"O tempo é teu
capital; tens de o
saber utilizar.
Perder tempo é
estragar a vida."
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Fundado em Agosto de 1988 por D. J. Rendeiro de Noronha

OURO PRETO - ITABIRITO - MARIANA e distritos

Sexta-feira, 9 de novembro/2018
Iris Zanetti

jornal O LIBERAL recebeu na tarde da terO
ça-feira (6) na Câmara de Ouro Preto, Moção de
Aplausos pelos 30 de fundação do jornal. A indicação

foi do vereador Chiquinho de Assis. O LIBERAL
é o veículo de mídia impressa há mais tempo em circulação ininterrupta, cobrindo as três cidades base da
Região dos Inconfidentes: Ouro Preto, Mariana, Itabirito e respectivos distritos. O LIBERAL foi fundado em agosto de 1988, por Dyrceu José Rendeiro
de Noronha e sua esposa, Paula Karacy Saliba Silva,
que recebeu a homenagem do Legislativo. A redação
agradece o reconhecimento ao trabalho prestado à comunidade. Todo o sucesso que alcançamos é fruto de
trabalho em equipe dos que passaram e permanecem
por aqui. O nosso muito obrigado!

Mais sobre na PÁG. 5

Combate
ao Trabalho Infantil em
Mariana
PÁG. 10

Com homenagem a Milton Nascimento e Fernando Brant, Orquestra
Ouro Preto realiza apresentação gratuita na Praça Tiradentes. Evento celebra, ainda, 18 anos da
instituição musical.

PÁG. 6

TCE suspende licitação de
transporte público em Ouro Preto
Combate a endemia
recebe reforço em Itabirito
PÁG. 6

A

s flores Sempre-Vivas, muito presentes nas feiras
de artesanato, nos enfeites de lojas, nas casas e na
decoração de Natal. Pesquisadores da UFOP estão percorrendo os campos para estudar as sempre-vivas, candidatas a 1º patrimônio agrícola. A equipe de pesquisa do
Laboratório de Sistemática Vegetal do Departamento de
Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), coordenada pela professora Lívia Echternacht Andrade, estuda a taxonomia
dessas plantas da família Eriocaulaceae com a intenção
de explorar sua diversidade e evolução.

O Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais (TCEMG) suspendeu na quarta-feira (7) a concorrência
pública nº 5/2018 para concessão do
serviço público de transporte coletivo
de passageiros em Ouro Preto. Em
nota, o Tribunal questionou alguns requisitos técnicos, que considerou abusivo, impedindo assim a concorrência.
A licitação tem valor estimado de
R$ 433,8 milhões em lote único. A
análise partiu de uma denúncia e entre
as exigências técnicas da licitação está
o tempo mínimo de 10 anos de atividade da empresa, comprovação de
frota de pelo menos 35 veículos e experiência no transporte de 3,5 milhões
de passageiros. Todos esses quesitos
foram considerados excessivos pelo
TCE, restringindo a participação dos
interessados, já que apenas uma empresa participou do certame.
A decisão monocrática do conselheiro Wanderley Ávila foi endossada
por unanimidade em sessão plenária.
Em nota, a Prefeitura de Ouro Preto disse que paralelamente ao fato, o
Ministério Público submeteu ao Poder
Judiciário a homologação dos acordos
que foram mantidos com o Município
ao longo da preparação da licitação.
De acordo com o Executivo, o procedimento é normal e os trâmites transcorreram no tempo da justiça.

Reajuste da tarifa
Após muita repercussão negativa junto à população e aos vereadores, que chegaram a trancar a pauta
relacionada ao executivo durante às
reuniões, o prefeito Júlio Pimenta
chegou a revogar o decreto recente,
que aumentava o valor da passagem
de R$2,70 para R$ 3,20, e também
os que determinavam a data em que
o reajuste entraria em vigor. Com a

revogação, o aumento ficou suspenso
até a homologação da licitação, que
teve o valor fixado de R$ 3,24. Não
foi informado se haverá novo decreto
de aumento de passagens até que se
esgotem os recursos e defesas.
Com a análise do TCE em andamento, os responsáveis não devem
cometer qualquer ato relativo à contratação sob pena de multa pessoal no
valor de R$5 mil.
Michelle Borges

-feira, 9 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1314 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net
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PROCLAMAS DE CASAMENTO

Trabalhamos com horário marcado

Av. Vitorino Dias,56-Sala 201- Ouro Preto - clinicasaopio.com.br
Venda de móveis em madeira de demolição,
janelas e esquadrias em madeira,
acabamentos em madeira.

3553-2698
3553-2699
(31) 98449-5823
(31)
(31)

emp.lacerda@yahoo.com.br

Av. Pedro Aleixo, 40
Cachoeira do Campo-MG

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 Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
JOÃO FILIPE PEREIRA VIEIRA,
português, solteiro, veterinário, natural
de Braga-Portugal, nascido a 16/06/87,
residente neste subdistrito, filho de
João Francisco Simões Vieira e Maria Teresa Dias Pereira e RAFAELA
ALBERTO FERREIRA PINTO,
brasileira, solteira, estudante universitária, natural de Belo Horizonte-MG,
nascida a 15/12/92, residente em Sete
Lagoas-MG, filha de Rafael de Cássia
Pinto e Flávia Augusta Alves Ferreira;
BRUNO TRINDADE FERREIRA,
brasileiro, solteiro, funcionário público
federal, natural de Mariana-MG, nascido a 30/04/1990, filho de Geraldo
Jorge Ferreira e Adagmar Emília da
Trindade Ferreira e MARISTELLA
MOREIRA SANTOS, brasileira,
solteira, professora, natural de Pedra
Azul-MG, nascida a 24/05/90, filha
de Eugênio Paceli de Oliveira Santos e
Marilene Moreira Nascimento Santos;
Ambos residentes neste subdistrito;
BRUNO ANTÔNIO SILVÉRIO
CONCESSO, brasileiro, solteiro,
Oficial de mineração, natural de Ouro
Preto-MG, nascido a 02/10/94, filho
de Geraldo Brum Concesso e Kátia
Silvério Augusto e JOSIANE GUIMARÃES RAMOS, brasileira, solteira, atendente comercial, natural de
Ouro Preto-MG, nascida a 17/04/98,
filha de Washington de Jesus Ramos
e Leila Augusta Guimarães; Ambos
residentes neste subdistrito.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 7 de novembro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet
www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

@evobikeshop
@evobikeshop
(31) 98433.0988 (31) 3553-2074
R. Santo Antº Leite, 20/loja 3-Cachoeira do Campo

Financiamentos:
Banco do Brasil - CEF
Convênios: Assufop,
Assetfop, Visa e Mastercard

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

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:
cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
Edital nº10532 VENCESLAU MODESTO DOS SANTOS, viúvo, brasileiro, analista de tecnologia da informação, natural de Viçosa - MG, nascido aos
24/09/1949, filho de Francisco Hypólito
dos Santos e Maria da Glória de Oliveira. E MARIA THEREZA ALMEIDA
FIALHO, solteira, brasileira, produtora
cultural, natural de Ouro Preto - MG,
nascida aos 15/03/1967, filha de Wilson
Gomes Fialho e Nice Guimarães Almeida Fialho. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº10533 KLEBER LOPES
DE BARROS, divorciado, brasileiro,
mecânico, natural de Arari - MA, nascido aos 13/12/1979, filho de Benedito
Barros e Raimunda Lopes de Barros.
E VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS, solteira, brasileira, técnica em
mineração, natural de Ouro Preto – MG,
nascida aos 18/09/1982, filha de João
Gualberto dos Santos e Vera Lúcia Neves dos Santos. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº10534 ELIAS ROSA FATEL, solteiro, brasileiro, pintor, natural de Cascavel - PR, nascido aos
03/01/1971, filho de Colcino Rosa Fatel e Neuza Maria Fatel. E CELESTE
APARECIDA ANDRÉ, divorciada,
brasileira, cozinheira, natural de Ouro
Preto – MG, nascida aos 07/10/1967,
filha de Antônio André e Geni Anacleto
Ferreira André. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº10535 MARCOS ANDRÉ
DA SILVA, brasileiro, solteiro, eletromecânico, natural de Ouro Preto - MG,
nascido aos 28/10/1984, residente e domiciliado em Ouro Preto - MG, filho de
Oswaldo Firmino da Silva e Vicentina
Tomé da Silva e Silva. E DAYANE JULIANA DA SILVA, brasileira, solteira,
técnica em segurança do trabalho, natural de Barão de Cocais – MG, nascida
aos 20/04/1984, residente e domiciliada
em Santa Bárbara - MG, filha de Ildeu
Eustaquio da Silva e Maria Auxiliadora
da Silva.
Edital nº10536 FERNANDO DE
JESUS LORÊDO, solteiro, brasileiro,
funcionário público, natural de Ouro
Preto - MG, nascido aos 11/05/1968,
filho de Francisco Januário de Lorêdo
e Maria das Mercês Lopes Lorêdo. E
MARLY FERREIRA DE LIMA,
brasileira, solteira, brasileira, Auxiliar
de Serviços gerais, natural de Ouro Preto - MG, nascida aos 20/02/1983, filha
de José Domingos Ferreira e Firmina
Rodrigues de Lima. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 9 de novembro de 2018.
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Virgílio

HDTV É ISSO!
Todos os pacotes em
promoção. Consulte os
preços promocionais!!!
CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

R. Seis, nº390 - Bairro Vila Alegre - Cachoeira do Campo
www.rangelmg.com.br/rangel.marmores@yahoo.com.br

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

Trabalhamos com a linha completa de padrão Cemig
*Aquecedor Solar *Tintas *Pisos
R. Pref. Washington Dias, 180 (ao lado
do Campo da Barra)
OURO PRETO
(31) 3551.2155

-

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM

Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
89,3 FM

(31)

Ouro Preto

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

(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

Quer anunciar, contate:

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto
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(31)

