no município

Dando continuidade ao diálo-
go com a empresa Samarco, que 
vem sendo realizado pelo Legis-
lativo ouro-pretano no decorrer 
desta legislatura, foi realizada, na 
última sexta-feira (17),uma reu-
nião entre representantes da Sa-
marco e vereadores. Existe uma 
espectativa acerca da volta da Sa-
marco, entretanto, há alguns con-
dicionamentos para que a empresa 
possaretomar as atividades, entre 
eles: o Licenciamento Operacio-
nal Corretivo (LOC) e o Licencia-
mento da Cava Alegria Sul. Dessa 
forma, durante o encontro, foram 
discutidas diversas questões, co-
mo o compromisso com a repara-
ção; o licenciamento ambiental e 
as soluções tecnológicas; a apre-
sentação de planos emergências e 
a retomada gradual do retorno das 
operações.

De acordo com o diretor-presi-
dente da Samarco, Rodrigo Vilela, 
“apresentamos para os vereadores 
de Ouro Preto o nosso processo de 
retorno, quais os compromissos 
para a retomadae para a contrata-
ção de pessoas e como está o pro-
cesso de licenciamento. Nosso ob-
jetivo é, no processo de retomada, 
a contratação de 75 a 80% de mão 
de obra local. Recebemos algumas 
demandas por parte dos vereadores 
em relação aos impactos durante o 
acidente e vamos levar aos nossos 
acionistas para um aprofundamen-
to”, explicou. Ele ainda reforçaque 
“a Samarco sempre cuidou de Ou-
ro Preto, tem a cidade como a sua 
casa. Esperamos voltar a operar, a 
gerar riqueza e que todos possam 
superar o mais rápido possível o 
trauma desse acidente”.

Os vereadores ouro-pretanos 
têm se empenhado para a inclusão 
de Ouro Preto no Termo de Tran-
sação de Ajustamento de Conduta 
(TTAC) que trata dos projetos e 
ações quanto ao rompimento da 
Barragem de Fundão, em novem-
bro de 2015, e que é seguido pela 
Fundação Renova para as suas ati-
vidades, incluindo 40 municípios 
de Minas Gerais e do Espírito 
Santo. O TTAC foi assinado em 
março de 2016 entre Samarco Mi-
neração, com o apoio de suas acio-
nistas, Vale e BHP Billiton, e go-

verno federal, governos estaduais 
de Minas Gerais e Espírito Santo 
e outros órgãos governamentais. 
Atualmente, Ouro Preto não rece-
be recursos, projetos e atividades 
da fundação por não estar entre os 
beneficiados pela entidade.

Dessa forma, o presidente da 
Câmara, Wander Albuquerque 
(PDT), ressalta que “aproveita-
mos a oportunidade para cobrar 
uma ação maior da Samarco em 
relação à Renova, porque não só a 
Câmara, mas a população de Ouro 
Preto se sente rejeitada pela funda-
ção, uma vez que a cidade não tem 
sido contemplada em questão de 
empregos e valores; infelizmente, 
tem deixado Ouro Preto em se-
gundo plano”.

Para o vereador Juliano Fer-
reira (MDB), que é presidente da 
Comissão Especial de Desenvol-
vimento Econômico Emprego e 
Renda do Legislativo ouro-pre-
tano, durante a reunião, “foi es-
clarecido quais são as etapas para 
o retorno da Samarco. A nossa 
principal cobrança é em relação à 
paridade de direitos do município 
de Ouro Preto em relação ao mu-
nicípio de Mariana, porque há re-
clamações generalizadas da comu-
nidade que não têm sido atendidas 
do mesmo modo que os marianen-
ses. Chegamos a um consenso em 
relação aos benefíciosque a volta 
da Samarco irá trazer para os habi-
tantes. Sendo assim, vamos fazer 
um estudo mais aprofundado de 
tudo que foi apresentado para que 
possamos ter um posicionamento 
final em relação ao retorno dos 
trabalhos. Entretanto, os discursos 
dos vereadores de Ouro Preto, de 
uma forma geral, sempre foi na 

defesa do emprego da população 
e dos impostos para o município”.

O vereador Vander Leitoa 
(PV), que foi um dos idealizado-
res do encontro, destacou que “foi 
uma reunião muito boa, inclusive 
nós nos aproximarmos ainda mais 
da empresa. Ficamos esperan-
çosos com a volta da Samarco, a 
retomada dos trabalhos, porque 
sabemos das dificuldades, da cri-
se no momento que enfrentamos, 
então, vamos continuar nessa luta. 
Faço parte da Comissão Especial 
de Desenvolvimento Econômico 
Emprego e Renda e estamos co-
brando a todo momento”.

A vereadora Regina Braga (PS-
DB) acredita que “o que podemos 
constatar é que o caminho para o 
retorno da Samarco, apesar de tor-
cermos muito, ainda é um pouco 
longo devido àslicenças para poder 
começar a operar novamente. Ou-
tro ponto que colocamos é com re-
lação à Renova incluir o nosso mu-
nicípio na questão dos empregos. 
Também a questão de compensa-
ções, Ouro Preto se sente no direito 
de receber recursos. Então, é torcer 
para a Samarco voltar logo para ge-
rar empregos, renda e arrecadação 
para o município”.

Os vereadores continuarão 
acompanhado o possível retor-
no das atividades da Samarco e 
aguardando as respostas para os 
questionamentos apresentados. 
Também participaram da reunião 
o vereador Marquinho do Espor-
te (SD); e os representantes da 
Samarco: o gerente de Meio Am-
biente, Márcio Perdigão; Rodol-
pho Samorini e Guilherme Louza-
da, responsáveis pela gerência de 
Relações com a Sociedade.

Ação da Polícia Civil desbarata plantação 
de maconha em Cachoeira do Campo

Após uma investigação que 
durou dois meses, policiais civis 
da 5ª Delegacia Regional de Ouro 
Preto desencadearam uma ope-
ração no distrito de Cachoeira do 
Campo que resultou na apreensão 
de pés de maconha e material para 
venda da droga. Além do material, 
duas pessoas foram presas. Um 
dos suspeitos continua foragido.

A operação aconteceu na ma-
nhã da quarta-feira (22), numa re-
sidência localizada na rua Sete de 
Setembro, no centro de Cachoeira 
do Campo, cumprindo Mandado 
de Busca e Apreensão. Sob a coor-
denação do Delegado Regional, 
Dr. Isaias Confort, os investigado-
res encontraram uma plantação de 
maconha e laboratório rudimentar 

com materiais usados para proces-
samento da droga.

De acordo com a Polícia Civil 
foram apreendidos diversos pés de 
maconha, inúmeras sementes, em-
balagens para plantio de mudas, 
diversas flores de maconha já se-
cas (prontas para serem prensadas) 

embalagens plásticas, sementes de 
ópio, balança de precisão, e caixas 
de carvão para mistura.

Na residência, dois moradores 
do imóvel foram presos, sendo 
mãe e filho. O principal suspeito, 
alvo das investigações, está fora-
gido. 

Obra social de Cachoeira 
do Campo passa por 
dificuldades 

Instituição Nossa Senhora Auxiliadora promove 
oficinas a 120 jovens da região, mas a falta de 

cestas básicas dificulta a continuidade do projeto
Em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, a Obra Social Nossa 

Senhora Auxiliadora promove um importante trabalho social entre crian-
ças e adolescentes. Com o objetivo de desenvolver potencialidades e for-
talecer o vínculo familiar e comunitário, são ofertadas diversas atividades 
em tempo integral a 120 jovens. Para conduzir o trabalho, a Obra, que 
é sem fins lucrativos, conta com o apoio da Prefeitura de Ouro Preto na 
doação de cestas básicas, mas que com a crise, não tem sido feito o repasse 
do benefício.

A instituição é uma entidade civil sem fins lucrativos, que desde 1995 
“tem a missão de educar crianças e adolescentes, preparando-os para se-
rem bons cristãos e honestos cidadãos”, explica a diretora institucional, 
Irmã Maria Helena de Resende.

O projeto é voltado para crianças de seis anos a jovens de 14, que 
vivem em situação de vulnerabilidade social. De segunda a sextas-feira 
os jovens participam de diversas oficinas como informática, oficina de 
musicalidade (violão, flauta, canto, coral e percussão) bijuteria, apoio pe-
dagógico e diversas modalidades de esporte e artes.  Durante o tempo que 
ficam no projeto, que acontece no Colégio das Irmãs, os participantes con-
tam com quatro refeições diárias entre almoço e lanches.

A Irmã Maria Helena conta que nos últimos meses está com dificul-
dades para continuar promovendo o projeto. “Temos a ajuda de alguns 
benfeitores de Cachoeira que nos doam pão, leite, óleo. A prefeitura nos 
auxiliava com 12 cestas básicas, mas agora reduziu para oito, o que não é 
suficiente. Desde o início de junho não recebemos nenhuma ajuda vinda 
da prefeitura. Estamos preocupados, com receio de ter que deixar as crian-
ças em casa”, revela a Irmã. “Pedimos a quem tem acesso ao Sr. Prefeito 
que nos ajude, conscientizando-o de que as 120 crianças a mais na rua não 
é uma boa coisa para o seu programa de governo”, recorre.

Já a manutenção da obra Social se dá através da ajuda da Província 
Madre Mazzarello, que remunera os educadores. De acordo com a Obra, 
a metodologia utilizada no projeto é a do sistema preventivo de Dom Bos-
co. “As reuniões de pais são ponto importante para o desenvolvimento 
da entidade, que consegue uma participação de 98% dos pais e mães de 
família”, ressalta a diretora.

O trabalho é muito elogiado na região, e há uma grande fila de espera 
de interessados em participar do projeto. “Infelizmente não temos estrutu-
ra para abrigar mais jovens e com esse problema das cestas, até as que já 
são atendidas correm o risco de perderem o incentivo”, lamenta a diretora 
institucional.

A Prefeitura de Ouro Preto não informou sobre a previsão de retorno 
da distribuição de cestas básicas. 

Roda de conversa reúne 
candidatas em Ouro Preto

A União Brasileira de Mulheres UBM promoveu no dia 13 de agosto 
uma roda de conversas com cinco candidatas a deputada do campo pro-
gressista. São mulheres que nunca estiveram no Legislativo e estão pela 
primeira vez disputando as eleições.

A conversa reuniu as candidatas Elza Melo (PC do B) Mariah Brocha-
do (DC), Laura Muller (PSOL) Macaé Evaristo (PT) e Luanna Ramalho 
(PC do B). Para Débora Queiroz, presidente da UBM Ouro Preto o evento 
foi um momento histórico. “Em tempos sombrios, em que há muita des-
crença na política e no futuro, a UBM Ouro Preto cumpre seu papel de 
movimento de luta pelas mulheres e traz um debate fundamental para as 
mulheres da cidade”, destaca. O evento aconteceu no Auditório Gorceix, 
na Escola de Minas, Campus Morro do Cruzeiro.

Top  Cultura
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Prefeitura retoma obras do loteamento em Antônio Pereira
Ane Souz

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470 
São Cristóvão - OURO PRETO

De 3ª a domingo, 
com churrasco 

sábado e 
domingo

Geraldo Mendes entra na luta 
pela manutenção do ICHS

Na reunião da Câmara Municipal dessa quinta-feira (23/08), o verea-
dor Geraldo Mendes solicitou ao Presidente da Casa, para que a Câma-
ra Municipal de Ouro Preto envie um Requerimento à Arquidiocese de 
Mariana para que ela se sensibilize e reveja sua posição em tirar o ICHS 
(Instituto de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade Federal de Ou-
ro Preto) do prédio onde abrigava o antigo Seminário e Capela de Nossa 
Senhora da Boa Morte.

Se o ICHS tiver mesmo que sair do prédio da Arquiocese, 1,5 mil 
estudantes serão afetados. A briga judicial entre a arquidiocese e a UFOP 
se arrastou por mais de 10 anos.

Segundo o Vereador Geraldo Mendes “é de fundamental importância 
que a Câmara Municipal de Ouro Preto interceda a favor da UFOP nessa 
disputa, uma vez que o ICHS já faz parte da história acadêmica das cida-
des de Ouro Preto e Mariana”.

O vereador completou dizendo que “caso a Arquidiocese não reveja 
sua posição, não vamos medir esforços para que os estudantes não sejam 
prejudicados, e para isso vamos solicitar ao prefeito municipal que entre 
em entendimento com a UFOP para que os cursos ministrados no ICHS 
venham para Ouro Preto”.