Nylton
Gomes
Batista

PONTO DE VISTA
DO BATISTA
nbatista@uai.com.br

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XXII

Com base no conceito clássico de democracia, “regime político
em que a soberania é exercida pelo povo”; ou, “regime político em
que o poder pertence ao povo”, no qual ainda se inclui o direito à
liberdade e direito de escolha, analisemos a situação política do
cidadão brasileiro.
Aos dezoito anos, ele atinge a maioridade, assumindo obrigações perante o estado e a sociedade. Com relação à política, é-lhe
imposta a obrigação de alistar-se como eleitor. Como se vê não é
um direito, pois não pode se recusar ao alistamento, que o obriga a
comparecer a todas eleições até completar setenta anos, quando
então sessa a obrigatoriedade. Se não comparece à sessão eleitoral, é punido com multa, ridícula na verdade, mas que não deixa
de ser punição por não ter comparecido para cumprir uma obrigação, que ainda teimam rotular como “direito”. Se não comparece e
não justifica o não comparecimento, pagando a multa, pode sofrer
outras sanções.
Diante da urna, ele tem privacidade e liberdade de escolha,
mas os candidatos apresentados, são previamente escolhidos por
terceiros, num processo completamente alheio à sua vontade. Em
gozo de privacidade e de liberdade de escolha, o eleitor tem três
opções: votar num dos candidatos, votar nulo, ou votar branco.
Embora não o obrigue, concedendo-lhe privacidade e liberdade no
momento de votar, o sistema induz o eleitor a escolher um dentre
os candidatos, ainda que nenhum deles, segundo avaliação do
eleitor, mereça o voto. O eleitor não tem participação na escolha
prévia dos candidatos, razão pela qual pode acontecer de nenhum
dos candidatos, satisfazer sua ideia de um bom candidato. Ele pode votar branco, mas o voto branco é voto de conformista, de eleitor que não se importa com o resultado da eleição. Para o eleitor
conformista qualquer resultado está bom. A tecla do voto branco
está ali, à disposição, mas se o eleitor tem consciência de sua responsabilidade, ele não a aciona.
O sistema quer que o eleitor vote em alguém, mas se ele não
aceita nenhum dos candidatos, pode votar branco. O voto não serve a ninguém, mas o vencedor da eleição dele se apropria, pois
o voto branco significa concordar com qualquer coisa, ainda que
seja o pior. Por não concordar com qualquer coisa e não querer
ficar em cima do muro, o eleitor descarta o voto branco e pensa
em anular, mas contra isso vem uma vozinha, lá do seu íntimo, a
dizer que cidadão democrata não anula voto, pois isso coisa de
comunista; votar nulo é trabalhar contra o país; voto nulo é voto
alienado, não é próprio de cidadão consciente. Por ter sido ali inoculada, pelo sistema, como um dogma perpetuado através de gerações, a ideia negativa do voto nulo chega a parecer-lhe fruto de
sua própria avaliação. O sistema insiste em que ele deve votar em
alguém, pelo menos, no menos ruim. Se nenhum dos candidatos
tiver uma ficha boa, ainda assim ele tem de escolher e votar num; é
o que determina o sistema. O eleitor se vê num dilema. Que fazer?
A título de ilustrar a situação em que fica o eleitor diante do que
se lhe apresenta, suponha-se o seguinte: diante dele, o eleitor, estão três candidatos. O primeiro corresponde à figura do demônio;
o segundo corresponde à figura do diabo; e o terceiro, à figura do
satanás. Qual o menos ruim a receber o voto, de acordo com a
orientação do sistema? Esta é a triste realidade!
O eleitor brasileiro está preso num labirinto, onde nada pode
fazer e de onde não há como escapar! Se eleito um dos três hipotéticos candidatos que, depois de empossado, começa a fazer m...
o eleitor é rotulado culpado, por não saber votar, ser analfabeto
político e tororô e tororó. O pior de tudo é que, tão influenciado
pela campanha mantida pelo sistema, o eleitor acaba por acreditar
que a culpa é mesmo sua. Mas, como? Se não lhe é dada oportunidade de fazer melhor.... Fez o que lhe ordenaram fazer, ou
seja, comeu do prato feito, que lhe apresentaram! O político eleito
continua a fazer bobagens, no exercício do mandato, mas o eleitor
nada pode fazer, senão aguardar providências dentro do sistema,
cujo emaranhado de leis pode proteger o político corrupto.
Diante de toda essa situação, quando, onde e como o povo está a exercer o poder? Sem falar em outras mentiras e promessas
vãs feitas por políticos, o povo é manipulado pelo forte esquema
partidário de braços dados com interesses de grandes conglomerados econômicos. A democracia cantada em prosa e versos está
apenas no papel!
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Ministério Público solicita fechamento da FEOP
O Ministério Público Estadual
(MPE) informou ao Conselho
Curador da Fundação de Rádio e
Televisão Ouro Preto (FEOP) que
solicitará o fechamento da fundação devido a irregularidades administrativas e contábeis. Na quinta-feira (1) o Conselho divulgou um
comunicado suspendendo todas as
atividades da FEOP.
Com o comunicado do MPE,
o Conselho se reuniu na manhã da
quarta-feira (7) juntamente com alguns membros convidados do Conselho Diretor, e decidiu pela extinção da FEOP. “A decisão se baseia
em uma avaliação dos dados financeiros e de gestão apresentados
ao Conselho Curador nas últimas
semanas e reflete a responsabilidade dos conselheiros com a própria
fundação, com a legalidade de seus
processos e com todas as pessoas
que atuam direta ou indiretamente
junto a ela”, declarou a nota.
De acordo com o Conselho, a

decisão pela extinção da FEOP inicia uma ação que será conduzida
judicialmente e terá o acompanhamento de uma comissão indicada
pelo Conselho Curador. “A Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) irá acompanhar os processos que dizem respeito aos projetos
e termos de cooperação geridos

pela FEOP e que envolvem direta
ou indiretamente a UFOP, com o
objetivo de minimizar os danos e
garantir a execução destas atividades”, garantiu. Desta forma, as
instituições afirmam que buscam
atenuar os impactos junto à comunidade acadêmica e à sociedade
local e regional.

Livro que descreve a saga musical mineira nos
séculos XVIII e XIX será lançado dia 15, na FIEMG
O musicólogo Maurício Monteiro lança em Ouro
Preto, pela editora Castro Lobo, seu novo livro “Música e
vida cotidiana em Minas Gerais – séculos XVIII e XIX”.
A publicação é uma iniciativa da Orquestra de Ouro Preto
e busca difundir o repertório erudito e sua história.
No livro, o autor descreve a saga musical mineira numa época de grande efervescência musical, impulsionada
pelo período barroco. É sabido que, em Minas, assim como se investia na construção de pontes e chafarizes, era
comum a contratação do serviço de música, e o Senado
da Câmara de Vila Rica abria licitações públicas para a
contratação de músicos, em atendimento ao extenso calendário de
celebrações religiosas.
Em uma prévia da sua obra,
Maurício, que também é historiador e pesquisador, esmiúça as
partituras e imagens que constam
nos tetos de igrejas, como a de São
Francisco de Assis, em Ouro Preto. De acordo com ele, no painel
do templo sagrado, “estão circunscritos vários objetos relacionados,
de uma forma ou de outra, com a
efemeridade, com o mundano e o
profano. Dentre eles, encontram-se um crânio, uma viola ou bandolim... O instrumento era considerado popular e mundano e, mais
ainda, coisa do diabo”.
O lançamento do livro “Música e vida cotidiana em Minas
Gerais – séculos XVIII e XIX”,
de Maurício Monteiro, acontece
na quinta-feira, 15 de novembro,
às 18h, na livraria da Fiemg (Praça
Tiradentes – Ouro Preto, MG).

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda do doce
e da pimenta

Conta a lenda que, na Índia antiga, vivia um homem muito
avarento.
Certo dia, este homem chegou à cidade de Calcutá e começou a passear por uma de suas movimentadas ruas. De repente, viu uma mulher que estava vendendo o que acreditou serem
doces. O que ele não sabia era que aquilo que parecia ser uma
deliciosa guloseima era, na verdade, uma forte pimenta, em formato de doce.
O homem era muito guloso e comprou uma grande quantidade dos supostos doces, dispondo-se a dar-se um grande banquete. Estava muito contente, sentou-se em um parque e começou
a comer as pimentas a dentadas. Logo que mordeu a primeira,
sentiu fogo no paladar. Eram tão apimentados aqueles doces que
ficou com a ponta do nariz vermelha e começou a soltar lágrimas
pelos olhos.
Não obstante o incômodo e mal estar, ele continuava levando
as pimentas à boca sem parar. Espirrava, chorava, fazia caretas
de mal estar, mas seguia devorando-as avidamente.
Assombrado com aquilo, um passante se aproximou e disse-lhe:
– Amigo, não sabe que as pimentas são temperos e não devem ser comidas cruas? Isto vai lhe fazer mal.
Quase sem poder falar, o guloso avarento respondeu:
– Bom homem, creia-me, eu pensava que estava comprando
doces.
O passante disse:
– Bom, está bem, mas agora já sabes que não são doces, por
que segues comendo-os?
Entre tosses e soluços, ele disse:
– Já que investi neles meu dinheiro, não vou jogá-los fora.
Quantas vezes fazemos isto na vida! Compramos enganados
algo que nos faz mal e, para não perdermos o que investimos,
continuamos nos alimentando daquilo, passando mal e sofrendo para não perdemos o dinheiro gasto. Não entendemos que
é muito melhor jogarmos fora a pimenta que nos arde os olhos
e sairmos em busca do doce que nos vai fazer bem ao paladar.
Assim é com os nossos sentimentos. Disse o Mestre: “Toma
o melhor para tua evolução interior e joga fora o desnecessário ou
pernicioso, mesmo que tenhas investido muito dinheiro ou tempo
neles”.

- Sexta-feira, 9 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1314OURO
PRETO/MARIANA
www.jornaloliberal.net
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o sábado (10) a cantora Titane
apresenta em Ouro Preto show
de lançamento de seu novo trabalho
dedicado à obra do compositor baiano Elomar. A apresentação começa
às 20h, na Casa da Ópera – Teatro
Municipal. A cantora será acompanhada dos músicos Hudson Lacerda,
André Siqueira e Aloísio Horta. Os
ingressos custam R$10 e R$5 e estão
disponíveis para compra antecipada
nos seguintes pontos de venda: Latitude 20 (R. Gabriel Santos, 16), Açaí
Brasil Centro (R. Paraná, 88) e Açaí
Brasil Bauxita (R.6, 92).
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Quem comemora mais uma
passagem pelo seu aniversário
é o empresário Márcio Diniz,
proprietário da Casa de Carnes
Maior em Ouro Preto. Ao lado
da sua esposa, a Dra. Livia
Pedrosa, ele recebe os cumprimentos de seus colaboradores
e familiares. Sucesso!

João Emanuel, piloto cachoei-

rense de Down Hill, se sagrou
união de entidades em Ouro Preto promoveu diversas ações na cidade
campeão Júnior da Copa Minas
durante o Outubro Rosa. “Conseguimos reunir nessa luta varias enno domingo (4), na cidade de
tidades como Auta de Souza, Cadon Pastoral do menor, Rotary, Acodop,
Pará de Minas-MG. “Estou muiAgit, Igrejas, Pastor Alan Ig.Batista, Escola Dom Pedro, CAEM, Anexo
to contente com vitória, foram
Museu, Cine Vila Rica, Turin, Faculdade Futura, HND, Unimed, padaria
muitos desafios e imprevistos
Tutti Pane, vários profissionais como Dr. Enio endocrinologista, Gislene
enfrentados, mas graças a Deus
todos foram vencidos! Só tenho
Carvalho psicóloga, Tatiene acupunturista, Lara Terapeuta Holística, denque agradecer à todos que contre outros testemunhos como contribuir para a prevenção do CÂNCER de
tribuíram com essa vitória e a
mama”, comemora Lilian França. O grupo conseguiu mamografias graDeus também, por estar sempre
tuitas para interessadas em fazer o exame.
ao meu lado me guiando e proPresidente da Associação Comunitária dos Deficientes de Ouro Preto
tegendo! Que venha 2019, cheio
(ACODOP) Sr. João Avelino Pereira, convoca a todos associados e code expectativas e empenho para
munidade em geral para Assembleia Geral no dia 10 de novembro de 2018.
novamente tentar o melhor!”,
comemora o jovem. A EVO bike
A reunião ocorre no Plenário da Câmara Municipal, na Praça Tiradentes,
o patrocina.
às 14h. Para mais informações, acesse a página do facebook da ACODOP.
ntre os dias 12 e 18 de novembro, Ouro Preto comemora os 50 anos de fundação do Museu Aleijadinho, durante a 41ª edição da Semana do Aleijadinho. Com o tema “Arte, preservação e cultura”, a Semana tem como
objetivo a difusão e o fomento de pesquisas que promovam a preservação do acervo histórico artístico e cultural
do País, além de estimular a memória do maior artista colonial brasileiro. Exposições, palestras, mesas redondas,
apresentações culturais e exibições comentadas de filmes fazem parte da programação. O evento é uma realização
da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição junto do Museu Aleijadinho, e tem a programação gratuita. Confira:
museualeijadinho.com.br
comunidade da Chapada,
próxima ao distrito de Lavras
Novas, em Ouro Preto, sedia nos
dias 10 e 11 de novembro, às 11h,
o Festival de Música com Comida de Boteco. Entre as atrações,
estão confirmados: Orquestra de
Violeiros, Forró de Bolso, Tony
Jr., Celestino, Chiquinho de Assis,
Jacob Rocha, Luís Paulo e Monalisa, grupo Fundo de Panela e Los
Chapados. Prestigie!

O

jornal O LIBERAL se solidariza com os familiares, amigos
e colegas de trabalho de Arthur Versiani, pelo seu passamento na quarta-feira (1). Arthur foi professor do Instituto
Federal de Minas Gerais (IFMG)-campus Ouro Preto, onde trabalhou durante os últimos 27 anos. Tutu, como era carinhosamente
conhecido, era muito querido por seu jeito alegre e sempre disposto a ajudar, sendo professor responsável pela formação de toda
uma comunidade engajada da sociedade civil regional. Foi diretor
do IFMG Ouro Preto no período de 2009-2015, e escreveu tratados
pedagógicos na área de cinema, uma de suas paixões, paixão
essa que despertou também em inúmeros alunos. Era também
responsável pelo projeto Timbalê, Ponto de Cultura, instalado no
IFMG, que promove atividades esportivas - com foco no basquetebol, oficinas de audiovisual, música, inclusão digital, educação
patrimonial e práticas de leitura para jovens moradores de bairros
periféricos da cidade de Ouro Preto. O Professor deixa a esposa
Julice, também professora, além de dois filhos.
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Cidadãos e entidades de Ouro Preto são homenageados
durante última entrega das Moções de Aplauso de 2018
Durante a reunião ordinária dessa terça-feira (6), o Legislativo ouro-pretano realizou mais uma entrega
de Moções de Aplauso. A homenagem reconhece pessoas e entidades
ouro-pretanas pela sua expressão na
sociedade nas áreas social, cultural,
educacional e esportiva. Essa foi a
última entrega de Moções de Aplauso do ano de 2018.
O ouro-pretano e bispo emérito de Oliveira, Dom Francisco
Barroso Filho, foi homenageado –
pelos vereadores Luciano Barbosa
(MDB), Chiquinho de Assis (PV) e
Wander Albuquerque (PDT) – por
seus 90 anos de vida. “Agradeço a
generosidade do povo de Ouro Preto e da cidade de Oliveira, é uma sequência constante de homenagens
pelos meus 90 anos. Generosidade
do nosso povo ouro-pretano e agradeço à Câmara por ser agraciado
hoje”, disse Dom Barroso.
Coordenadora da Quadrilha
"Nóis trupica mas num cai" e do
grupo “Pastorinhas do Padre Faria”, Maria José Germano, mais
conhecida como “Ica”,destacou a
importância das homenagens para
o incentivo das crianças e dos jovens que integram os grupos. “Estou muito feliz com a homenagem,
não por mim, mas pelo incentivo às
crianças com essa Moção de Aplauso”. A "Nóis trupica mas num cai"
recebeu a honraria pelos 18 anos de
fundação; já o “Pastorinhas do Padre Faria” por sua atuação há mais
de 50 anos em Ouro Preto.
O vereador Luiz Gonzaga (PR),
que concedeu a homenagem aos
grupos, afirmou que “essas homenagens são de grande importância.
É um reconhecimentoàquelas pessoas que fazem grandes trabalhos
no município, seja voluntário ou
não. Que possamos mostrar esses
trabalhos ao povo de Ouro Preto”.

Da mesma forma, o vereador
Luciano Barbosa (MDB) acredita
que “essa é uma homenagem muito importante que a Câmara presta
aos cidadãos ouro-pretanos, pois é
o reconhecimento do trabalho de
cada um, hoje, por exemplo, eu
tive oportunidade de homenagear
o Dom Barroso e fiquei muito alegre,uma vez que eu que já tenho um
trabalho nas pastorais familiares. É
um momento único, fiquei muito
satisfeito em vê-lo discursando aos
90 anos com tanta emoção”.
Em comemoração aos 35 anos
de sua fundação, o Sindicato dos
Trabalhadores Técnico-administrativos da Ufop (Assufop) também
agraciado. O presidenteda entidade, Sérgio Neves, explicou que “o
nosso trabalho é lutar em defesa
do trabalhador público, principalmente o trabalhador público federal
daUniversidade Federal de Ouro
Preto e, também, para que a Ufop
seja valorizada, respeitada e continue seu trabalho em prol da comunidade de Ouro Preto, que ela continue tendo ensino público, gratuito
e de qualidade cada vez melhor e
prestando serviço a nossa comunidade”, disse, também comemorando a homenagem.
Para o vereador Chiquinho
de Assis (PV), que presidiu a reunião com a entrega das Moções de
Aplauso, “é um momento único, temos a oportunidade de homenagear
o povo de Ouro Preto, da sede, dos
distritos, de diversos afazeres distintos e as pessoas que trabalham
para o bem comum. É importante
dizer que não é fácil conquistar essa
honraria, já tiveram moções derrubadas na Câmara e reprovadas. Então, todos aqueles que vieram são
merecedores e têm um voto sincero
dos vereadores para receber essa
homenagem”.

Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

PROCURE-NOS!
Alcoólicos Anônimos 70 anos de Brasil,
salvando e recuperando vidas
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

O

Supermercado Farid – Unidade Ouro Preto se tornou
parceiro da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto na Campanha Doe seu troco. Agora, os
clientes poderão realizar doação
do troco em dinheiro no ato do
pagamento nos caixas do supermercado. Para quem é cliente
Farid, esta será uma oportunidade de ajudar a Santa Casa da
Misericórdia de Ouro Preto. Com
as doações recebidas, está sendo possível realizar a construção
de mais 3 leitos no hospital, e,
em breve, os leitos serão inaugurados. A Santa Casa agradece a
generosidade de vários parceiros
e principalmente da comunidade,
que está abraçando a causa.