As tão sonhadas casas popu-
lares de Antônio Pereira vão se 
tornar realidade. Após um esforço 
da atual administração municipal 
para recuperar convênios quase 
perdidos pelas gestões passadas, 
as obras do Residencial Dom Lu-
ciano, conhecido como Loteamen-
to Novo, foram retomadas e serão 
entregues dentro dos próximos 
sete meses.

Serão implantadas redes de 
água, esgoto e drenagem, pavi-
mentação asfáltica e passeio. Em 
seguida, serão construídas 23 ca-
sas populares e finalizadas outras 
16. Ao todo, 57 famílias vão ser 
diretamente beneficiadas com a 
infraestrutura. O investimento é de 
cerca de 4 milhões de reais.

O prefeito Júlio Pimenta de-
clarou que, apesar das dificuldades 
ocasionadas pela crise, as obras 
irão até o fim. “Hoje, a Prefeitu-
ra tem se empenhado ao máximo 
para resgatar vários convênios no 
intuito de concluir obras que es-
tavam praticamente abandonadas, 
seja por questões burocráticas, ou, 
simplesmente, por falta de boa 
vontade dos antigos gestores”, dis-
se o prefeito.

Entenda o caso
As obras do Loteamento Dom 

Ane Souz

Luciano, em Antônio Pereira, co-
meçaram em 2007. Em 2015, elas 
foram paralisadas e o convênio 
quase foi perdido. Se isso aconte-
cesse, a Prefeitura teria que devol-
ver todo o recurso recebido desde 
a data da assinatura do contrato 
(aproximadamente R$13 milhões 
de reais, uma vez que incluía tam-
bém o loteamento de Cachoeira do 
Campo), corrigidos com os índi-
ces de construção e inflacionários 
até a data atual.

Assim que assumiu a Pre-
feitura, em janeiro de 2017, a 
equipe municipal, sob coorde-
nação do prefeito Júlio Pimenta, 
identificou e catalogou diversas 

obras paralisadas, entre elas, o 
Loteamento Dom Luciano. Des-
sa forma, esta obra foi reprogra-
mada e aprovada por meio de um 
convênio com o Governo Fede-
ral, via Ministério das Cidades, 
para implantação do programa 
habitacional municipal - Assen-
tamentos Precários.

Também estão na lista de con-
vênios recuperados e já em efeti-
vação, a reforma da Fábrica de 
Tecidos (com 60% concluído), a 
construção de cobertura e vestiário 
na quadra de Glaura (com 70% já 
concluído), a construção da quadra 
de Amarantina e o Loteamento de 
Cachoeira do Campo.

Encontro de carros antigos 
movimenta Cachoeira do Campo

Com o tema “Carinho por car-
ros antigos, carinho também por 
nossos velhinhos”, o 6º Encontro 
de Carros de Cachoeira do Campo 
foi um grande sucesso. Realizado 
pelo Clube de Autos Antigos do 
distrito, nos dias 18 e 19 de agosto, 
o evento contou com grande parti-
cipação popular e foi recorde de ex-
positores, com centenas de carros, 
motocicletas, ônibus e caminhões 
de diversas cidades. A festa contou 
ainda com arrecadação de donati-
vos para o Lar São Vicente de Paula 
de Ouro Preto.

Muito bem conservados, os 
modelos antigos chamaram a aten-
ção de quem passou pelo estaciona-
mento do Shopping Street Mall Jar-
dins no fim de semana. O encontro 
teve início na manhã do sábado, 
tendo como palco um caminhão 
Engesa EE25 militar. Houve um 
lindo e emocionante momento de 
fé com missa e benção do Pastor 
Jorge Mendes e do pároco de Ca-
choeira, Padre Luiz Roberto, no 
domingo. Um desfile com os mem-

bros da Associação dos Cavaleiros 
Inconfidentes, membros do grupo 
Terço dos Homens, carregando 
um terço gigante, e um carro de 
bois enfeitado levando a imagem 
de Nossa Senhora Aparecida aben-
çoou os presentes e os veículos.

A programação contou ainda 
com shows musicais com David 
Couto, Banda Dupla Face e o Bru-
no Coimbra em um palco inusita-
do: o bagageiro de um Fusca Hoo-
dRide. A apresentação com mano-
bras incríveis do BMX Bike Show, 
comandado por Leandro Ferreira, 
chamou a atenção de quem presti-
giou o evento. Área para crianças 
com brinquedos, food trucks, es-
tandes de souvenirs e lojas de arte-
sanato da região completaram a in-
fraestrutura no estacionamento do 
Shopping, cedido pelo empresário 
Alexandre Pedrosa. Além de mui-
ta festa, o encontro promoveu uma 
ação social com arrecadação de lei-
te, alimentos e fraldas geriátricas, 
que serão doadas para o Lar São 
Vicente de Paula em Ouro Preto. 

Visitantes de diversas localida-
des participaram do evento. Foram 
expositores e clubes de atigomobi-
lismo de Ouro Preto, Mariana, Ara-
caju-SE, Ouro Branco, Contagem, 
Viçosa, Betim, Divinópolis, Belo 
Horizonte, Nova Lima, Barbacena, 
Congonhas, São Paulo, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, entre outras. 
O presidente do clube local, Cor-
nélio José da Silva, um dos orga-
nizadores do evento, comemorou 
o sucesso dessa edição. “Fomos 
surpreendidos. O grande espaço fi-
cou pequeno diante da variedade de 
veículos vindo de todas as partes, 
superou todas as nossas expectati-
vas. Os voluntários tiveram dificul-
dade em estacionar os autos antigos 
nos espaços pré-determinados. Pela 
primeira vez recebemos três exem-
plares de ônibus das décadas de 60 
e 70. Surpresa para todos. Tudo 
transcorreu tranquilamente com o 
apoio da Polícia Militar, Guarda 
Municipal e Bombeiros. Estamos 
muito felizes pelo sucesso do even-
to”, comemora Cornélio.

Jorge Filho

Jorge Filho

Jorge Filho

Jorge Filho
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PANORAMA

Os dias 17 e 18 de agosto foram especiais em Amarantina. A escola estadual Maria do Carmo de Almeida 
contou com a formatura do curso técnico em Magistério, um sucesso fruto da dedicação de alunas brilhan-

tes. A colação de grau foi na casa Bandeirista, logo após missa. Familiares e amigos comemoraram o feito com 
um jantar seguido de noite dançante. O curso é uma iniciativa das diretoras Flávia e Maria Luciana, sob coor-
denação do pedagogo Vamilton Lopes.

Vá em paz amigo 
Antônio dos Anjos 
Leve seu sorriso aos céus 
Sentiremos falta dele aqui
Lembraremos...
Da sua grave e serena voz 
Poesia... Poesia...
Toninho dos Anjos seguiu 
encantado
Seus versos eternos como 
sua memória 
Não tomamos a última 
cerveja 
A última cachaça...
Brindaremos a você POETA.
(Homenagem de 
Chiquinho de Assis)

A linda cachoeirense Ranielle, 
colaboradora do jornal O LI-

BERAL, filha de Cleuza Maria 
Ferreira Dias e Adair Garcia 

da Silva comemora mais um 
aniversário no dia 28 de agos-

to. “Parabéns pelo seu ani-
versário! Esperamos que este 

dia seja radiante de alegria e 
aproveitado com as melhores 
companhias”. Felicitações da 
equipe do jornal O LIBERAL.

A Escola Estadual Professora Maria do Carmo Al-
meida, do distrito de Amarantina, participou entre 

os dias 14 e 17 de agosto, em Mateus Leme, da 2ª Feira 
Mineira de Iniciação Científica (FEMIC) maior evento 
do circuito científico do estado. Apresentando os resul-
tados parciais do projeto “Caracterização Social e Eco-
nômica das Jovens Mães do distrito de Amarantina”, 
a equipe foi altamente elogiada pelo corpo de jurados 
presentes na Feira, sendo todos estes mestres e douto-
res. Foi a primeira vez que uma escola de Ouro Preto 
participa (e chega na final) deste que é um dos maiores 
encontros de Ciência, Tecnologia e Inovação no ensino 
básico da região Sudeste do Brasil.

A Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto celebrou o Agosto Doura-
do - mês dedicado ao incentivo do Aleitamento Materno no dia 15, 

realizando um evento em homenagem às nutrizes, gestantes e doadoras do 
Banco de Leite, com muita festa, música e informação para incentivar a 
amamentação, que traz benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. A 
equipe do Banco de Leite Rotary da Amizade celebrou o evento com ações 
sobre a importância e benefícios do aleitamento materno, bem como o signi-
ficado da data comemorada, além da exposição de cartazes e do depoimento 
de uma mãe nutriz. No evento de comemoração, foram recebidos 100 euros 
de doação pela Casa da Amizade, parceiro importante desde a implantação 
do Banco de Leite até os dias atuais e participação dos alunos estagiários da 
escola de ensino técnico Eurípedes Barsanulfo, Nutricionista Cléia Barbosa 
Membro da Rede IBFAN Brasil - Ouro Preto/MG, Rotary Club, AVOS-
COP, Irmandade, colaboradores do hospital e TV UFOP. 

O 4° Setembro Azul da ASOP, Associação dos Surdos de Ouro Preto vai ser no próximo dia 15 de setembro, 
de 14h às 16h, no Degeo/ Ufop, em Ouro Preto. As inscrições custam R$20,00 e será emitido certificado de 

quatro horas aos participantes. Surdos de Ouro Preto, Mariana e Itabirito não pagam, mas precisam se inscrever 
no site do evento. O 4° Setembro Azul da ASOP inclui palestra, debate e minicursos de Libras e será promovido 
em referência ao Dia Nacional do Surdo, que é comemorado no dia 26/09. Mais informações e inscrições no site: 
setembroazulasop.wixsite.com/libras e as inscrições limitadas.

A ACEOP, em parceria com a Rede Cidadã, realiza no dia 06 de setembro (quinta) a 2ª Edição do Café Empresarial 
de 2018, no Salão Nobre da ACEOP, às 8h. O evento contará com a presença do Diretor Executivo da Rede Cida-

dã, Fernando Alves, em uma palestra que abordará a formação sóciocomportamental no mundo corporativo, exploran-
do o autoconhecimento empresarial, a produtividade em vendas e a qualidade nos relacionamentos. Os ingressos podem 
ser adquiridos através do (31)3551-1469 ou pelo e-mail: empreender@aceop.com.br no valor de apenas R$15,00.
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Festa de São Bartolomeu e do Divino Espírito 
Santo acontece neste fim de semana

Acontece neste final de sema-
na, dias 24, 25 e 26 de agosto, os 
festejos solenes em honra a São 
Bartolomeu e ao Divino Espírito 
Santo. O distrito de São Bartolo-
meu celebra o seu padroeiro e o 
Divino com programação religiosa 
e repleta de atrações culturais que 
movimentam a localidade e reavi-
vam suas tradições.

A celebração em honra ao Di-
vino Espírito Santo e São Bartolo-
meu é patrimônio cultural imaterial 
de Ouro Preto, registrada no Livro 
de Saberes e Celebrações em 2014. 
Desde então, a celebração e suas 
manifestações culturais correlatas 
têm recebido acompanhamento, 
apoio e execução de plano de sal-
vaguarda por parte da Secretaria da 
Cultura e Patrimônio.

Exemplo dessas ações é o Pro-
jeto Música e Folia, desenvolvi-
do desde 2016 e que visa realizar 

oficinas de musicalização para a 
comunidade local. As oficinas são 
realizadas com turmas da Escola 
Municipal Washington Araújo Dias 
e há uma turma aberta para demais 
interessados. Além de práticas de 
inicialização musical, o projeto 
envolve a difusão de saberes sobre 

a Folia do Divino de São Bartolo-
meu, seus cânticos, gestos, toques e 
instrumentos.

Durante a Festa de São Barto-
lomeu e do Divino Espírito Santo 
de 2018, o Projeto Música e Folia 
realizará um mostra de fotografias e 
palestra na tarde de sábado (25/08), 
conforme informações abaixo:

Palestras - Igreja de 
São Bartolomeu

15h - A restauração da Igreja de 
São Bartolomeu na década de 80 - 
descobertas e acervos. Ministrante: 
Professora e restauradora Beatriz 
Ramos de Vasconcelos Coelho

16h - Projeto Música e Folia 
em São Bartolomeu - salvaguarda e 
educação patrimonial. Ministrante: 
Wilerson Oliveira Noronha - Agen-
te Cultural da Secretaria de Cultura 
e Patrimônio

16h30 - Abertura da exposição 
de fotografias na Casa da Festa.