Ver. Chiquinho de Assis (PV): Museu do Oratório

Ver. Geraldo Mendes (PCdoB) e Chiquinho de
Assis (PV): Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos da Ufop

Ver. Luciano Barbosa (MDB), Chiquinho de Assis
(PV) e Wander Albuquerque (PDT):
Dom Francisco Barroso Filho

Vereadora Regina Braga (PSDB): Márcio Silva e
Grupo Mães Amigas de Antônio Pereira

Ver. Vander Leitoa (PV), Chiquinho de Assis (PV),
Regina Braga (PSDB) e Wander Albuquerque
(PDT): Capsi ( Infantojuvenil)

Ver. Vantuir Silva e Chiquinho de Assis:
Associação dos Doceiros e Agricultores
Familiares de São Bartolomeu

Ver. Mercinho (MDB): Estéfane Cristine Amâncio

Vereador Vantuir da Silva (SD): Nelson da Costa

Preço da tarifa de ônibus mantido,
mesmo com a licitação suspensa
O vereador Chiquinho de Assis
(PV) usou a tribuna da Câmara de
Ouro Preto nessa quinta feira para esclarecer sobre a suspensão da licitação
do serviço de transporte coletivo pelo
Tribunal de Contas do Estado. O vereador destacou a importância da pressão
realizada para revogação do decreto
que autorizava o aumento das tarifas no
dia 06 de novembro, pois a suspensão
da licitação e do decreto garantiu o não
aumento no valor das passagens.
“É verdade, o TCE suspendeu
a licitação do Transporte Coletivo
de Ouro Preto. A notícia não é de
tudo ruim, o tribunal questiona alguns

pontos exigindo concorrência. Houve
questionamentos da área técnica devido a requisitos do edital como tempo
mínimo de 10 anos de existência das
empresas participantes, quantidade de
veículos, movimentação prévia de mais
de 3 milhões de passageiros, entre outros. O TCE considerou as exigências
como abusivas e impedimento para a
concorrência. A decisão é interessante
porque caso haja nova licitação e outras
empresas decidam participar, o preço
da tarifa tende a diminuir.
Mas precisamos aguardar porque
o município ainda pode recorrer, entre
outros desdobramentos, como até mesmo a anulação dessa licitação.

A nossa grande vitória é que a nossa pressão política, a pressão das ruas e
das redes sociais, ajudou na revogação
do decreto que aumentaria o valor da
tarifa dia 06 de novembro. Se o decreto
não tivesse sido derrubado, o reajuste
já estaria valendo desde terça-feira. Vamos ficar atentos e lutar para que esse
aumento não chegue ao cidadão. Que
consigamos uma licitação que traga
mais qualidade ao transporte público,
mais horários e linhas que atendam todo município e seus distritos.
Enquanto não se assinar o novo
contrato, seguimos com o valor atual
da tarifa. É uma vitória de todos
nós”.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO
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Parceria UFOP e Prefeitura
inaugura Centro de Pequenas
Cirurgias em Ouro Preto

Ane Souz

Ane Souz
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Orquestra Ouro Preto faz
apresentação gratuita em Ouro Preto

Homenagem a Fernando Brant e Milton Nascimento na Praça Tiradentes
O ano de 2018 é especial para a
Orquestra Ouro Preto. A formação
orquestral mineira está celebrando 18 anos. E, antes de encerrar a
temporada 2018, a Orquestra Ouro
Preto fará uma apresentação especial em sua cidade natal. O concerto “Quem Perguntou Por Mim:
Orquestra Ouro Preto e Fernando
Brant” será apresentado no feriado
do dia 15 de novembro, quinta-feira, às 20h, na Praça Tiradentes, no
Centro Histórico de Ouro Preto.
O projeto homenageia um
dos maiores compositores de Minas Gerais, Fernando Brant. E o
maestro Rodrigo Toffolo comemora o fato de se apresentar na
cidade histórica. “Ouro Preto é
parada obrigatória da Orquestra.
Não podemos encerrar o ano sem
nos apresentarmos na nossa cidade. Será uma apresentação linda
e para toda a família. Esse é um
concerto que brinda a arte e a cultura mineira com música e poesia.
É um concerto que une a nossa
musicalidade à palavra de um dos
maiores poetas e compositores mineiros”, destaca o regente e diretor
artístico da Orquestra.
Com participação da cantora
Leopoldina, Quem Perguntou Por
Mim revive grandes clássicos na
produção poética de Brant, obras
imortalizadas pelas vozes de Milton Nascimento, Elis Regina e de
seus parceiros do Clube da Esquina, promovendo um mergulho na
alma de Minas Gerais.
Os arranjos, assinados por
Mateus Freire, foram especial-

No dia 16 de outubro, profissionais e técnicos especializados da Universidade Federal de Ouro Preto e da Prefeitura Municipal se reuniram para dar
início às atividades do Centro de Pequenas Cirurgias da UFOP.
A parceria da Universidade com o Município, além de integrar o processo de formação e capacitação dos futuros médicos, alunos do curso de
medicina, proporcionará aos ouro-pretanos acesso a diversos procedimentos, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos no campo da Saúde.
Para a reitora Cláudia Aparecida Marliére de Lima, as instituições públicas devem trabalhar em parceria e a iniciativa reforça o compromisso da
UFOP com a comunidade. “Maior do que qualquer investimento, viabilizar
esse espaço para formação dos alunos em parceria com a prefeitura trará
melhor qualidade de vida para as pessoas”, disse a professora.
O prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, destacou a importância do espaço, tanto para os futuros profissionais da Saúde como para a população.
“Sabemos da importância para os
alunos, e estamos certos que podeAlmoço - Jantar
remos contar com um corpo clínico
dedicado”, declarou o prefeito.
Caldos - Porções
O Centro de Pequenas CirurPizzas - Bebidas
gias já está em funcionamento. A
*Self Service
diretora de atenção secundária, Tasem balança
ciana de Oliveira, informou que o
*Servimos
urologista da Secretaria Municipal
MARMITEX
de Saúde inicia nesta quarta-feira,
com entrega
7 de novembro, os procedimentos
em domícilio e
para empresas
cirúrgicos que estavam parados. Os
agendamentos são realizados pela
R. Sete de Setembro, 413 (próx. Matriz) - Cachoeira do Campo
central, conforme o fluxo de enca3553-1642
98785-9075
minhamentos para a Policlínica.

Mérito esportivo: Milton da Rocha é reconhecido
por indicação do vereador Geraldo Mendes
Na quarta-feira (07/11) foi realizada pela Câmara Municipal de Ouro
Preto, a solenidade de entrega da Comenda Mérito Esportivo. Na oportunidade, foram agraciadas 9 pessoas e uma entidade que se destacaram no
esporte na cidade de Ouro Preto, sendo uma homenagem “in memoriam”.
O vereador Geraldo Mendes concedeu a Comenda Mérito Esportivo
ao Sr. Milton da Rocha, presidente do Industrial Futebol Clube, de Saramenha de Cima, fundado em 24/08/1963. O Industrial também é conhecido pelos moradores do bairro e jogadores como "Cascalho", porque o
campo onde treinavam e jogavam, em décadas passadas, não era gramado.
Atualmente o Clube não tem campo próprio. As cores do Industrial são:
verde, amarelo e branco.
Milton da Rocha é o presidente desde 2006, sendo que o mandato é
renovando a cada dois anos. Com muito esforço, Milton da Rocha procura colocar o Industrial Futebol Clube em todas as competições da cidade
promovidas pela Liga Esportiva Ouropretana. O clube conta com as categorias: pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, juniores e o adulto.
Para o vereador Geraldo Mendes “o trabalho de pessoas como o Milton da Rocha deve sempre ser reconhecido e enaltecido, porque não é fácil
mexer com o esporte amador. É preciso muita dedicação e abnegação para
manter as equipes em campeonatos. Conseguir apoio financeiro é muito
difícil, principalmente em momentos de crise como agora”.
O vereador parabenizou o presidente Milton da Rocha e toda sua diretoria, e se colocou à disposição para que o Industrial Futebol Clube continue disputando os campeonatos e alegrando sua torcida.

Íris Zanetti

mente compostos para o espetáculo. Canções como Travessia,
Milagre dos Peixes, Encontros e
Despedidas, Canção da América
e Maria Maria, entre outras, integram o repertório do espetáculo
que com certeza emocionará o
público presente. “Depois de Valencianas e The Beatles pensávamos em realizar um novo projeto
que homenageasse Minas Gerais,
que captasse o sentimento de mineiridade na figura de um grande artista. Fernando Brant é esse
grande artista, que poetizou Minas
de forma transcendental como um
compositor de sinfonias. É a força
da poesia musicada de Brant que
estamos levando no espetáculo.
E em Ouro Preto será ainda mais
especial”, reflete Rodrigo Toffolo.
Histórico
Quem Perguntou Por Mim
começou a ser concebido com
Fernando Brant ainda em vida, é
o que explica Paulo Rogério Lage,
da Palco, produtora do espetáculo.
“Em 2014, assentados lado a lado
com Tavinho Moura na cerimônia
de outorga, pela UEMG, a Milton Nascimento, do título Doutor
Honoris Causa, ouvíamos vários
discursos, enaltecendo, com justiça a unanimidade nacional que
é Milton, sua obra e sua voz. E,
como doutores não cantam, mas
falam, eram os poemas de Brant
que se ouviam sem parar. Rindo,
perguntei a Brant: a homenagem é
ao Milton ou a você”?
A partir desse encontro, Paulo
Rogério propôs ao maestro Rodrigo Toffolo e a Fernando Brant um
espetáculo nos moldes de Valen-

cianas – Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto – agora com músicas cujos poemas fossem de Brant.
Aceito o desafio, o espetáculo foi
ganhando forma, mas prematuramente interrompido pela morte do
compositor. Agora, três anos após
sua partida “Quem Perguntou Por
Mim”tem sua estreia, não como
uma homenagem ao poeta e amigo, Fernando Brant, mas como a
materialização de um de seus últimos desejos em vida.
Com regência e direção musical do maestro Rodrigo Toffolo
e produção executiva e direção
de cena da Paulo Rogério Lage,
“Quem Perguntou Por Mim” é
uma realização da Palco Produções e da Orquestra Ouro Preto.
A Orquestra Ouro Preto é patrocinada pela Vale, Aliança, CBMM e SulAmérica, através da Lei
Federal de Incentivo à Cultura, do
Governo Federal.
Lançamento de Livro
Antes, às 18h, a Editora Castro
Lobo, parceira da Orquestra Ouro
Preto, promove o lançamento do
livro “Música e Vida Cotidiana
em Minas Gerais - Séculos XVIII
e XIX Parte I”, de autoria do professor, pesquisador e musicólogo
Maurício Monteiro. O evento de
lançamento será realizado na cafeteria da FIEMG, em Ouro Preto, e
é aberto a toda comunidade.
Tanto o concerto, quanto o
lançamento do livro, integram a
programação de 80 anos do Grêmio Literário Tristão de Ataíde,
que prevê uma série de atividades
em Ouro Preto, até o mês de dezembro.
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Nós Somos o Trânsito: concurso premia
trabalhos sobre educação no trânsito

Prefeitura de Itabirito abre
Centro de Distribuição de
Fraldas, Insumos e Dietas
A Prefeitura de Itabirito abriu nessa segunda-feira, 5 de novembro, o
novo Centro de Distribuição de Fraldas, Insumos e Dietas (CDFID). O
espaço fica localizado na rua Araújo Lima, 78, próximo ao Santander e vai
concentrar a distribuição dos materiais, que incluem equipamentos para
nutrição enteral, sonda uretral, sonda nasogástrica e sonda de aspiração,
de acordo com o protocolo específico de cada grupo. Devido ao aumento
da demanda, a distribuição, que era feita nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS), precisou ser transferida para um local maior, possibilitando um
armazenamento mais adequado dos insumos e um atendimento igualitário e mais
acessível aos
pacientes.O
novo centro
funciona de
segunda a sexta-feira, das 7h
às 11h30 e das
12h30 às 16h.
O cronograma
de atendimento continua
o mesmo
realizado nas
UBS.