Empregos e serviços da Renova 
também para Ouro Preto

O vereador Chiquinho de Assis 
(PV) apresentou representação ao 
prefeito de Mariana, Duarte Junior, 
solicitando reunião entre o prefeito, 
Fundação Renova e a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Em-
prego e Renda da Câmara Munici-
pal de Ouro Preto, para discutir os 
critérios de contratação dos trabalha-
dores e prestadores de serviço para 
Fundação.

Para o vereador “é muito im-
portante a relação de respeito e a 
construção do diálogo com essas 
instituições. Fomos surpreendidos 
com uma fala do prefeito Du, em 
entrevista à Rádio Itatiaia, sobre 
a polêmica questão em torno das 
contratações pela Fundação Reno-
va. Essa questão que o ouropreta-
no não pode trabalhar, porque só 
abrem vagas para Marianenses.

Ele informou que devido ao 
grande número de desempregados 
no país, a cidade de Mariana estava 
recebendo pessoas de todos os lu-
gares em busca de oportunidade de 
emprego e por isso foi necessário 
estabelecer critérios para priorizar 
oportunidades aos residentes na 
região, sobretudo de Mariana. Ele 
está certo em defender os interesses 
do povo da cidade que ele é prefei-
to, assim como nós, que estamos 
aqui para defender a nossa popula-
ção de Ouro Preto.

Logo o prefeito Du disse que 
nunca foi procurado por nenhum 
vereador de Ouro Preto para dis-

cutir exatamente esse tema, que se 
encontra aberto para conversar e 
discutir a questão e o que é mais 
importante, afirmou que os ouro-
pretanos também tem o direito de 
trabalhar nessas frentes da Renova 
e, sobretudo, que marchamos jun-
tos no momento para retomada dos 
empregos, desenvolvimento e ren-
da da região.

Chegou a hora de conversar-
mos com a Renova, Prefeitura de 
Mariana, Ouro Preto e sanar essa 
imposição do título eleitoral e en-
fim poder garantir a possibilidade 
de oportunidades, em que a com-
petência e capacidade das pessoas 
garantam a permanência na vaga. 
A gente não pode deixar que a Re-
nova nos divida, a Renova veio para 
reparar danos provocados por um 
dos maiores desastres ambientais da 
história do mundo. Então, nós Ou-

ropretanos, não podemos ficar fora 
disso. A calha do Rio Doce afetada 
não passa em Ouro Preto? Não, mas 
passa em Ouro Preto o desemprego, 
o desespero. As áreas exploradas 
pela Samarco que foram levadas 
pelas barragens eram território de 
Ouro Preto, a nossa economia caiu 
verticalmente, o nosso ICMS caiu, 
a gente caiu no buraco financeiro e 
precisa que essa reparação tenha a 
mão da Fundação e da empresa para 
levantar nossa cidade. Então está aí 
esse pedido, vamos discutir o tema 
e trazer oportunidades para nossa 
região. Parabenizo o repórter Antô-
nio Isidoro que levou esse tema e o 
prefeito Du que se dispôs a dialogar 
e trazer esse tema que é interesse de 
todo mundo. Não podemos ver mi-
lhões serem injetados na economia 
de Mariana e nós aqui ficarmos sem 
emprego e renda”.

FALECIMENTOS
O jornal O LIBERAL lamenta o falecimento do ex-vereador Carlos 

Mourand da Mota Péret, popularmente conhecido como Mourão, 
na terça-feira (22). Mourão foi eleito por três mandatos consecutivos, de 
1977 a 1988. O corpo foi velado na Câmara Municipal de vereadores e o 
sepultamento no cemitério da Igreja Mercês de Cima. A equipe se solida-
riza com a família e amigos neste momento de pesar.

O jornal O LIBERAL presta aqui uma singela homenagem à Peda-
goga Maria Aparecida Gomes e externa o mais profundo pesar pelo 

seu falecimento, ocorrido no dia 21 de agosto. A equipe se solidariza com 
os familiares e amigos neste momento doloroso. Aparecida Gomes era 
pedagoga em Ouro Preto e diretora da Escola Municipal Professor Hélio 
Homem de Faria.

Josilaine Costa

Josilaine Costa

(31) 98489-7530

Denúncias 
 Sugestões

Críticas 
Novidades 

ENVIE PARA
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CAPS Infantojuvenil comemora 13 anos de 
serviços prestados à população de Itabirito

Sanderson Pereira

No último dia 16 de agosto, o 
CAPS Infantojuvenil de Itabirito 
fez aniversário. São 13 anos atuan-
do na Saúde Mental com crianças e 
adolescentes da cidade, e tudo isso 
tem que ser comemorado. Durante 
toda a tarde, os pacientes, pais e 
funcionários do Serviço brindaram 
os 13 anos de existência dessa par-
ceria com muita festa.

Dirlene Aparecida é vó de uma 
das pacientes da unidade e para ela 
o serviço ajudou muito no desen-
volvimento de sua neta. “Fui muito 
bem atendida aqui e desde quando 
ela começou a ser atendida o seu 
rendimento na escola melhorou 
muito e isso está sendo muito im-
portante para a gente. O CAPS está 
de parabéns e desejo que ele com-
plete muitas primaveras”.

Durante a festa o público pôde 
acompanhar a recitação de poemas 
do rapper “De Menor” e um pe-
queno concerto com instrumentos 
de cordas apresentado pelos alunos 
do Coral Canarinhos de Itabirito, 
parceiro do CAPS há muitos anos. 
A coordenadora técnica da unida-
de, Laisa Lima, ficou contente em 
poder comemorar o aniversário e 
celebrar conquistas nestes 13 anos 
de atividades. “Comemoramos 
esses 13 anos de existência, mas é 
importante lembrar que há menos 
de dois anos recebemos o incentivo 
do Governo do Estado para o seu 
financiamento. Isso nos orgulha 
muito, pois este serviço era custea-

do exclusivamente pelo município 
e agora parte deste custo também 
vem do Estado. O CAPS agora 
virou um adolescente e, com isso, 
podemos fazer uma analogia des-
ta etapa na vida de todos nós e o 
momento em que o Serviço vem 
passando. É uma fase de muitas 
mudanças, enfrentamentos e ama-
durecimento e certamente todas 
essas mudanças serão importantes 
para o futuro do CAPS”, enalteceu. 

O CAPS
O Centro de Atenção Psicosso-

cial - CAPS Infantojuvenil de Itabi-

rito foi criado em 16 de agosto de 
2005 e desde então é o responsável 
pelo tratamento e acompanhamen-
to de crianças e adolescentes de 
Itabirito que apresentam algum tipo 
de sofrimento ou transtorno mental.

A unidade conta com uma 
equipe multidisciplinar composta 
por psicólogos, fonoaudiólogos, 
psiquiatras, psicopedagogos, en-
fermeiro, terapeuta ocupacional, 
Assistente Social, entre outros. O 
atendimento acontece de segunda 
a sexta-feira, de 8h as 18h horas na 
Rua José Sans, 224, Boa Viagem.

Também aos sábados: fiscalização de posturas 
evita comércio ambulante irregular

Com o objetivo de evitar o comércio ambulante irregular, 
a fiscalização de posturas foi intensificada em Itabirito. Des-
de março, o trabalho de ronda dos fiscais pelas ruas de diver-
sos bairros da cidade, realizado em parceria com a Guarda 
Civil Municipal, tem acontecido também aos sábados.

A intenção, além de impedir a atividade irregular, é ga-
rantir a geração de emprego e renda para a população por 
meio do comércio local legalizado e que paga impostos. 
Conforme levantamento da Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, a média tem sido de quatro ocorrências por 
sábado.

Notada a irregularidade, os vendedores ambulantes são, 
inicialmente, notificados e orientados pelos fiscais de postu-
ras. Em caso de reincidência, além da apreensão da mercado-
ria, há multa prevista. O comércio ambulante é regulamenta-
do pelas Leis Municipais 1.615/1990 e 2481/2006.
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cogumelo2005@yahoo.com.br

NOTAS 
DA PEDRA

Elson 
Cruz

Fim de tarde: a parceria entre o União e o grupo 
fim de tarde oferece importantes opções de lazer 
e entretenimento nas quartas-feiras, de 18:00 as 
22:00, com bingo. Já aos domingos, no mesmo 

horário, baile com música ao vivo. Dia 26 próximo, as primeiras 100 
pessoas que chegarem concorrerão a passagem e hospedagem no San-
tuário de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Leve seus familia-
res e prestigie o bonito trabalho do grupo Fim de Tarde.
Desenvolvimento: de 28 a 31 de agosto Itabirito realiza a 14ª sema-
na do desenvolvimento econômico no antigo espaço da DELPHI, 
com fomento de negócios na região e destaque para a produção rural.
Por onde anda? Jorge Farid, filho de tradicional família itabiritense. 
Trabalhou várias décadas como empreendedor e proprietário da loja 
Pague Menos. Sempre cultivando amizades e participando de nossos 
eventos Jorge Farid é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Sabrina Leite: a psicóloga Sabrina Leite já está atendendo na clínica 
São Lucas. Clinica que já é referência na região, conciliando exce-
lentes profissionais na área de ortopedia, fisioterapia, terapia ocupa-
cional e psicologia numa estrutura moderna e acolhedora. É a cidade 
ganhando pontos na área de saúde e visão futurística.
Samba: aos sábados, nossas tardes ficam mais alegres com a apre-
sentação de Toninho Telefunkem no programa Samba na cidade 87.9 
FM (Rádio Cidade). De 12h às 14h a alegria tem nome! Confira!
SONHE (Clarice Lispector)

Sonhe com aquilo que você quer ser, 
porque você possui apenas uma vida
e nela só se tem uma chance
de fazer aquilo que quer.
Tenha felicidade bastante para fazê-la doce.
Dificuldades para fazê-la forte.
Tristeza para fazê-la humana.
E esperança suficiente para fazê-la feliz.
As pessoas mais felizes não tem as melhores coisas.
Elas sabem fazer o melhor das oportunidades
que aparecem em seus caminhos.
A felicidade aparece para aqueles que choram.
Para aqueles que se machucam
Para aqueles que buscam e tentam sempre.
E para aqueles que reconhecem
a importância das pessoas que passaram por suas vidas...

Para refletir: As grandes ideias surgem da observação dos peque-
nos detalhes. (Augusto Cury)

Prefeitura de Itabirito 
apresenta anteprojeto de lei 
do Plano Diretor do município

Apresentação foi realizada em audiência pública com 
grande participação popular

Atração: A cantora itabiriten-
se Sofia Laura é atração no 
Engine dia 6 de setembro e 

Pausa dia 15. Prepare-se para 
apreciar a boa música e uma 
interpretação em alto estilo.

O filho da d. Inês: Colando 
grau em direito pela Universi-
dade Federal de Ouro Preto o 
jovem João Pedro Nascimen-
to, filho de Inês Maria de Assis 
e Renato José Nascimento. A 
colação de grau está prevista 

para dia 7 de setembro ás 19h no Centro de Artes e Conven-
ções. João Pedro é mais um jovem talento itabiritense pre-
parado para o mercado de trabalho, onde coloca em prática 
todo seu conhecimento e competência. Parabéns!

Na terça-feira, 21 de agosto, 
foi realizada a última audiência 
pública do processo de revisão do 
Plano Diretor de Itabirito. Com o 
plenário da Câmara Municipal lo-
tado, foi apresentado o anteprojeto 
de lei do documento. Na oportuni-
dade, o público presente, compos-
to por moradores, vereadores, re-
presentantes de entidades, empre-
sários e profissionais da área, pôde 
apresentar novas sugestões para 
serem incluídas no projeto final.

A minuta foi construída com 
base na legislação vigente e já 
considera as sugestões coletadas 
nas audiências e oficinas realiza-
das desde 2017. De acordo com 
o secretário de Urbanismo, Mar-
co Aurélio Rocha, o anteprojeto 
é resultado de um longo trabalho. 
“Esta é uma construção coletiva, 
fruto da troca de ideias com diver-
sos setores e com a participação 
efetiva dos moradores. Só desta 
forma podemos propor soluções 
e caminhos para um crescimento 
sustentável”, afirmou.

Após a audiência, a equipe 
responsável pelo projeto vai anali-
sar as sugestões da última audiên-
cia para a entrega do produto final. 
A previsão é que o documento seja 
disponibilizado para a Prefeitura 
em setembro deste ano. De acordo 
com a coordenadora do projeto, 
Ana Carolina Soraggi, do Instituto 
de Estudos Pro-Cidadania (Pro-
-Cittá), apesar de esta ser a última 
audiência pública, a participação 
da população não termina agora. 
“Esta audiência não encerra a dis-
cussão e nem o trabalho de gestão 
democrática. O processo partici-
pativo continua na votação do pro-
jeto na Câmara e, posteriormente, 
no acompanhamento dos resulta-
dos”, disse.

Morador do Acuruí, Bernardo 
Tavares participou do processo 
desde o início e se diz feliz com o 
resultado. “Trouxemos uma pro-
posta de revisão que foi analisada 
pela equipe responsável e contem-
plada neste anteprojeto. Fiquei 
feliz em perceber que minha parti-
cipação não foi ignorada, que não 
perdi meu tempo participando das 
audiências. Em um processo como 

A CIDADE 
E EU

João de 
Carvalho

Hospital, estação 
primeira da saúde

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

UMA das mais belas, necessárias e autênticas visitas que uma 
pessoa faz, é aquela realizada aos doentes nos hospitais. Foi Jesus 
quem cobrou: “Estava doente e não me visitaste!” Ele, na sua vida 
terrena, nas ruas de Jerusalém curava os enfermos. O Novo Testa-
mento está saturado de atitudes misericordiosas de Cristo, nas vias 
e lugares públicos, realizando milagres, sobretudo em benefício dos 
mais desamparados e humildes sofredores. Sem alarde! Sem recom-
pensa, sem barulho, sem aplausos, apenas apreciando a fé dos que 
precisavam ou solicitavam a cura.

Assim, também procederam dois gigantes da caridade que pelos 
seus gestos, palavras e ações, há séculos transformaram-se em ver-
dadeiros profetas na arte de cuidar do ser humano sofrido, esquecido, 
ferido, abandonado.

Vamos conhecer um pouco dos dois Santos que cuidam dos 
doentes – através de médicos, benfeitores e funcionários do nosso 
Hospital:

“SÃO VICENTE DE PAULO (1581-1660): - Declarado Santo pelo 
Papa Clemente XII, em 1737; - Ordenou-se Padre (aos 19 anos), em 
1600; - Foi vendido como escravo em Túnis; - Realizava confissões 
comunitárias para os presos; - Fundou a Congregação da Missão dos 
Padres Lazaristas; - Foi incentivador de Confrarias da Caridade fe-
minina e masculina; - Destacam-se hoje as Conferências Vicentinas; 
- Foi apelidado de Pai dos pobres; - Fundou As damas e confrarias da 
Caridade (1617); Fundou a Congregação da Missão (1625); Fundou 
a Congregação das Filhas de Caridade 1633). O Papa Leão XIII fê-lo 
patrono de todas as Obras de caridade da Igreja Católica. – Exumado 
seu corpo, foi encontrado incorrupto, levemente deteriorados: nariz e 
olhos” Enfim, homem de oração e ação, comando e humildade. É o 
titular do Hospital de Itabirito!

“SÃO CAMILO DE LÉLLIS (1550-1614): Padroeiro de hospitais 
e enfermos; - Serviu a Cristo na pessoa do doente, do peregrino; - 
Fundador dos ‘Camilianos’ (Ordem dos Ministros dos Enfermos); - 
canonizado aos 29/10/1746 pelo Papa Bento XIV; - Militar de família 
nobre e tradicional; - Rico tudo perdeu no jogo; - Tocado pela Graça 
Divina, deu uma guinada de 360 graus na sua vida; - Passou a ser ser-
vidor dos doentes dos hospitais; - Fundou a Companhia dos Servido-
res dos Enfermos” (Camilianos); - Sua ação e presença, hoje, está em 
todo o mundo; - Sua chaga no pé direito, (vítima do jogo e da bebida); 
- Sua ambição foi socorrer os pobres enfermos; - Sempre enxergou os 
enfermos como outros Cristos. – O Papa Leão XIII o declarou protetor 
dos enfermos e hospitais do mundo católico”.

EM SUMA: Todas estas preciosas informações obtive em sites 
da Internet, na expectativa de usá-las na melhor finalidade: “Divulgar o 
valor que o Hospital de Itabirito representa para o povo deste Municí-
pio, sem exceção”.  “Devemos cuidar dos doentes com aquele amor 
com que a mãe cuida de seu único filho” (S.C.de Léllis).

este é importante que a população 
exponha suas percepções”, come-
morou.

O arquivo completo da versão 
preliminar, assim como as infor-
mações das etapas anteriores, está 
disponível para consulta no site da 
Prefeitura. As sugestões também 
podem ser encaminhadas para o 
e-mail pditabirito@gmail.com. (31) 98489-7530
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Prefeitura Municipal de Itabirito/MG. 
Edital. Pregão Presencial nº 100/2018 
- PL 183/2018 – Contratação de pessoa 
jurídica para execução dos serviços de ex-
tensão e modificação de rede elétrica, ur-
bana e rural, com instalação e substituição 
de luminárias para melhoria da iluminação 
pública no município de Itabirito atenden-
do a SEMOS.  Tipo: Menor Preço global. 
A abertura será dia 06/09/2018 às 13:00 hs. 
O edital poderá ser retirado pelo Site www.
itabirito.mg.gov.br, no Depto de Licitações; 
E-mail:  licitacao@pmi.mg.gov.br. A reu-
nião de abertura do processo acontecerá na 
sala de reuniões da PMI, localizada na Av. 
Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.: 
(31) 3561-4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG – 
ERRATA – Pregão Presencial 094/2018 
– Processo Licitatório 169/2018. O Mu-
nicípio de Itabirito comunica a existência 
de errata do processo em epígrafe. A data 
de abertura do certame fica alterada para 
05/09/2018 às 13:00 horas. A íntegra da 
errata encontra-se disponível no Depto de 
Licitações; Site: www.itabirito.mg.gov.br; 
E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.brou Tel.: 
(31) 3561 4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Nova Sessão – Concorrência Pública 
006/2018 – PL 140/2018 - A CPL comu-
nica data para nova sessão para abertura 
dos envelopes de proposta. A nova sessão 
acontecerá no dia 28/08/2018 às 13 horas, 
na Prefeitura Municipal de Itabirito, situada 
à Avenida Queiroz Junior, nº 635, Centro, 
Itabirito/MG.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Convocação Apresentação Amos-
tras – Pregão Presencial 081/2018 – 
PL150/2018 – RP044/2018 – A Pregoeira 
convoca a pessoa jurídica Mat Med Hospi-
talar Ltda. ME - CNPJ: 02.305.767/0001-
54, para apresentação de amostras para os 
itens 13, 14, 15, 16, 17 e 18 no prazo de 
até 72 (setenta e duas) horas, contados da 
publicação, junto à Secretaria Municipal 
de Saúde.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
–Convocação Apresentação Amostras – 
Pregão Presencial 082/2018 – PL151/2018 
– RP045/2018 – A Pregoeira convoca as se-
guintes licitantes para apresentação de amos-
tras para os seguintes itens: Mat Med Hospi-
talar Ltda. ME – CNPJ: 02.305.767/0001-
54 – Item 03 e Mundial Cirúrgica Comér-
cio de Materiais Médicos Hospitalares 
Ltda. – CNPJ: 12.791.637/0001-22 – Item 
05. As amostras deverão ser apresentadas 
no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, 
contados da publicação, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
torna pública e Torna Sem Efeito, nume-
ração do Pregão Presencial 068/2018 - PL 
135/2018 – RP 039/2018. 
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- RESULTADO – Pregão Presencial 
090/2018 - PL 162/2018 – RP 052/2018 
– Registro de preço para futura e even-
tual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de material de salvamento 
aquático para o Corpo de Bombeiros em 
atendimento a secretaria Municipal de 
Segurança e Trânsito. Vencedor: Sea & 
Náutica Ltda. CNPJ: 70.994.140/0001-
08. Valor Total: R$ 48.562,26.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
– Extratos de contratos - Pregão Pre-
sencial 072/2018 - PL 130/2018 – RP 
043/2018. Objeto: Fornecimento de ma-

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

ITABIRITO

Extrato do 1º Termo Aditivo do Con-
trato de empresa com notória espe-
cialização para prestação de serviços 
técnicos de alta complexidade na área 
de hidrogeologia. Referência: Processo 
Licitatório nº128/2016, na modalidade 
Inexigibilidade nº005/2016, Contratante: 
Serviço Autônomo de Saneamento Bási-
co de Itabirito-MG. Empresa Contratada 
Hidrovia Hidrogeologia e Meio Ambiente 
LTDA, Objeto: contratação de empresa 
com notória especialização para prestação 
de serviços técnicos de alta complexidade 
na área de hidrogeologia incluindo a rea-
lização das análises do plano de monito-
ramento executado pelo SAAE na URB-
-DU-040, assim como a interpretação dos 
dados e elaboração de relatório semestral. 
Valor Total: R$23.200,00 (Vinte e três mil 
e duzentos reais),  Forma de pagamento: 
conforme edital. Vigência: 31/12/2018.  
Dotação Orçamentária: Dotação Orça-
mentária: Oper/Imp. e Mant. do Sist. de 
Água do DI-BR040 e região de Água Lim-
pa. 17 512 1705 4.011 33.90.39.00 Per-
manecem inalteradas as demais cláusulas 
e condições do contrato original. Data da 
assinatura do Termo Aditivo: 09/08/2018. 
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor 
Presidente do SAAE.
Aviso de Errata - O SAAE – Serviço Au-
tônomo de Saneamento Básico no Muni-
cípio de Itabirito através de seu Presidente 
de licitação comunica aos interessados que 
fica alterada a redação do Pregão Presen-
cial nº055/2018 Processo nº093/2018: 
Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de materiais, rea-
gentes e vidrarias a serem utilizados nos 
processos de análises de monitoramento 
no laboratório da estação de tratamento de 
esgoto do SAAE no Marzagão em Itabirito 
- MG, conforme especificações do anexo I, 
do edital. Outras informações pelo telefone 
31 3562-4100 ou pelo E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br; ou pelo Site: www.
saaeita.mg.gov.br. 23/08/2018. Engº Wag-
ner José Silva Melillo, Diretor Presidente 
do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Proposta 
e Habilitação do Processo Licitatório 
nº087/2018, na modalidade de Pregão 
Presencial nº051/2018 Objeto: Aquisição 
de tubos, conexões, válvulas, registros gal-
vanizados, de ferro fundido, P.V.C. e aqui-
sição de materiais hidráulicos para monta-
gem de barriletes para o SAAE de Itabirito 
– MG, conforme lista e especificações do 
anexo I, do Edital, Empresas Vencedoras e 
Habilitadas Lafferdu Indústria e Comércio 
em Ferro Fundido EIRELI – ME, Inter Tu-
bos Conexões EIRELI, Brasquem Comér-
cio de Materiais de Construção EIRELI – 
EPP, M.V.T.A Construtora EIRELI – ME, 
Triadnet Comércio de Válvulas e Tubos 
de Conexões LTDA ME, Sanehidráulica 
– Representações Hidráulicas EIRELI, 
Factum Equipamentos Para Saneamento 
EIRELI EPP, Hidrofab LTDA ME e F.E.B 
Leal Com. Prods. Metal e Mats. de Sanea-
mento – ME, Perfazendo este Pregão Pre-
sencial um valor total de: R$180.824,14 
(Cento e oitenta mil oitocentos e vinte e 
quatro Reais e quatorze centavos), Itabirito 
/ MG, 20/08/2018 – Engº Wagner José Sil-
va Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e 
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna 
público que realizou abertura da Proposta 
e Habilitação do Processo Licitatório 
nº088/2018, na modalidade de Pregão 
Presencial nº052/2018 Objeto: contrata-
ção de empresa especializada para elabo-
ração de projeto e execução de extensão de 
rede elétrica de media tensão na capitação 
de água para o Serviço Autônomo de Sa-
neamento Básico de Itabirito no Distrito 
do Córrego do Bação na Cidade de Itabi-
rito-MG, conforme especificações técnicas 
descritas no anexo I, do Edital, Empresa 
Vencedora e Habilitada Sema Eletrificação 
EIRELI, perfazendo este pregão um valor 
total de R$19.400,00 (Dezenove mil e qua-
trocentos reais), Itabirito / MG, 21/08/2018 
– Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor 
Presidente do SAAE. 
Extrato de Contrato de Prestação de 
Serviço de Eleboração de Projeto e 
Execução de Extensão de Rede de Elé-
trica. Referência: Processo Licitatório 
nº088/2018, na modalidade Pregão Pre-
sencial nº052/2018, Contratante: Serviço 
Autônomo de Saneamento Básico de Itabi-
rito-MG. Empresa Contratada: Sema Ele-
trificação EIRELI. Objeto: contratação de 
empresa especializada para elaboração de 
projeto e execução de extensão de rede elé-
trica de media tensão na capitação de água 
para o Serviço Autônomo de Saneamento 
Básico de Itabirito no Distrito do Córrego 
do Bação na Cidade de Itabirito-MG, con-
forme especificações técnicas descritas no 
anexo I, do Edital, Valor Total do serviço: 
R$19.400,00 (Dezenove mil e quatrocen-
tos reais), Forma de pagamento: 10 (dez) 
dias após aceite da nota fiscal. Vigência: 
Até 28/02/2019. Dotação Orçamentária: 
Operações e Manutenções em Abaste-
cimento de Água nas Regiões Rurais 17 
511 1705 4.005 33.90.39.00. Data da as-