Quanto vale uma vida? Quais
são os caminhos para construir um
trânsito mais seguro? A partir de
dúvidas como essas, a campanha
Nós Somos o Trânsito movimentou os estudantes e professores da
Escola Municipal Ana Amélia de
Queiroz, no bairro Gutierrez, nos
últimos meses.
A 2ª edição do concurso, realizada pela Prefeitura de Itabirito
por meio do Departamento de Fiscalização e Educação de Trânsito
(Defet), foi encerrada no dia 31 de
outubro com a premiação dos 18
vencedores, selecionados entre 781
alunos participantes. A solenidade
aconteceu na Câmara Municipal.
"É uma satisfação muito grande estar aqui nessa campanha
espetacular. A gente, que está no
trânsito todos os dias, a toda hora,
sabe o quanto a conscientização é
importante. E é ótimo que ela comece pelas crianças. Essa premiação representa a construção de um
trânsito mais seguro", destacou o
Prefeito Alex Salvador.

Com base na faixa etária, os
alunos foram divididos em cinco
categorias, concorrendo com desenhos, cartazes e redações. "Eles
respondem muito bem e são multiplicadores de conhecimento, cobrando dos pais. Isso é o mais legal", avaliou Márcia Souza Freitas
de Oliveira, professora do 5º ano
do Ensino Fundamental.
Conscientizar para prevenir
A importância da campanha
é dimensionada quando analisados os dados nacionais - cerca
de 400 mil pessoas são atingidas
por acidentes de trânsito por ano,
resultando em 47 mil mortes - e
municipais - apenas em 2018, a
equipe do Bombeiro já atendeu a
106 ocorrências de acidentes com
automóveis.
"O Defet desenvolve um programa contínuo de educação de
trânsito, que atende desde crianças
da educação infantil até adultos e
empresas. Desde 2017, mais de
cinco mil pessoas já foram contempladas. As crianças são o futu-

ro do país e, por isso, entendemos
que as escolas são locais estratégicos. Nós temos a esperança de que
as próximas gerações sejam mais
conscientes", afirmou o diretor
Anísio Bueno.
Pais destacam aprendizado
Esperança que os familiares já
têm vivenciado no dia a dia. "Vejo o aprendizado nas cobranças
com os adultos, com o pai, comigo. Eles já sabem apontar os erros
quando veem na rua", comentou
Gislaine Catarina dos Reis Moreira, mãe de Saulo Luiz, Sara Júlia
e Samuel Túlio, premiados nas categorias de elaboração de desenho
e cartaz.
Caso semelhante ao da premiada Joyce Camille e do irmão
Thiago. "A conscientização em relação ao trânsito é um exercício de
cidadania. É importante para eles,
que estão na escola, e também
para nós, que ficamos cientes do
que os filhos estão aprendendo e
levam adiante como mensagem",
apontou o pai José Roberto Vaz.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Massa Falida: Publicada e noticiada a data da
audiência pública com o tema Massa Falida e
Direito dos Empregados da Usina Queiroz Júnior. Participam ex-funcionários e filhos dos
falecidos. Afinal, são 28 anos que nossa principal empresa fechou
as portas e os empregados aguardam por justiça. Data 21/11/2018.
Como disse o Padre Miguel, exigimos justiça neste novo Brasil que
está se descortinando.
Sábado Esportivo: Neste sábado, as equipes de futebol do Esperança, Ferroviário, São José e Esquina do Golo estarão no campo
do Esperança, para definir os finalistas do campeonato de futebol de
Itabirito. Competição que promete fortes emoções.
Forró arretado: O domingo promete com o Bailão do Simões no
Novo Itabirito, que conta com a música de Cowboys da Estrada num
forró pra lá de animado, reunindo casais de Itabirito, Ouro Preto, Cachoeira do Campo e região. Os participantes pagam ingresso único
de 10 reais e concorrem a brindes. O horário é de 18:00 as 22:00.
Imperdível!
Dona Elza: Aos 86 anos faleceu na última segunda feira Elza Fortes,
viúva do saudoso Braz Fortes (Brasinho). Ela deixa 4 filhos e 4 netos
e a saudade dos amigos e familiares que admiravam sua alegria e
espírito participativo. Aos familiares nossas sentidas condolências.
Para ser copiado:O Condomínio Santa Clara realiza em breve uma
festa de confraternização e através da iniciativa de Daniel Sudário,
os participantes poderão levar peças de roupas em desuso que serão
doadas ao Asilo Santa Luiza de Marilac. A instituição mantem um
brechó e os valores obtidos das vendas são revertidos para aquisição
de fraldas descartáveis, produtos de higiene e alimentação. Você que
vai participar de festas de fim de ano abrace essa ideia. São dezenas
de velhinhos que necessitam de cuidados permanente.
Frases desagradáveis: Nossa! você engordou. Comida não vai ter,
só alguma coisa pra beliscar. Saldo insuficiente. Que dia você vai
me pagar? Não temos café, somente chá. Mandei um áudio de 15
minutos para você ouvir. Menina, você acabou, tá doente? Seu time
caminha para a série B. Hoje é você que paga a conta. Seu cabelo está
horrível, quem fez isso? Só temos Light. Vem comigo para a festa
do meu filho na escola, é só duas horinhas. Porque você anda mal
vestido? Essa é a educação que você recebeu em casa? Você parece
dez anos mais velho (a).
O professor: Filho do saudoso Antônio Simões e líder político, com
passagem relevante no desenvolvimento do nosso município. Professor, radialista, atleta, desportista e grande incentivador da nossa
cultura lança em breve mais uma obra que vai enriquecer nosso meio
literário. A obra denomina Eternamente Itabirito contendo fotos antigas e atualizadas. O autor Ivacy Simões, mais uma vez, contará com
uma concorrida noite de autógrafos. Itabirito agradece.
Por onde anda? Nilson Esteves, mais conhecido como Nilsinho da
Tem Tudo. Grande liderança do Bairro da Vila Gonçalo e região. Ele
é suplente de vereador, e vem há décadas defendendo os interesses
de nossa gente. Sempre amigo e incentivador de nossas conquistas,
Nilson Esteves é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Para refletir: É incrível como uma palavra infeliz pode matar um
encantamento. (Filomena Fale)

Notícias: Nos principais jornais do planeta a notícia da
contratação pela Maclarem do jovem piloto de testes Sérgio
Sette Câmara, a partir de 2019. Passo importante para o
objetivo deste jovem talento que almeja participar da Fórmula
I como piloto de corrida. Ele é bisneto do itabiritense Armindo
Almeida e Julieta. Serginho, neto da D. Glória, e filho da dama
da sociedade belorizontina Cinthia Almeida Vilella, adora
nossa cidade e aprecia o nosso do pastel de angu. Fez aulas
em uma de nossas Auto Escola e para descansar, seu ponto
preferido é o Sitio de Ilacy Simões no Vale do Tropeiro.

feira, 9 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1314 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Sub-15, sub-17 e adulto: sábado coroa
campeões da Taça Cidade Ativa
A Taça Cidade Ativa de futsal chegou ao fim em
grande estilo nas categorias sub-15, sub-17 e adulto. As disputas, que tiveram início em 25 de agosto,
foram encerradas no último sábado, dia 3 de novembro, no Ginásio Poliesportivo Pedro Cardoso, no
bairro Nossa Senhora de Fátima.
Ao todo, 615 atletas, de 41 equipes, participaram
da principal competição de futsal de Itabirito. A cerimônia oficial de premiação será realizada no dia 8 de
dezembro, em local a ser definido pela organização.
Na categoria sub-15, a equipe Vila Itabirito conquistou o título, com o Ferroviário na segunda colocação. Pedro Henrique Monge, do Vila Itabirito,
terminou como artilheiro da categoria, com 12 gols
marcados. No sub-17, o Corozinho terminou na primeira posição, enquanto o Vila Itabirito ficou com
o vice-campeonato. Luiz Henrique Perucci, do Vila
Itabirito, foi o goleador da categoria, balançando as
redes 16 vezes. Na categoria adulto, o Clube Atlético
Coab soltou o grito de campeão, com a Americana
terminando na segunda colocação. As equipes também tiveram os artilheiros Guilherme Virla (Coab) e
Lucas Guilherme (Americana), com 11 gols.
Seleção Taça Cidade Ativa de Futsal - adulto:
Mateus Corradi - Americana; Deivid Francisco
- ADEC; Jhonatan Eduardo - ADEC; Aylson Santos
- ADEC; Wilson Marcos - Americana; Atleta revelação: Ramon da Costa Santos - ADEC; Melhor
treinador: Toninho - Cachoeirinha.