sinatura do contrato: 24/08/2018. Wagner 
José Silva Melillo, Diretor Presidente do 
SAAE.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Con-
trato de pessoa jurídica especializada 
para prestação de serviço transporte 
de passageiros. Referência: Pregão Pre-
sencial nº 052/2016, Contrato 048/2016 
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas 
posteriores alterações. Contratante: Servi-
ço Autônomo de Saneamento Básico do 
Município de Itabirito - MG. Contratado 
Souza e Braga Transporte Coletivo LTDA. 
Objeto: contratação de empresa especiali-
zada para a prestação de serviços de trans-
porte de pessoas para atender os servidores 
do SAAE que operam a UTA – Unidade de 
Tratamento de Água do SAAE, localizada 
na BR040, km572, no Município de Itabi-
rito – MG. Valor mensal: R$4.300,00 (qua-
tro mil e trezentos reais). Sendo para 04 
(quatro) meses perfazendo um Valor Total: 
R$17.200,00 (Dezessete mil e duzentos 
reais). Forma de pagamento: mensal mais 
05 (cinco) dias após a emissão e conferên-
cia da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado 
até 31/12/2018. Dotação Orçamentária: 
17 331 1701 4.002 33.90.39.00 Perma-
necem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do contrato original. Data da 
assinatura do Termo Aditivo: 16/08/2018. 
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor 
Presidente do SAAE.

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

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

Matrículas Abertas
(31)3561.7814

“LATICÍNIOS ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI-
MENTOS LTDA”, por determinação do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente – 
CODEMA torna público que solicitou através do Processo nº 
9165/2018, licença Ambiental de Operação para a atividade 
D-01-07-4 Resfriamento e distribuição de leite em instalações 
industriais e/ou envase de leite fluído no endereço Rodovia dos 
Inconfidentes, S/N, KM 62, município de Itabirito/MG.

terial de expediente para abastecer as uni-
dades da Prefeitura Municipal de Itabirito. 
Contrato 449/2018. Contratada: Baluarte 
Móveis e Equipamentos Para Informática 
Ltda EPP - CNPJ: 14.454.246/0001-48. 
Valor: R$ 64.547,64. Contrato 450/2018 – 
Contratada: Centro-Oeste Comércio Eireli 
- ME - CNPJ:26.904.314/0001-02. Valor: 
R$34.619,50. Contrato 451/2018 - Contra-
tada: Dubai Comercial Ltda – ME – CNPJ: 
03.376.436/0001-78. Valor: R$ 335.242,93. 
Contrato 454/2018 - Reflexo Gráfica e 
Editora Ltda – CNPJ: 04.188.691/0001-50. 
Valor: R$ 4.164,00.  Contrato 456/2018 - 
Contratada: SC Distribuidora Ltda – CNP: 
10.753.401/0001-76. Valor: R$ 12.491,40. 
Contrato 483/2018 - Contratada: Baluarte 
Móveis e Equipamentos para Informática 
Ltda EPP - CNPJ: 14.454.246/0001-48.
Valor: R$ 8.517,32. Contrato 484/2018 -.  
Contratada: Dubai Comercial Ltda – ME 
– CNPJ: 03.376.436/0001-78. Valor: R$ 
170.205,95.  Vigência: 31/12/2018. 
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de Contrato 446/2018 – PP 
074/2018 - PL 142/2018. Objeto: Contra-
tação de pessoa jurídica para fornecimento 
de implementos para os tratores agrícolas: 
batedeira de cereais, plantadeira, grade ara-
dora mecânica, mini trator agrícola, máqui-
na ensacadora e compactadora de silagem, 
distribuidor de calcário e adubo e carreta 
ensiladeira basculante em atendimento  a 
SEMAPA. Contratada: Comercial Licita 
Ltda. EPP – CNPJ:15.513.036/0001-46.  
Valor R$48.140,00. Vigência 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de Contrato 475/2018 - PP 
066/2018 - PL 128/2018 - RP 038/2018. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de túmulos de concreto a fim 
de atender ao cemitério parque da esperan-
ça de Itabirito. Contratada: Minas Blocos 
Epré-Moldados Indústria E Comércio Lt-
da – CNP: 23.626.011/0001-87. Valor: R$ 
67.000,00. Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de Contrato 477/2018 - PP 
069/2018 - PL 136/2017. Objeto. Con-
tratação de pessoa jurídica para forneci-
mento de materiais de marcenaria para 
atender a demanda de manutenção da 
Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços. Contratada: Transcol Material De 
Construção Indústria e Comércio Ltda 
– CNPJ:16.711.459/0001-33. Valor: R$ 
233.706,40. Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de Contrato 479/2018 - PP 
100/2017 - PL 184/2017- RP 057/2017 - 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais pré moldados a 
fim de atender a demanda de manutenção 
da Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços. Contratada: Ego Representação Eireli 
– ME – CNPJ: 28.069.494/0001-80. Valor: 
R$ 48.014,00 . Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato de Contrato 481/2018 – PP 
085/2017 - PL 158/2017 – RP 050/2017. 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica pa-
ra prestar serviços de locação, manutenção 
e operação de maquinas e equipamentos, 
em apoio aos trabalhos executados pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
da Prefeitura Municipal de Itabirito/MG. 
Contratada: Sônia Aparecida dos Santos 
ME – CNPJ: 08.181.534/0001-73.  Valor 
R$130.200,00. Vigência 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG - 
Extrato de contrato 485/2018 – Concor-
rência Pública 002/2018 - PL 071/2018 
– Objeto Contratação de pessoa jurídica 
para construção da Creche Municipal, 
situada à Rua Acuruí, 518, Bairro Padre 
Adelmo, Itabirito/MG, incluindo mão de 
obra e materiais, atendendo à Secretaria 
Municipal de Educação. Contratada: Su-
prema Construções e Incorporações Ltda 
– ME; CNPJ: 14.622.734/0001-17. Valor: 
R$1.589.648,96. Vigência: 18 meses.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extratos das Atas - Pregão Presencial 
079/2018 – PL 147/2018 – RP 043/2018. 
Objeto: Registro de preço para futura e 
eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de equipamentos, eletrodo-
mésticos e eletroeletrônicos para atender 
as unidades da Prefeitura Municipal de 
Itabirito. Detentor da Ata 095/2018: Adi-
lene Anastácia Francisco - ME, inscrita 
no CNPJ:. 22.619.793/0001-64 - Item 
1  - V.Un. R$1.875,00; Detentor da Ata 
096/2018: Moura Empreendimentos Co-
merciais Ltda – CNPJ: 23.204.495/0001-
76. Item 2  - V.Un. R$ 2.192,00.Detentor 
da Ata 097/2018: Dário Humberto De Melo 
Castro – EPP – CNPJ: 71.181.184/0001-81. 
Item 3 - V.Un. R$ 719,00. Homologação/ 
Ratificação: 20/07/2018. A íntegra da ata 
encontra-se disponível no Deptº de Licita-
ções e Contratos ou pelo site http://itabirito.
mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato da Ata 100/2018 – Concorrên-
cia Pública 005/2018 – PL 110/2018 – RP 
034/2018. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de alambrados 
e tubos. Incluindo as instalações e pintura. 
Detentor da Ata: Portal Serviços Imobiliá-
rios Ltda - ME – CNPJ: 20.232.327/0001-

04. Item 1 - V.Un. R$224,16; com BDI: 
R$286,30; Item 2 - V.Un. R$316,68, com 
BDI: R$ 404,46. Item 3 - V.Un. R$10,57, 
com BDI: R$ 13,50. Homologação/ Ra-
tificação: 30/07/2018. A íntegra da ata 
encontra-se disponível no Deptº de Licita-
ções e Contratos ou pelo site http://itabirito.
mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG 
- Extrato da ata 101/2018 - Pregão Pre-
sencial 089/2018 – PL 161/2018 – RP 
051/2018 – Registro de preço para futura 
e eventual contratação de pessoa jurídica 
para fornecimento de material, equipa-
mento e acessórios de Salvamento para o 
Bombeiro Municipal em atendimento a 
Secretaria Municipal de Segurança e Trân-
sito. Detentor da Ata: Sea & Náutica Ltda. 
CNPJ: 70.994.140/0001-08. Item 2 - V.Un. 
R$220,00; Item 4 - V.Un. R$28,00; Item 6 
- V.Un. R$235,00.  Homologação/ Ratifica-
ção: 16/08/2018. A íntegra da ata encontra-
-se disponível no Deptº de Licitações e Con-
tratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br
Setran - Notificação Referente a Precarieda-
de das Permissões de Táxi Outrora Outorga-
das pelo Poder Público Municipal
O Município de Itabirito, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº 18.307.835/0001-54, com endere-
ço a Avenida Queiroz Júnior, nº 635, Bairro 
Praia, Itabirito/MG, neste ato representado 
pelo Secretário Municipal de Segurança e 
Trânsito, Sr. Carlos Henrique França Rodri-
gues vem respeitosamente, NOTIFICAR 
os senhores(as):
Kennedy de Lima; Cíntia de Cássia Pereira; 
José de Araújo; Michael Eduardo Paccelli 
Silva; Ronildo de Faria Vitorio; Karina 
Soares Baêta; Rosinéia Marques Batista; 
Adriano de Oliveira Silva; Marcelo Luís 
Cesário; Renildo Marques de Santana; 
Urbano Braga de Matos; Jussara Braga da 
Silva Gonçalves; Daniela de Jesus Modesto 
Reis; Silvânia Isabel Oliveira Soares; Phili-
ppe Carlos Silva Gomes; Neli de Oliveira 
Mendanha; Sônia Rosendo de Oliveira 
Parreira; Creuza Maria das Graças Damas-
ceno; Rimon Santana Teixeira; Filipe Cam-
pos Lage; Sérgio Roberto Matos; Wagner 
Elias Lopes de Siqueira; Ana Maria Assis 
Gois; Edivaldo Lopes de Oliveira; Reinal-
do José da Silva; João Silva de Souza; Luiz 
Alberto Silva; nos termos a seguir aduzidos: 
Considerando as disposições elencadas na 
Lei Municipal nº 3199, de 13 de janeiro de 
2017 que  regulamenta o serviço de trans-
porte individual por táxi no Município de 
Itabirito; Considerando, a necessidade de 
convocação dos classificados no certame 
mencionado, face a conclusão e divulga-
ção do resultado em 04/01/2018 - Jornal 
Aqui, IOFMG e O LIBERAL, do pro-
cesso licitatório nº106/2016, Concorrência 
Pública 006/2016, cujo objeto cuidou-se 
da delegação de 79 permissões do servi-
ço de transporte por táxi no Município de 
Itabirito, destinados exclusivamente a pes-
soas físicas, incluídas as vagas reservadas 
aos candidatos portadores de necessidades 
especiais e respeitada a ordem de classifi-
cação dos licitantes e demais regras deste 
edital, assim distribuídas: 77 permissões 
categoria convencional e 02 permissões na 
categoria acessível; Considerando, por fim, 
a precariedade das permissões outrora ou-
torgadas pelo Poder Público Municipal. Fi-
cam, OS Senhores(as) Acima Identificados, 
na qualidade de permissionários precários, 
NOTIFICADOS (AS) acerca das conside-
rações ora exaradas, e especialmente, para 
que, INTERROMPAM, a contar da data 
de publicação da presente, o exercício da 
atividade de taxista, asseverando, desde já, 
que a continuidade do exercício irregular 
desta, sujeitará a adoção de medidas ad-
ministrativas e judiciais cabíveis face aos 
responsáveis.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Pro-
curadoria Jurídica Consultiva - Extrato 
de Termo de Colaboração nº 066/2018 
– Inexigibilidade nº 036/2018. Partes: Mu-
nicípio de Itabirito e a Associação de Apoio 
Comunitário do Bairro Santa Rita. Objeto: 
repasse de subvenção anual para a Associa-
ção de Apoio Comunitário do Bairro Santa 
Rita. Data de assinatura: 02/08/2018. Vi-
gência: Da data de assinatura 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 
067/2018 – Inexigibilidade nº 037/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associação 
de Apoio Comunitário do Conjunto Habita-
cional Jan Hasek. Objeto: repasse de sub-
venção anual para a Associação de Apoio 
Comunitário do Conjunto Habitacional Jan 
Hasek. Data de assinatura: 06/08/2018. Vi-
gência: Da data de assinatura 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 
068/2018 – Inexigibilidade nº 038/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associa-
ção Comunitária de Acuruí. Objeto: repasse 
de subvenção anual para Associação Co-
munitária de Acuruí. Data de assinatura: 
10/08/2018. Vigência: Da data de assinatura 
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 
069/2018 – Inexigibilidade nº 039/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Associação 
de Moradores dos Bairros Cabral, Córrego 
do Bação e Grota da Mina. Objeto: repas-
se de subvenção anual para Associação de 
Moradores dos Bairros Cabral, Córrego do 
Bação e Grota da Mina. Data de assinatura: 
10/08/2018. Vigência: Da data de assinatura 
a 31/12/2018. Valor: R$6.000,00. Dotação 
Orçamentária: 02.014.001 – 08.244.0894. 
2893 - 3.3.50.43.00 00 – Ficha 539. 
Extrato de Termo de Fomento nº 
005/2018 – Inexigibilidade nº 040/2018. 
Partes: Município de Itabirito e a Agên-
cia de Desenvolvimento Econômico e 
Social de Itabirito. Objeto: Realização da 
14ª Semana de Desenvolvimento Eco-
nômico. Valor: R$ 315.000,00.  Data de 
assinatura: 10/08/2018. Vigência: Da data 
de assinatura a 31/12/2018. Dotação Orça-
mentária: 02.012.001 – 23.691.2301 2700 
- 3.3.50.41.00 00 – Ficha 436.  
Extrato do Termo de Cooperação que 
entre si celebram o Município de Itabi-
rito e o Tribunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais – TER/MG. Objeto: Coo-
peração técnico-administrativa a ser pres-
tada pelo Munícipio de Itabirito ao TRE/
MG, em atividades inerentes à realização 
das Eleições Gerais de 2018. Data de assi-
natura: 10/08/2018 - Vigência: Da data de 
assinatura a 30/10/2018. 
Extrato do Termo de Cooperação nº. 
002/2018. Celebrado entre o Município 
de Itabirito e Marcenaria Casa Nova 
Ltda. - ME. Objeto – Liberação de re-
cursos financeiros para custeio de aluguel 
do Galpão Industrial. Valor: R$19.200,00 
(dezenove mil e duzentos reais) - Data de 
assinatura: 03/08/2018. Vigência: Da data 
de assinatura a 31/12/2018 – Dotação Orça-
mentária: 02.012.001 – 23.691.2301 2.700 
- 3.3.60.41.00 . Ficha 437.
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Mariana promove 
Campanha de 
Vacinação Antirrábica

A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Saúde, promove a 
Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2018. O objetivo é vacinar 
80% dos cães e gatos levantados pelo senso canino realizado na cidade em 
2017, o que representa, em todo o município, entre áreas urbana e rural, 
11.156 animais em Mariana.

Embora a raiva esteja controlada nessas espécies, a vacinação anual per-
manece necessária, além de obrigatória por lei. Isso para garantir a manuten-
ção de controle da raiva nas populações de cães e gatos, e, consequentemen-
te, para os humanos. As doses têm validade de um ano e é gratuita.

Nos distritos a campanha começa no dia 27 de agosto, próxima segun-
da-feira, e segue até o dia 14 de setembro, de 09h às 15h, contemplando 16 
localidades. Já na área urbana central as imunizações ocorrem nos dias 29 e 
30 de setembro, de 08h às 16h.

Orientações - É importante que os proprietários compareçam aos locais 
de imunização levanto seus cães com coleiras e, em caso de animais bravos, 
com focinheira. Já os gatos devem ser transportados em caixas ou sacos de 
linhagem, para evitar fugas ou acidentes. Animais doentes não podem ser 
vacinados.

Conheça a raiva - Apesar de ser considerada pouco comum, a raiva 
ainda é foco de preocupação pelas autoridades. A doença é incurável nos 
bichos, com 100% de fatalidade. A vacinação antirrábica é, hoje, a única 
forma de prevenção. Apesar das campanhas existentes há grande número de 
animais de rua, deixando a transmissão da doença ainda como possibilidade. 
A doença é transmitida através da saliva dos indivíduos contaminados, se-
jam eles gatos ou cães. Nos cachorros e no homem, o vírus da doença pode 
permanecer encubado por até dois meses antes que os seus sintomas come-
cem a aparecer; sendo que, nos gatos, a doença destaca sinais diferenciados, 
mas não menos agressivos.

Sintomas - A raiva se apresenta nos cães em três tipos distintos: furiosa, 
muda e intestinal. Os principais sintomas são cólicas, vômitos e hemorragias 
gastrointestinais, agitação, latidos e mordidas no ar sem motivo aparente, 
além de agressividade, salivação excessiva e paralisia. Nos gatos, por exem-
plo, os sinais são parecidos aos dos cachorros e também podem incluir: falta 
de apetite, hidrofobia e febre.

Informações pelo telefone: 3558-2319.

Pop Rock Nacional 
na Feira Noturna

Toda quinta-feira os marianenses têm um gostinho do fim de semana 
com a Feira Noturna. Para alegrar esta quinta-feira (23) teremos a com-
panhia da banda Los Gregórios, com o melhor do Pop Rock Nacional. A 
partir das 17h as barracas com comidas típicas e a exposição de artesana-
tos dos artistas locais já estarão a postos.

O evento - Inaugurada no dia 6 de julho, a Feira Noturna é uma ini-
ciativa da Associação dos Atingidos pela Barragem de Fundão, criada ano 
passado em acordo firmado, através do Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), junto ao Ministério Público e a Arquidiocese de Mariana. O evento 
visa expor barracas com vários tipos de alimentos, hortifrúti, mudas de 
flores, artesanatos, comidas típicas da região e muito mais. Além disso, a 
ação busca valorizar apresentações culturais com artistas da cidade.

Nesta sexta-feira, dia 24 de 
agosto, acontece o lançamen-

to do livro: Bento Rodrigues: tra-
jetória e tragédia de um distrito do 
ouro, de José Eduardo de Olivei-
ra. O evento será às 19h, na Casa 
de Cultura - Academia Marianen-
se de Letras, situada a Rua Frei 
Durão, 84 - Centro - Mariana. A 
obra será vendida a R$20,00 e 
disponibilizada no site da editora: 
ouropretocultural.com.br

PANORAMA

A Associação Mineira de Es-
porte de Contato (AMEC) 

promoveu no dia 18 de agosto, na 
Arena Mariana, um evento para 
o credenciamento dos alunos do 
Centro de Treinamentos Marciano 
(CTM) de Mariana na associação. 
A iniciativa foi uma parceria entre 
a equipe do CTM, a Prefeitura e 
Secretaria de Esportes de Maria-
na. Na ocasião aconteceu o Aulão 
AMEC, com seminários de artes 
marciais, tendo as modalidades de 
Boxe, Kickboxing e MuayThai. 
O intuito do Aulão foi passar 
técnicas diferenciadas destas mo-
dalidades de lutas, pelos profes-
sores Luiz Henrique de Oliveira 
Sousa, Brayan Filipe Deusdeth 
da Silva e Deysiane de Jesus 
Oliveira Senra, sendo todos Faixa 
Pretas graduados pela AMEC. A 
associação realizou também, o 
exame de graduação para os alu-
nos que praticam a modalidade de 
luta MuayThai. O evento contou 
com a participação de cerca de 
64 alunos, sendo a maior parte de 
projetos sociais. 

Igreja de São Francisco e Casa do 
Conde de Assumar serão restauradas

O sonho de rever a Igreja São 
Francisco de Assis aberta ao públi-
co se aproxima. Isso porque o pre-
feito Duarte Júnior e o arcebispo de 
Mariana, Dom Airton José dos San-
tos, assinaram, nesta terça-feira, 22, 
o Termo de Pareceria entre o mu-
nicípio, a Arquidiocese e o Instituto 
Pedra, de São Paulo. Esse Termo 
permite a assinatura do convênio 
com o BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social) para realizar a reforma e 
restauração da Igreja e também da 
Casa do Conde de Assumar, onde 
será instalado o Museu da Cidade.

“Desde que assumi a gestão 
havia feito o compromisso de fazer 
todo o possível para reabrir um dos 
mais belos patrimônios históricos 
que temos em nossa cidade e vou 
cumprir. Hoje demos um passo 
muito importante, assinando este 
documento que estabelece as obri-
gações de cada uma das partes”, 
afirmou o prefeito Duarte.

Segundo o secretário de Cultu-
ra, Efraim Rocha, os recursos para 
tais investimentos acontecerão via 
lei de Incentivo Fiscal e recurso não 
reembolsável do BNDES. “Em de-
corrência do convênio com o Ban-
co Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, recursos da 
ordem de R$ 14 milhões serão des-
tinados a reforma e restauro desses 
dois patrimônios e a instalação do 
Museu, de modo que o Instituto 
Pedra será o responsável pela ad-

ministração e prestação de contas 
do dinheiro”, destacou.

De acordo com o secretário, 
representantes do BNDES com-

parecerão na cidade no próximo 
mês para assinatura do termo de 
convênio e diretrizes para o inicio 
da obras.

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira
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Secretaria de Defesa Social 
realiza planejamento para simulação 
prática de situação de risco

Prefeitura inaugura posto de 
saúde no subdistrito de Vargem

valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda do 
verdadeiro som

AMENIDADESValdete 
Braga

Segundo a lenda, um rei mandou seu filho estudar no templo de 
um grande Mestre, com o objetivo de prepará-lo para ser uma grande 
pessoa. Quando o príncipe chegou ao templo, o Mestre o mandou 
sozinho para uma floresta. Ele deveria voltar um ano depois, com 
a tarefa de descrever todos os sons da floresta. Quando o príncipe 
retornou ao templo, após um ano, o Mestre lhe pediu para descrever 
todos os sons que conseguira ouvir. O príncipe respondeu:

– Mestre, pude ouvir o canto dos pássaros, o barulho das fo-
lhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo na grama, o zum-
bido das abelhas, o barulho do vento cortando os céus…

E ao terminar o seu relato, o Mestre pediu que o príncipe retor-
nasse à floresta, para ouvir tudo o mais que fosse possível. Apesar 
de intrigado, o príncipe obedeceu à ordem do Mestre, pensando:

– Não entendo, eu já distingui todos os sons da floresta.
Por dias e noites ficou sozinho ouvindo, ouvindo, ouvindo… 

Mas não conseguiu distinguir nada de novo além daquilo que havia 
dito ao Mestre.

Certa manhã, ao despertar, o príncipe sentiu-se diferente. Es-
tava mais calmo, tranqüilo, e uma grande paz invadiu a sua alma, 
Foi então que começou a distinguir sons vagos, diferentes de tudo 
o que ouvira antes. E quanto mais prestava atenção, mais claros os 
sons se tornavam. Uma sensação de encantamento tomou conta 
do rapaz. Pensou:

– Esses devem ser os sons que o Mestre queria que eu ouvisse.
E sem pressa, ficou ali ouvindo e ouvindo, pacientemente. Que-

ria ter certeza de que estava no caminho certo. Quando retornou ao 
templo, o Mestre lhe perguntou o que mais conseguira ouvir.

Paciente e respeitosamente, o príncipe disse:
– Mestre, quando prestei atenção, pude ouvir o inaudível som 

das flores se abrindo, o som do sol nascendo e aquecendo a terra 
e da grama bebendo o orvalho da noite.

O Mestre, sorrindo, acenou com a cabeça em sinal de aprova-
ção, e disse: – Ouvir o inaudível é ter a calma necessária para se 
tornar uma grande pessoa. Apenas quando se aprende a ouvir o 
coração das pessoas, seus sentimentos mudos, seus medos não 
confessados e suas queixas silenciosas, uma pessoa pode inspirar 
confiança ao seu redor, entender o que está errado e atender às 
reais necessidades de cada um.

Assim o príncipe voltou para casa, e contou ao pai sua expe-
riência. O rei logo percebeu que o filho estava pronto para substituí-
-lo no trono. E quando o velho rei faleceu, partiu sereno, sabendo 
que deixava o seu reino em boas mãos. Reza a lenda que aquele 
jovem príncipe tornou-se um dos reis mais justos e sábios de toda a 
história. Tudo porque ele colocou em prática os ensinamentos que 
o silêncio da floresta lhe proporcionaram. 