Corozinho

Vila Itabirito

Agentes de combate a endemias
de Itabirito recebem novos
materiais de trabalho

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Profissionais também tiveram dia de reciclagem

Os agentes de combate a endemias (ACE) de Itabirito receberam na última quarta-feira, 31 de outubro, bolsas, lanternas e pote e pinça para recolhimento de animais peçonhentos e outros de importância em saúde. A entrega foi realizada no Cepep.
No dia, a equipe realizou também uma reunião de trabalho. Além de participarem
de uma reciclagem e poderem tirar dúvidas sobre o dia a dia de trabalho, os profissionais
conheceram o prognóstico para o período e o resultado do Levantamento Índices Rápido
para Aedes aegypti (LIRAa) do mês. De acordo com o coordenador técnico de Vigilância
em Saúde Ambiental, Leonardo de Freitas, a equipe realiza encontros recorrentes visando
à melhoria contínua do processo de trabalho. “O combate ao mosquito Aedes aegypti
acontece durante todo o ano, mas, no período chuvoso, as ações são intensificadas. E
neste ano as chuvas chegaram mais cedo, então a atenção precisa ser redobrada. Estes
momentos são importantes para detectar e evitar qualquer falha que possa existir no processo”, explica.
Para a agente Talita Almeida, a ação é importante.
“Os materiais que recebemos contribuem muito com
o nosso dia a dia de trabalho. A lanterna, por exemplo,
é fundamental para ajudar na identificação de larvas
em locais escuros. Além disso, os encontros são uma
ótima oportunidade para ter um diálogo com a equipe”, finaliza.
Novo uniforme
No início do ano, os agentes receberam também
novos uniformes, compostos por camisas, calça jeans
e boné, prancheta, pesca-larva e equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas, máscaras, protetor
solar e repelentes. Os novos uniformes são na cor cinza
e em material mais para confortável para os servidores,
R. D r . G uilherme , 37 - C entro
sendo essenciais para a correta identificação dos agentes durante as vistorias nos imóveis da cidade.

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

- (31) 3563.1039 - ITABIRITO

Matrículas Abertas
Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(31)3561.7814
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO

Sexta-feira, 9 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1314 -ITABIRITO/MARIANA
www.jornaloliberal.net

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Terceiros. Referência: Processo Licitatório
nº058/2018, na modalidade Pregão Presencial nº029/2018, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Juliana
Ponciano Construção Civil – ME. Objeto:
Contratação de empresa prestadora de serviços à terceiros com a finalidade de disponibilizar mão de obra para executar serviços
de saneamento com ênfase nas ligações
de esgoto, preferencialmente nas regiões
compreendidas pelos bairros: São José, Vila
Gonçalo e Vila Jose Lopes no Município de
Itabirito/MG, conforme descrito no anexo I,
Conforme edital, Sendo seu valor aditivado
para R$72.173,75 (setenta e dois mil cento
e setenta e três reais e setenta e cinco centavos). Sendo sua Vigência: Até 31/12/2018.
Dotação Orçamentária: 17 512 1704 3010
44.90.51.00 Amp. Ref. de Redes Colet.
Emisssarios e Elev. de Esgoto. Data da assinatura do aditivo: 26/10/2018. Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 074/2018 – S.R.P.
nº012/2018 - Encontra-se aberto na sede do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99 em
Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°
118/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº. 074/2018, S.R.P. nº 012/2018
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de reagentes, vidrarias e equipamentos a serem utilizados nos
processos de análises da ETA - Estação de
Tratamento de Água e da UTA - Unidade de
Tratamento de Água do Município de Itabirito-MG e seus Distritos, para atender de
forma eficaz a demanda do sistema, conforme especificações do Anexo I, do edital, no
dia 26/11/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 075/2018 – S.R.P.
Nº013/2018 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99 em
Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°
119/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº075/2018, S.R.P. nº013/2018 Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
no fornecimento de material de construção
para atender a demanda do Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE, conforme especificações do Anexo I, do edital, no
dia 27/11/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 076/2018 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°120/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº076/2018, Objeto: aquisição de eletrodomésticos a serem
utilizados na sede e unidades do Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme especificações contidas
no anexo I, do edital, no dia 28/11/2018 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centros,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 077/2018 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°121/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº077/2018, Objeto:
contratação de empresa especializada no
fornecimento de válvulas de controle de nível com piloto de altitude para instalação na
tubulação de alimentação de reservatórios
de água potável para atender de forma eficaz a demanda do sistema de abastecimento
de água do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital, no
dia 29/11/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza - Referência: Processo Licitatório nº018/2018,
na modalidade Pregão Presencial
nº009/2018, S.R.P. nº 003/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada:
Maria Geralda da Silva Braga & Cia LTDA,
Objeto: aquisição de materiais de cantina e
produtos de limpeza a serem utilizados rotineiramente nas unidades e dependências
do SAAE de Itabirito - MG, conforme
especificações do Anexo I, do edital, Valor
total deste contrato: R$1.734,00 (Um mil
setecentos e trinta e quatro reais). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Até

31/12/2018. Dotação Orçamentária Manutenção das Atividades Relativas à Gestão
do SAAE 17.122.1708 4.010 3390.30.00.
Data da assinatura do contrato: 06/11/2018.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza - Referência: Processo Licitatório nº018/2018,
na modalidade Pregão Presencial nº009/
2018, S.R.P. nº003/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG. Empresa Contratada: Limpe
Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis
LTDA ME, Objeto: aquisição de materiais
de cantina e produtos de limpeza a serem
utilizados rotineiramente nas unidades e
dependências do SAAE de Itabirito - MG,
conforme especificações do Anexo I, do
edital, Valor total deste contrato: R$796,00
(Setecentos e noventa e seis reais). Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária
Manutenção das Atividades Relativas
à Gestão do SAAE 17.122.1708 4.010
3390.30.00. Data da assinatura do contrato: 06/11/2018. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
II Extrato de Contrato de Aquisição de
Material de Cantina e Limpeza. Referência: Processo Licitatório nº018/2018,
na modalidade Pregão Presencial
nº009/2018, S.R.P. nº 003/2018 Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: 3 Poderes Comércio LTDA ME,
Objeto: aquisição de materiais de cantina
e produtos de limpeza a serem utilizados
rotineiramente nas unidades e dependências do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do Anexo I, do edital,
Valor total deste contrato: R$814,00
(Oitocentos e quatorze reais). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária
Manutenção das Atividades Relativas à
Gestão do SAAE 17.122.1708 4.010 33
90.30.00. Data da assinatura do contrato:
06/11/2018. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º termo aditivo do contrato
de prestação de serviço de locação de
caminhão caçamba. Referência: Processo Licitatório nº040/2018, na modalidade
Pregão Presencial nº015/2018, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada:
LOC Bem Caçambas e Máquinas LTDA,
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de caçambas para coleta
de resíduos do sistema preliminar de tratamento de esgoto – ETE, resíduos do Sistema de Tratamento de Água – ETA, resíduos
da Unidade de Tratamento de Água – UTA
e de resíduos do Sistema de Manutenção
e Operação do SAAE, conforme especificações do anexo I, do Edital, Valor total
deste termo aditivo: R$4.090,00 (quatro
mil e noventa reais). Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: Até 31/12/2018.
Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária Operação e Manut. em Esgotamento
Sanitários nas Sedes Urbanas: 17 512 1702
4.002 33.90.39.00, operação e manut em
abastecimento de água nas regiões rurais: 17
511 1705 4.005 33.90.39.00, Op. e manut.
em abastecimento de água nas sedes urbanas: 17 512 1701 4.001 33.90.39.00 e op.
e manut. em abastecimento de água nas sedes urbanas: 175121701 4.001 33.90.39.00
Data da assinatura do termo aditivo:
31/10/2018. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito. Ato do Diretor Presidente,
Portaria 087/2018, declara vago o cargo de
Auxiliar de Serviços Operacionais, ocupado
pelo servidor efetivo Elias Pereira dos Santos, matrícula 282, em razão da concessão
do benefício de aposentadoria concedido
pelo INSS conforme requerimento arquivado nesta autarquia. Itabirito, 16/10/2018.
Wagner José Silva Melillo - Diretor Presidente do SAAE.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Edital. Pregão Presencial nº 124/2018 PL 221/2018 – RP 067/2018 – Registro de
preços para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica fornecimento de materiais
e equipamentos esportivos atendendo SEMEL. Tipo: Menor Preço por Item. A abertura será dia 27/11/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 135/2018
- PL 237/2018 – Contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviços de instalação de equipamento (ar condicionado)
para as unidades da SEMED/SEMURB/
SEMAS. Tipo: Menor Preço por Item. A
abertura será dia 26/11/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 136/2018 PL 239/2018 – Contratação de pessoa jurídica para confecção e instalação de toldos

de policarbonato, com disponibilização de
todos os materiais para a execução do serviço, incluindo mão de obra, em atendimento
a SEMAD. Tipo: Menor Preço por Item. A
abertura será dia 23/11/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 139/2018 PL 244/2018 – RP 071/2018 – Registro de
Preços para futura e eventual contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de
equipamentos diversos para cozinha das escolas e para a padaria da Escola Municipal
Natália Donada Mellilo, em atendimento a
SEMED. Tipo: Menor Preço por item. A
abertura será dia 27/11/2018 às 13:00 hs.
Edital. Pregão Presencial nº 140/2018 PL 245/2018 – Contratação de pessoa jurídica para fornecimento veículo de carga de
pequeno porte com caçamba fechada, para
transporte de alimentos merenda escolar.
Tipo: Menor Preço por item. A abertura
será dia 30/11/2018 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 reunião de
abertura do processo acontecerá na sala de
reuniões da PMI, localizada na Av. Queiroz Jr, nº 635, Praia, Itabirito/MG. Tel.:
(31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Retificação de Publicação do dia
01/11/2018 pág. 9 – Edição 1313 Jornal
O LIBERAL. Pregão Presencial
134/2018 – PL 235/2018 – RP 070/2018.
Onde se Lê: SEMOS. Leia-se: SEMTRA.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Errata– Pregão Presencial 137/2018 – PL
240/2018. O Município de Itabirito comunica a existência de errata do processo em
epígrafe. A data de reabertura do certame fica alterada para 28/11/2018 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
– Nota de Esclarecimento – Credenciamento 003/2018 - PL 223/2018. O Município de Itabirito comunica a existência
de nota de esclarecimento do processo em
epígrafe. O prazo para entrega dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA permanece inalterado. A íntegra da
errata encontra-se disponível no Depto de