A Coordenadoria de Proteção 
da Defesa Civil de Mariana se re-
uniu, na última segunda-feira, 20, 
com representantes da Samarco, 
Fundação Renova, Defesa Civil 
de Minas Gerais, Polícia Militar 
e Guarda Municipal, no Centro de 
Convenções Frazão - Vila Samar-
co para um treinamento de mesa 
da simulação, que acontecerá dia 1 
de setembro com a população dos 
distritos de Camargos, Ponte do 
Gama e Bento Rodrigues.

O simulado consiste em testar 
os recursos municipais públicos e 
privados estabelecidos no Plano 
de Contingência e Proteção da 
Defesa Civil para atender a po-
pulação em situação de risco. No 
encontro foi estabelecida a rota 
de fuga, além do tempo em que 
as instâncias levarão para atender 
o chamado assim como o período 
de deslocamento da população até 
o ponto de encontro.

O secretário de Defesa Social, 
Braz Azevedo, participou do trei-
namento e ressaltou a importância 
de uma política de gestão e plane-
jamento. “Este treinamento visa 
mostrar na prática a efetividade 
de toda organização realizada du-
rante a construção do Plano de 
Contingência e as palestras feitas 
junto aos moradores dos distritos. 
Vamos pontuar as falhas e corri-
gi-las para que, em uma situação 

Débora Madeira

real, possamos atender a popula-
ção de forma ágil e eficaz”, frisou 
o secretário.

A simulação prática é resulta-
do das ações de Gestão de Riscos 
de Desastres que foram desen-
volvidas nos distritos pela Coor-
denadoria de Proteção da Defesa 
Civil (COMPDEC), com o intuito 
de informar a comunidade sobre 
ações de prevenção e preparação 
para reduzir a exposição às amea-
ças. Além disso, a iniciativa busca 
proceder de modo seguro em si-
tuações de risco e melhorar a co-
municação entre as empresas que 
atuam próximas aos locais com as 
comunidades e a Defesa Civil.

De acordo com o Guarda Mu-
nicipal que atua na Defesa Civil, 

André Machado, as ações com as 
comunidades são fundamentais 
para segurança e prevenção de tra-
gédias. “As regiões nas quais rea-
lizamos esses trabalhos são próxi-
mas às barragens e, por mais que 
estejam sob controle, é fundamen-
tal o treinamento para situações de 
risco”, destaca o GM.

As ações são embasadas na 
Lei Federal 12608 Art. 8º que diz 
que compete aos municípios in-
corporar as ações de proteção no 
planejamento municipal, identifi-
car e mapear as áreas de risco de 
desastres, quando for o caso. As-
sim como a intervenção preventi-
va e a evacuação da população das 
áreas de alto risco ou das edifica-
ções vulneráveis.

Mais um passo em prol da me-
lhoria da qualidade de vida e valori-
zação dos marianenses foi dado no 
último final de semana. A Prefeitu-
ra de Mariana, juntamente com as 
secretarias de Saúde e Educação e 
Desporto, realizou a inauguração 
do Posto de Saúde do subdistrito de 
Vargem e também da Academia ao 
Ar Livre da comunidade de Pom-
bal.

Homenageando a senhora 
Maria Cândida da Cruz, o Posto 
de Saúde da Vargem já estava em 
funcionamento. O nome, escolhido 
pela comunidade, foi uma forma 
de valorização à Maria e a todos os 
seus familiares pelos serviços pres-
tados. “É importante que tenhamos 
esse sentimento de reconhecimento 
por que faz por nossa cidade, por 
nosso povo. Temos muito o que 
fazer ainda e estamos caminhando 
para atender as demandas mesmo 
passando por situações difíceis. 
Sei que as pessoas esperam mais 
do poder público e estamos nos 
organizando para que possamos 
trabalhar sempre melhor”, disse 
Duarte, listando algumas demandas 
levantadas pela comunidade, como 
a instalação da torre de telefonia na 
comunidade.

Ainda no espírito do reconheci-
mento, a moradora Maria Antônia 
de Alcântara foi homenageada pe-
los seus 32 anos dedicados a ajudar 
o próximo. Referência no subdistri-
to e nas comunidades ao redor, Ma-
ria é reconhecida por sua dedicação 
e presteza ao próximo. “Não posso 

falar que foi somente trabalho, por-
que tudo que fiz ao longo de todos 
esses anos foi por amor”, afirma.

Em Pombal a homenagem foi 
rendida a Orestes de Souza Maia, 
também morador da comunidade 
e agente ativo junto da população. 
“Essas pessoas são um exemplo 
a ser seguido e vamos continuar 
valorizando todos que trabalham 
por um bem maior”, finalizou o 
prefeito.

Durante as inaugurações, algu-
mas demandas foram levantadas 
pela população. Após uma carta 
lida pela pequena Gabriela da Cruz 
Maia, de 6 anos, o prefeito solicitou 
a secretaria responsável a realiza-
ção do levantamento para que se 
projete um espaço de convivência 
para os moradores da Vargem, bem 
como o estudo de instalação de no-
vos pontos de ônibus para atender a 
comunidade.

Raissa Alvarenga

Raissa Alvarenga

Noites Circenses leva magia 
à Praça Gomes Freire

Em sua quarta edição, o projeto Noites Circenses levou magia à Praças 
Gomes Freire no último final de semana. Idealizado pelo Circovolante em 
parceria com a Renova e apoio da Prefeitura de Mariana, o projeto objetiva 
trazer alegria, cultura e diversão para as noites da cidade.

Os palhaços Furreca, Lambreta e Jojoba levantaram o público com suas 
apresentações, arrancando sorrisos dos pequenos e também dos adultos pre-
sentes. O Grupo de Free Style Dance não deixou por menos e arrasou na 
apresentação de dança. O encerramento da noite ficou com a Banda Djalô.

“O bacana é que a gente percebe que o Noites Circenses vem se firman-
do a cada dia. Hoje temos uma agenda dos eventos que irão acontecer e es-
peramos, assim como neste final de semana, a praça lotada. Outro ponto im-
portante é a valorização da nossa cultura local. Os palhaços foram de nossa 
cidade e a banda que fechou a noite também”, afirma um dos organizadores 
Xisto Siman, já mandando o recado para que todos marquem em suas agen-
das as próximas edições, que acontecem em 13 de outubro e 08 de dezembro 
e participe dessa manifestação cultural que enche nossos corações.

Roberto Jr

Roberto Jr
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1ª maestrina brilha em apresentação 
do Projeto Banda na Praça

Festa em Monsenhor Horta é sucesso 
e se torna referência na região

Felipe Cunha

Escola Municipal de 
Paracatu de Baixo é 
inaugurada

A mais 
completa loja 

de duchas e torneiras 
da região! 

Aguardamos sua visita.
Av. N. Sra. do Carmo, 743
Vila do Carmo - MARIANA 
3557.1401/3557.3330

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão

Consolidada nas manhãs de 
domingo, o Banda na Praça nova-
mente levou alegria e boa músi-
ca aos marianenses e turistas que 
prestigiaram as apresentações das 
sociedades musicais Oito de De-
zembro, de Cachoeira do Brumado 
e 16 de Julho. Além dos dobrados 
e música populares, um aconteci-
mento inédito encantou o público. 
A banda Oito de Dezembro fechou 
sua apresentação com a regência da 
musicista Eliene Santos, a primeira 
maestrina a comandar uma banda 
de música em Mariana.

“Não foi tão difícil mostrar o 
que aprendi nesses 11 anos de ban-
cada. Fico feliz pela oportunidade 
e, principalmente, pela confiança 
dos músicos. Sei da responsabili-
dade em zelar pelo nome e imagem 
de uma centenária, que é a Socieda-
de Musical Oito de Dezembro e da-
rei o meu melhor. Nada vai apagar 
a imagem de reger pela primeira 
vez em uma praça histórica, e mais, 
de ser a primeira mulher na cidade. 
Como dizem por aí, lugar de mu-
lher é onde ela quiser”, afirma Elie-
ne Santos.

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

Felipe Cunha

riana.mg.gov.br e conferir.
Sobre – O projeto Banda na 

Praça foi criado pela Secretaria 
de Cultura Turismo e Patrimônio 
da Prefeitura de Mariana. Através 
dele, duas bandas marianenses são 
convidadas, em domingos alterna-

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

Com um final de semana re-
cheado de atrações, o distrito de 
Monsenhor Horta recebeu cente-
nas de pessoas, que prestigiaram 
shows, comidas típicas mineiras 
e também a tradicional Festa do 
Cavalo, que fechou com chave de 
ouro o último dia de atrações, pre-
miando diversos animais e monta-
dores na tarde do domingo.

Oferecer momentos de lazer 
divulgando a cultura do distrito foi 
o foco da organização, segundo 
Ricardino Francisco de Paula, que 
pontua o balanço da festa. “Foi um 
sucesso e superou as nossas ex-
pectativas. Conseguimos divulgar 
o trabalho de toda nossa comuni-
dade e agradecemos a todos que 
colaboraram de alguma fora para 
que o evento acontecesse”, afirma, 
pontuando também que o evento 
já está garantido para o próximo 
ano. “Já estamos nos empenhando 
para que possamos repetir esse su-
cesso e adianto que teremos mui-
tas novidades”, finaliza Ricardino.

O prefeito Duarte Júnior pres-
tigiou o evento e demostrou a 
satisfação do poder público em 
apoiar e também a importância da 
participação de toda a comunidade 
no fomento dos eventos que ele-
vam o nome de Mariana. “Uma 
organização ímpar e atrações que 
levaram muita diversão aos que 
prestigiaram. Nosso distrito tem 
de tudo para se tornar uma referên-
cia. O que presenciamos aqui hoje 
é fundamental para que possamos 
reforçar o nosso apoio sempre”, 
afirma o prefeito parabenizando a 
todos os envolvidos e também os 
premiados no concurso de marcha.

Atrações para todos os gos-
tos! O evento ofereceu diversão 
para adultos e também para as 
crianças, que tiveram espaço de 
lazer e brincadeiras gratuitas du-
rante toda a tarde de domingo. O 
concurso de marcha, que também 
encheu os olhos dos pequenos e 
chamou a atenção dos grandes, 
premiou diversos animais em 
várias categorias. “Sempre vou 

em eventos que têm concursos. É 
uma herança de família apreciar 
os cavalos e, até agora, tudo o 
que foi apresentado está acima do 
nível. O espaço é excelente, bem 
como a estrutura de toda a festa. 
Com certeza voltarei na próxima 
edição e, quem sabe, inscrevo 
meu animal em alguma catego-
ria”, disse Marco Antônio Costa, 
da cidade de Rio Piracicaba.

Com a presença do prefeito, Duarte Júnior, e do vice-prefeito, 
Newton Godoy, foram inauguradas, nesta segunda-feira (20), as no-
vas instalações da Escola Municipal de Paracatu de Baixo. O espaço 
abrigará 47 alunos, da educação infantil ao 9° ano, que desde o rom-
pimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, estavam 
tendo aulas na escola no bairro Morro Santana.

“Quero parabenizar a Fundação Renova por ter realizado essa 
obra com a qualidade que a comunidade merece. Aproveito, também, 
para dar os parabéns a toda direção, professores e demais funcio-
nários da escola pelo comprometimento e dedicação com os alunos. 
Eu não tenho dúvidas que esse espaço é uma extensão da família, 
por isso é preciso cultivá-lo com amor e respeito”, afirmou o prefeito 
durante a solenidade.

Localizado na Avenida Manoel Leandro Corrêa, o imóvel conta 
com cinco salas de aula, recepção, secretaria, sala dos professores, 
refeitório, cozinha e também área para prática de atividades físicas.

Para gerente da Fundação Renova em Mariana, Lígia Pereira, 
a participação dos moradores de Paracatu de Baixo é fundamental 
na construção do futuro dos atingidos. “Estamos aqui fazendo nos-
sa obrigação, fazendo a função pela qual a Renova foi criada. Mas, 
precisamos sempre da participação da comunidade, afinal, estamos 
discutindo o futuro de vocês”, disse.

A mudança de localização da estrutura faz parte das medidas re-
paratórias do Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração 
da Comunidade Escolar e atende a solicitação das famílias de Para-
catu e da Secretaria de Educação de Mariana. A diretora Sônia Sartori 
reforçou a emoção da equipe com a inauguração. “É muita emoção 
ver a concretização deste sonho! Fico muito grata em ver o rostinho 
de felicidade dos alunos”, concluiu Sônia.

Estiveram também presentes no ato de descerramento, o presi-
dente da Câmara de Mariana, Fernando Sampaio, o vereador Juliano 
Duarte, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Edernon 
Marcos e a secretária de Educação, Aline Oliveira. 

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira
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Bandas da cidade gravam 
DVD com dobrados de 
compositores marianenses

Pedro Ferreira

A Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Cultura, Tu-
rismo e Patrimônio, continua valo-
rizando as bandas da cidade com 
projetos inovadores. Dessa vez a 
secretaria irá gravar um DVD com 
as 11 bandas. Cada uma tocará um 
dobrado, sendo ele uma composi-
ção de um marianense.

“Mariana é a cidade em Minas 
com o maior número de bandas ci-
vis e nada mais justo que criar pro-
jetos e programas que as incenti-
vem a se manter ainda mais firme 
e presente na sociedade”, ressalta 
o secretário de Cultura, Turismo 
e Patrimônio, Efraim Rocha. As 
bandas de música tem sido produ-
to cultural apoiado pela Prefeitura 
de Mariana. Além da criação de 
projetos, como o Banda na Pra-

ça, que convida duas bandas para se 
apresentar em domingos alternados 
no Jardim, a atual gestão continua 
com o repasse anual de subvenção 
para as bandas.

Para a administração municipal é 
de extrema importância valorizar ca-
da vez mais as sociedades musicais. 
Pensando nisso o prefeito Duarte 
Júnior assinou um protocolo de in-
tenções para a criação e manutenção 
de mais duas bandas de música, uma 
em Santa Rita Durão e outra no bair-
ro Cabanas. “Queremos fomentar 
ainda mais a cultura em nossa cida-
de. Por isso, já assinamos esse proto-
colo para dar apoio no que precisar 
para a criação dessas bandas. Isso é 
investir na cultura e manter viva as 
nossas tradições”, ressaltou Duarte. 

A estimativa é de que o DVD se-

ja lançado até o fim deste ano.
Tradição – Minas Gerais 

possui 724 bandas cadastradas 
na Secretaria de Estado de Cul-
tura, sendo um dos estados bra-
sileiro que abriga o maior núme-
ro dessas corporações. Mariana 
é a cidade com o maior número 
delas, totalizando 11 bandas, 
sendo 9 delas centenárias.

A primeira banda de músi-
ca do Brasil também surgiu em 
Mariana, em 1774, e teve Pedro 
Novalasco da Costa como re-
gente. Atualmente, a Sociedade 
Musical São Caetano, fundada 
em 07 de Abril de 1836, é a 4ª 
banda mais antiga do Brasil, a 3ª 
de Minas Gerais e a 1ª mais anti-
ga da Região dos Inconfidentes, 
cadastradas na Funarte.

Prefeito de Mariana 
adota mais uma medida 
para reduzir gastos

Desde o início de sua gestão, o prefeito Duarte Júnior vem 
tomando diversas medidas visando à redução de despesas da 
administração, principalmente no custeio e pessoal. As ações 
são necessárias para adequar o município a nova realidade de 
queda acentuada da receita municipal no intuito de evitar cor-
tes em áreas essenciais para toda a população.

“Estou muito tranquilo, porque sei da minha responsabili-
dade do cargo de prefeito e, principalmente, que é passageiro. 
Quero ter sempre muita humildade para lembrar a importância 
do cargo e me colocar à disposição de todos com sensibilida-
de”, afirmou o prefeito.

A medida mais recente foi a exclusão de 137 cargos co-
missionados da administração municipal, de acordo com a Lei 
complementar 177, de 13 de Julho de 2018, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico do Município. Essa alteração na estrutura ad-
ministrativa da Prefeitura vai representar uma economia anual 
de mais de R$ 6,8 milhões aos cofres públicos.

Mesmo com redução desses cargos, o chefe do executivo 
municipal frisou que a qualidade na prestação de serviços está 
garantida. "Mariana vai continuar prestando serviços de quali-
dade à população: em segurança, iluminação, limpeza pública, 
saúde e educação. Para isso, precisamos diminuir os custos 
de pagamento da estrutura da administração municipal. O 
projeto fundamenta-se na modernização da gestão, preparan-
do-nos para os desafios do presente e do futuro. Queremos e 
vamos continuar trabalhando com muita transparência e com 
a responsabilidade necessária nessa nova realidade que esta-
mos vivendo”, disse Duarte.

Oficina Salão Escola 
agora com sede própria

Foi inaugurada na tarde de terça-feira, 21, a nova sede do Salão Escola, 
oficina oferecida pela Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cidadania. Agora o espaço, além de corte, hidratação e 
escovação, também capacitará as assistidas pelo Programa Inclusão Produ-
tiva, no curso de manicure.

“Tenho cada vez mais certeza que as responsabilidades são levadas a 
sério pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Essa oficina 
vem crescendo a cada dia e dando a oportunidade de profissionalização, o 
que vai dar um amparo quando começarem no mercado de trabalho. Que 
todos permaneçam desenvolvendo suas obrigações de forma transparente e 
dedicada frente aos departamentos dessa secretaria que é tão importante para 
nossa cidade”, afirmou o prefeito durante a inauguração.

Presente no evento, o secretário de Desenvolvimento Social e Cidada-
nia, Juliano Barbosa, falou do trabalho e empenho em buscar a nova sede e 
dar uma maior estrutura para as participantes da oficina. “Pensamos em me-
lhorar e dar condições dignas de trabalho é mais que fundamental para que 
tenhamos sucesso em nossos serviços ofertados as pessoas que participam 
de nossos programas assistenciais. Que todos façam bom uso desse novo 
espaço e que ele seja palco de muitas formações”, afirmou Juliano. A nova 
sede do Salão Escola fica localizada na Travessa JK, nº 51, Centro.

Raissa Alvarenga

Mariana comemora a Semana 
Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla

Na última sexta-feira, 17, um 
animado desfile marcou as come-
morações da Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência Intelectual 
e Múltipla. O evento contou com 
a participação da APAE, a Comu-
nidade da Figueira, a Fanfarra de 
Santa Rita Durão, os Bombeiros 
Civis, a Guarda Municipal e a Es-
cola Gomes Freire.

Ao som da Fanfarra, as asso-
ciações saíram do Centro de Con-
venções rumo a Câmara Municipal 
levando alegria. Uma das partici-
pantes do desfile, Vitória Madale-
na, de 15 anos, estudante da APAE, 
estava muito animada com o even-
to. “Hoje eu estou muito feliz com 
as comemorações da Semana, pois 
reúnem todos os nossos amigos, 
nossos pais e outras escolas para 
comemorar” disse a aluna.

Quem também participou 
das comemorações foi o Antônio 
do Carmo Passos, presidente da 
APAE, e ressaltou a importância de 
realizar essa integração entre os alu-
nos e a comunidade. “É com muita 
felicidade que visto essa camisa 
e venho participar mais uma vez 
deste evento. Agradeço a todos que 
nos ajudaram na realização dele e 
aproveito para deixar um convite a 
comunidade para que façam uma 
visita a APAE e a Comunidade da 
Figueira. É importante que todos 
conheçam o trabalho desenvolvi-
do, um  trabalho de aprendizado e 

amor” ressalta.
SOBRE - A Semana Nacional 

da Pessoa com Deficiência Intelec-
tual e Múltipla de 2018, cujo tema é 
“Família e pessoa com deficiência, 
protagonistas das políticas públi-
cas”, é a primeira a ser realizadas 
após a entrada em vigor da Lei 

13.585 em 2017 e consolidou 
essa mobilização anual da Fe-
deração Nacional das APAES 
(Fenapaes). A Semana Nacio-
nal tem o objetivo de estimular 
o debate e colocar a sociedade 
em reflexão sobre a importân-
cia da inclusão.

Felipe Cunha
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Sem citar exemplos, pois o que incomoda a uns pode dar prazer 
a outros, pergunta-se o que mais incomoda: programa de televisão 
daqueles bem chatos (do próprio ponto de vista) ou ouvir, sem gos-
tar, uma sessão de fofocas, numa roda de pessoas conhecidas. Por 
muito chato que seja o programa televisivo, estar numa roda de fo-
focas, ainda que recheada de motivos para rir, acaba por ser muito 
pior. Do programa aborrecido safa-se, trocando o canal ou desligan-
do o aparelho. A fofocada acaba por incomodar muito mais, pois não 
se tem controle sobre ela, e, sair da roda, inopinadamente, nem sem-
pre fica bem. Mais ou menos é assim que se sente diante de dois 
fenômenos sociais incomodativos, produtos do avanço tecnológico 
com pretensões à facilitação das coisas. Enviar e-mails, não solicita-
dos, a um grande número de pessoas, é considerada prática abusiva 
e invasão de privacidade; é o chamado SPAM, que pode resultar 
em sanções ao praticante, aplicadas por seu provedor. Realmente, 
o SPAM incomoda e deve ser evitado, mas, daí a criminaliza-lo, se-
gundo desejo de uma corrente, seria um exagero diante de outras 
situações. No próprio programa de e-mail há recurso AntiSpam, que 
o lança ao “lixo eletrônico”, de onde se pode deletá-lo. Em silêncio 
o SPAM é praticado e, em silêncio, pode ser deletado! Simples as-
sim. Como concorrente do SPAM está o telemarketing, muito mais 
incomodativo e perturbador, para os quais bloqueios nem sempre 
funcionam. Piores ainda são as mensagens comerciais gravadas, 
automatizadas e aleatórias, a perturbar quem trabalha, além de te-
lefones não identificados que só fazem soar o aparelho, incomodar 
o usuário e nada comunicar. Não há nenhum controle que impeça 
o cidadão de ser perturbado por essas situações! Das ruas, o som 
dos “sub woofers” invade os domicílios, agride o organismo huma-
no (não somente os ouvidos), embora esteja proibida a prática pela 
Resolução 624/2016 do CONTRAN. São dois anos de vigência da 
Resolução, mas, até agora não se fez, absolutamente, nada para 
que seja cumprida. E ainda querem criminalizar o SPAM?

O BERRO DO 
BODE ZÉ

O que mais incomoda: um 
elefante ou dois elefantes? Unimed Inconfidentes realiza 

curso para gestantes Por  Domingos Gonzaga

No dia 18 de agosto foi reali-
zado na Unimed Inconfidentes o 
10º curso para as gestantes, pro-
movido pelo setor da Saúde In-
tegral. O curso é voltado para as 
gestantes e acompanhantes, aberto 
para a comunidade em geral.

Durante o curso os participan-
tes tiveram orientações práticas e 
teóricas para a gestante e o acom-
panhante. Conforme informou a 
enfermeira responsável do setor 
Christiane Piteri, foram abordados 
temas como; alterações fisiológi-
cas na gravidez, a atividade física e 
relaxamento na gestação, cuidados 
com o recém-nascido, amamenta-
ção e nutrição para a gestante. As 
orientações foram ministrados por 
médico, nutricionista, enfermeira, 
fisioterapeuta e educador físico, 
que fazem parte do setor de Saúde 

Integral da Unimed Inconfidentes.
Com relação a alimentação 

na gestação a nutricionista Laís 
Roqueti, comentou que a gestante 
tem a necessidade calórica, muita 
parecida com a de um adulto, ela 
não tem que pensar em comer por 
dois no período da gravidez, e sim 
comer com qualidade. É importan-
te incluir muitas frutas e legumes 
para conseguir suprir a necessida-
de de vitaminas e não comer de 
tudo.

Muitas mães têm dúvidas com 
relação a momento do parto, co-
mo no caso de Michele Cristina 
de Oliveira que com o auxilio do 
curso informou ter favorecido na 
compreensão desse momento. Drª 
Rosana de Oliveira, explica que no 
período da gestação é importante 
entender as relações hormonais e o 

que se passa com o corpo. O curso 
se propõe a esclarecer algumas dú-
vidas neste período.

A gestante Lucimar Apareci-
da de Souza e seu companheiro 
Edilson Fonseca Teixeira, comen-
taram que quando vão ao médico, 
são muitas as dúvidas a esclarecer 
e o curso auxilia muito a elimi-
nar as dúvidas. E para mostrar o 
que já aprendeu no curso Edilson 
surpreende Lucimar e diz, “por 
sermos pais de primeira viagem, 
foi muito bom o curso para aju-
dar a aprender como dar o banho 
na criança, como secá-la. Com 
relação ao o clima de Ouro Preto, 
que é muito frio, foi bom aprender 
como será cuidar do nosso bebê 
neste período. Foi um aprendizado 
para nós que vamos levar para a 
vida toda.”

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