Licitações; Site: www.itabirito.mg.gov.br;
E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.br ou Tel.:
(31) 3561 4050/4086.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Nota de Esclarecimento - Pregão Presencial 132/2018 - PL 232/2018
– RP 069/2018 - O Município de Itabirito comunica a existência de nota de
esclarecimento referente ao processo em
epígrafe. A data de abertura do certame
fica retificada para o dia 26/11/2018 às
13hs. Maiores esclarecimentos: Deptº de
Licitações; Site www.itabirito.mg.gov.
br; E-mail: licitacao@pmi.mg.gov.br;
Tel.: (31) 3561 4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato de Contrato 638/2018 - Pregão Presencial 065/2018 - PL 214/2018
– RP 037/2018. Objeto: Fornecimento
de mobiliário, em atendimento a necessidade da SEMAD da Prefeitura Municipal de Itabirito. Contratada: Meta X
Indústria e Comércio Ltda – EPP – CNP:
18.493.830/0001-63, Valor: R$1.560,00
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Extrato de Contrato 641/2018 - Pregão
- Presencial 041/2018 – PL 074/2018
– RP 025/2018 – Fornecimento de motocicleta equipada com sinalizador e
capacetes para os integrantes da guarda
municipal em atendimento a SETRAN.
Contratada: Carmo Motos Ltda - CNPJ:
03.815.963/0001-31. Valor: R$1.083,60.
Vigência: 30/11/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito - Extrato de Contrato 644/2018 - Pregão
Presencial 107/2017 –PL 193/2017 – RP
060/2017. Objeto: Fornecimento de fardamento para a Guarda Municipal. Contratada: Workwear Ltda - EPP - CNPJ:
04.344.704/0001-32. Valor: R$ 31.581,90.
Vigência: 31/12/2018.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato da Ata 125/2018 - PP 114/2018
- PL 206/2018 – RP 062/2018. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa para prestação
de serviços de transportes municipal e
intermunicipal em ônibus convencional
rodoviário, com capacidade mínima para
44 passageiros em atendimento a SEMTRA. Detentor da Ata: Cooperativa de

9

Transportes Urbano e Rural Ltda. CNPJ:
10.687.745/0001-24. Item 1 - V.Un.
R$4,44; Item 2 - V.Un. R$5,80; Item 3 V.Un. R$5,20. Homologação/Ratificação:
26/10/2018. A íntegra da ata encontra-se
disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos das Atas 121/2018, 122/2018,
123/2018, e 124/2018 - Pregão Presencial
121/2018 - PL 215/2018 - RP 065/2018
– Objeto: Registro de Preço para futura e
eventual contratação de Pessoa Jurídica,
para fornecimento de peças e acessórios
originais, para manutenção dos veículos
leves, semipesados e pesados da frota municipal, em atendimento a SEMTRA. Detentor da Ata 121/2018: Auto Peças Mineira Ltda. CNPJ: 09.687.873/0001-99. Item
04 – Desconto Percentual: 31,00%, Item
23 – Desconto Percentual: 31,00%. Detentor da Ata 122/2018: Caiçara Peças Diesel
Eireli ME. CNPJ: 26.579.601/0001-94.
Item 01 – Desconto Percentual: 31,00%,
Item 02 – Desconto Percentual: 32,00%.
Item 05 – Desconto Percentual: 31,00%,
Item 06 – Desconto Percentual: 33,00%.
Item 07 – Desconto Percentual: 31,00%,
Item 08 – Desconto Percentual: 31,00%.
Item 09 – Desconto Percentual: 30,00%,
Item 10 – Desconto Percentual: 30,00%.
Item 11 – Desconto Percentual: 32,00%,
Item 12 – Desconto Percentual: 30,00%.
Item 14 – Desconto Percentual: 69,20%,
Item 16 – Desconto Percentual: 31,00%.
Item 17 – Desconto Percentual: 32,00%,
Item 18 – Desconto Percentual: 32,00%.
Item 19 – Desconto Percentual: 31,00%.
Item 20 – Desconto Percentual: 31,00%,
Item 21 – Desconto Percentual: 31,00%.
Item 22 – Desconto Percentual: 31,00%,
Item 25 – Desconto Percentual: 32,00%.
Item 26 – Desconto Percentual: 30,00%.
Detentor da Ata 123/2018: MJA Auto
Peças Ltda. CNPJ: 10.702.443/0001-88.
Item 13 – Desconto Percentual: 40,00%,
Item 15 – Desconto Percentual: 41,00%.
Detentor da Ata 124/2018: Tratorenzzo
Comércio e Serviços Ltda. EPP. CNPJ:
23.117.658/0001-83. Item 03 – Desconto
Percentual: 32,00%, Item 24 – Desconto
Percentual: 33,00%. Homologação/Ratificação: 26/10/2018. A íntegra da ata encon-

tra-se disponível no Deptº de Licitações
e Contratos ou pelo site http://itabirito.
mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito –
SEMAD - Edital de Processo Seletivo
Público Simplificado nº 007/2018 - 3ª
Convocação dos Candidatos Aprovados
- A Prefeitura Municipal de Itabirito-MG,
torna pública a Convocação dos Candidatos Aprovados para a Função de Médico de PSF, através do Processo Seletivo
Simplificado Classificatório nº007/2018,
para contratação de prazo determinado,
para atendimento de excepcional interesse
público do município. O detalhamento da
lista com os nomes no site oficial www.itabirito.mg.gov.br, o jornal O LIBERAL
e DOEMG.
Prefeitura Municipal de Itabirito – Procuradoria Jurídica Consultiva - Extrato
da Decisão do Processo Administrativo
Punitivo nº 14.2018. Apuração de descumprimentos de cláusulas dos editais de
licitação e das Atas de Registros de Preços
nº107/2017; 020/2018 e 147/2018. Inexecução parcial. Aplicação das penalidades
de multa no importe de 10% (dez por cento) do valor do contrato, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com esta Administração, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos
dos arts. 87, II e III da Lei n. 8.666/93 e
arts. 13, IV e 14, II do Decreto Municipal
n. 10.641/2015. Cancelamento parcial das
Atas de Registros de Preços nº 107/2017;
020/2018 e 147/2017, apenas quanto aos
itens vencidos pela empresa ré, quais sejam: itens nº 15, 41, 55, 106, 112, 119, 120,
121 e 136 da Ata de Registro 107/2017;
item nº 39 da Ata de Registro 020/2018
e itens 02, 03, 04, 09, 16, 17, 19 e 20 da
Ata de Registro 147/2017, mantendo-se
as demais. Data de decisão: 15/10/2018.
Ausente Recurso Administrativo. Decisão
Transitada em julgado.
Processo Administrativo Disciplinar nº
04/2018. Pedido de Julgado Procedente.
Comprovada a prática de infração disciplinar de natureza grave. Pena de Demissão,
nos termos do inciso IX, do art. 208 da Lei
Municipal nº 3003/2014. Data da Decisão:
17/10/2018. Data do Transito em Julgado:
06/10/2018.

Evento de Mountain Bike movimenta
o final de semana em Mariana
Emoção, adrenalina e superação. Essas três palavras definem
o final de semana do Desafio Brou Bruto, na Arena Mariana. A
competição reuniu cerca de 2000 atletas apaixonados pelo esporte
e dispostos a proporcionar um belo show de conquistas. A prova
representa mais um incentivo às atividades físicas como um todo e contou com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de
Desporto.
Este foi o primeiro ano do evento em Mariana e já trouxe
diversos desafios e emoções. Em dois dias o Desafio Brou uniu
crianças, adultos, atletas e amantes do Mountain Bike não apenas
dentro das pistas de competição, mas também nos espaços de convivência onde ocorreram shows e atrações.
As disputas começaram no sábado pela manhã com a prova
de Trail Run dividida entre três modalidades: 5k, 10k e 20k. Os
competidores enfrentaram um sol forte e uma trilha muito densa
que passou por paisagens da cidade.
Além da modalidade corrida, o evento trouxe o Up Hill, prova
que consiste em desafiar os competidores em um percurso com
grande inclinação para ser feito no menor tempo possível. Nessa
especialidade os atletas prata da casa, Jefferson e Vanessa, levaram a melhor em suas respectivas categorias.
No masculino, Jefferson Batista completou a linha de chegada com uma grande vantagem. Ao final do desafio ele comentou
sobre a importância do evento para a cidade. “É uma possibilidade
para mostrar como que o esporte cresce na cidade, como temos
cultura. Eu, como morador, percebo que eventos como esse movimentam o comércio e o turismo local”, disse.
Na categoria feminina a esportista Vanessa Teixeira levou a
melhor. “Mariana tem hoje cinco eventos muito importantes e isso
é muito bom para fomentar o esporte na cidade. Cresceu muito o
número de praticantes do mountain bike, inclusive o número de
mulheres. E independente de ser MTB, judô, atletismo, eu acho
que hoje Mariana tem se consolidado no esporte. Os atletas são
muito bem vistos. Todas as competições que vamos levamos o
nome da cidade e isso significa muito. Eu acho que isso é fruto do
trabalho que a Prefeitura tem feito para o esporte”, disse.
No domingo o dia começou cedo com a retirada de KITs pelos competidores de MTB. A primeira largada teve início às 9h da
manhã com a ajuda do prefeito, Duarte Junior. Na oportunidade
ele comentou sobre o evento e os investimentos no esporte em
Mariana. “Eu quero agradecer a todos vocês que estão em Mariana, esse evento é muito importante, porque vocês estão ajudando
a demonstrar que a cidade continua mais viva do que nunca e cada
prova que a gente trás para cá é sempre um prazer recebê-los”,
comentou.
A competição reuniu atletas de 20 estados brasileiros, o que
manteve o nível da prova em um alto padrão. A disputa possuía
dois percursos, o reduzido com 30km e o completo com 50km.
Durante todo o trajeto existiam pontos de apoio com água para to-
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dos os participantes, que foram estrategicamente colocados após
as áreas de maior elevação da prova.
Na chegada do percurso reduzido mais duas medalhas para
a cidade. O primeiro lugar com o competidor Juliano Neves e o
segundo com Vinicius Passos, ambos atletas de Mariana. Ao final
da prova Juliano comentou sobre o evento. “Em cerca de 20 anos
que eu estou no esporte, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava ver o MTB estar no patamar que está. É graças a eventos
como esse e aos outros que a Prefeitura busca trazer para a cidade
que faz crescer mais o esporte na nossa região”, afirmou.
O grande vencedor geral do trajeto de 50km foi o TriCampeão Brasileiro, Lúcio Otávio, que ressaltou o papel fundamental
da cidade como a capital nacional do esporte. “Mariana é sempre
o berço do mountain bike e eu corro aqui desde o início da minha
carreira há 10 anos atrás. Grandes provas aqui, este ano teve o Iron
Biker, a Maratona Internacional e agora o Desafio do Brou com
mais de 1600 atletas. Foi um percurso muito bacana, Mariana tem
as melhores trilhas da região sem dúvida e fico feliz de poder estar
aqui e ser o campeão geral da prova”, disse.
O Desafio Brou Bruto agradou não apenas os atletas da competição, mas também toda a população de Mariana que estava
prestigiando as atrações. “Esse evento representa a divulgação
da nossa cidade, representa o incentivo para os atletas, para as
crianças. É muito importante um evento como esse e com essa
estrutura para quem vem prestigiar”, afirmou a Janiane de Souza
Ferreira, moradora de Mariana.
Para o idealizador do evento, Thiago Drews Brou, o perfil
inovador e carinhoso da cidade conquista cada vez mais apaixonados pelo esporte. “Mariana desde sempre virou a capital nacional do mountain bike. O Desafio Brou está sempre em busca de
lugares que irão desafiar os participantes e a Prefeitura abraçou a
causa, fez a diferença”, afirmou.
Além de toda a movimentação nas pistas o evento deu um
show no lado social e arrecadou uma grande quantidade de fraldas
para o Lar Santa Maria, em Mariana.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

A múltipla
cara do crime

O NOVO Código Penal ainda está aguardando a última decisão do Congresso Nacional (Deputados e Senadores) para, se
aprovado e sancionado, entrar em vigor. A vida continua com todos os problemas sociais em pleno e desenfreado perigo. Haja
à vista, a incidência criminal reinante em todas as esferas da vida atual: homicídios, feminicídios, lesões graves fazendo vítimas
constantes.
A própria polícia, outrora tão respeitada, obedecida e preservada, hoje, assiste, ou melhor, sofre a força e o poderio dos criminosos eliminando vidas preciosas, jovens, dentro das corporações
policiais. Uma verdadeira afronta ao princípio da ordem social, apanágio da atuação desta sacrificada classe protetora das pessoas
de todos os níveis.
O atentado que houve dia 06 de outubro contra o então candidato à presidente da República, hoje eleito com quase 58 milhões
de votos, moveu-me a esta pesquisa, na Wikipédia, que descreve
casos do passado, na qual se registram casos de atentados que
mostram consequências, ora com óbitos, ora com sobrevivência.
FATOS reais:
“1)- Atentado e morte, contra “Líbero Badaró”, 21-11-1830;
2)- Atentado contra “D.Pedro II”, 15-07-1889;
3)- Atentado contra o Barão de Ladário “José da Costa Azevedo”, 15.11.1889;
4)- Atentado contra “Presidente de Moraes”, com morte do Marechal Bittencourt, 05-11-1897;
5)- Atentado contra o governador da Bahia “José Marcelino de
Sousa”, 13-10-1905;
6)- Atentado contra o jornalista “Carlos Lacerda”, com morte do
Major-aviador Rubens Florentino Vaz, 05.08.1954;
7)- Atentado contra o “General Costa e Silva”, 25-07-1966;
8)- Atentado contra o “Quartel General do II Exército”, com
morte do soldado Mário Kozel Filho, 26.06.1968;
9)- Atentado contra “o Riocentro”, com um morto e um ferido,
30.04.1981;
10)- Atentado contra o candidato “Jair Messias Bolsonaro”, aos
06-09-2018; hoje, Presidente eleito do Brasil, sendo responsável,
Adélio Bispo de Oliveira, preso e processado”.
EM CONCLUSÃO: O crime sempre fez parte negativa da
humanidade, desde seu início, pois Caim matou seu irmão Abel,
por inveja, relata-nos a Bíblia Sagrada, Antigo Testamento. Combatê-lo, usando-se os meios permitidos por lei, é um direito/dever
do Estado, para que se evite, na medida do possível, a vingança
privada. Não há outra saída legal, para a paz e harmonia.
A sociedade brasileira, hoje, está superpreocupada com milhares de casos de assassinatos contra a pessoa, realizados por
elementos desocupados e inescrupulosos, que semeiam a morte
contra as pessoas de bem de todas as classes sociais, especialmente, jovens e policiais. Não é possível conviver com a falta de
segurança, sem uma atitude enérgica, positiva, direta e eficaz por
parte dos representantes legítimos do Estado. O mal não é para
ser aturado, mas castigado dentro da lei. A impunidade que gera
a criminalidade é o maior princípio da convivência pacífica social.

PANORAMA

A

pós mais de dois anos realizando coberturas sobre o rompimento da
barragem de Fundão, o jornal A SIRENE traz uma série de fotografias em exposição aberta ao público. O evento, com apoio do Coletivo
Mídia, Identidade, Cultura e Arte - MICA, foi inaugurado na quarta-feira
(7), na Casa Cultural, em Mariana. A exposição “Entra pra cá, vem tomar
um café” é gratuita e está aberta a visitação até o dia 12. A mostra é um
convite à comunidade para entender o desastre-crime de Mariana de uma
forma mais subjetiva e conhecer as pessoas que tiveram suas vidas alteradas após o desastre.

A

Sociedade Musical União XV de Novembro, de Mariana, convida
todos para as comemorações de seus 117 anos de fundação a realizar-se na quinta-feira da próxima semana, dia 15. Com extensa programação cultural, a data exalta toda a tradição e representatividade da entidade
musical na região. A comemoração vai contar com desfile pelas ruas do
centro histórico, hasteamento de bandeiras, celebração religiosa, concerto
e relançamento do site da banda União. O evento é aberto ao público e tem
apoio da Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Cultura.

A

prefeitura de Mariana iniciou
o cadastramento para as vagas
nas creches públicas para o próximo ano letivo. Pais e responsáveis
devem fazer o cadastramento até o
dia 30 de novembro. O cadastramento é destinado para crianças de
seis meses até três anos de idade
as vagas são para as seis unidades
da sede e para outras três nos distritos de Mariana. O cadastramento não garante a vaga nas creches
municipais, mas é importante para
que seja feita uma classificação de
acordo com os critérios estabelecidos. Para mais informações, ligue:
3557-9030.

, 9 de novembro/2018
O LIBERAL Ed.1314 - Sexta-feira
MARIANA
www.jornaloliberal.net

10

CAA realiza mais um evento de
adoção animal em Mariana

Solidariedade e amor aos melhores amigos que o ser humano
pode ter. Com essa ideia acontece,
em Mariana, mais um evento de
adoção organizado pela Prefeitura
de Mariana, através da Secretária
de Saúde e do Centro de Acolhimento Animal, o CAA. O evento
vai acontecer no sábado, dia 10 de
novembro, no Centro de Convenções das 9h às 14h.
Ao todo, nesta edição, cerca de
50 animais estarão disponíveis para
a adoção. Todos eles foram previamente vacinados e castrados. Os interessados em entrar com pedido de
adoção devem visitar o local portando carteira de identidade, CPF,
comprovante de residência e assinar um termo de responsabilidade.

É importante ressaltar que todos os animais são castrados, vermifugados e vacinados. O CAA
fica localizado no Córrego do Ca-

nela, s/nº; Morro Santana (próximo
à Transportadora Sobreira). Outras
informações estão disponíveis pelo
telefone (31) 3558-1171.

Alunos das escolas municipais recebem
diploma do Progea em Mariana
Um dia de festa e de conscientização. Assim aconteceu a
formatura do Programa de Educação Ambiental, o Progea, desenvolvido pela Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, através
do Batalhão de Polícia do Meio
Ambiental, em parceria com a
Prefeitura de Mariana, por meio
das Secretarias de Educação e de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
O prefeito Duarte Júnior participou da formatura e recebeu o Troféu Mérito Ambiental “Progea”.
“Parabéns a todas as pessoas envolvidas por criar essa consciência
coletiva nos alunos. É sim, dentro
da sala de aula, que temos a melhor
oportunidade para criar pessoas e
um mundo melhor”, comemorou o
chefe do executivo.
Ao todo 108 alunos de cinco
escolas públicas de Mariana participaram do curso. O principal objetivo do Progea é estimular bons
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comportamentos socioambientais
entre os alunos visando contribuir
para a prevenção do Meio Ambiente, sustentabilidade e qualidade de
vida. Durante a cerimônia os alunos
prestaram juramento de compromisso com as ações do programa
e receberam diploma e carteirinha.
O capitão Paulo Geovanny
Thomaino Dell’Isola, subcoman-

dante do Batalhão de Polícia Militar do Meio Ambiente, falou em
nome da corporação. “Fico muito
orgulhoso em perceber a importância desse programa para Polícia
Militar de Minas Gerais e para toda a sociedade. A partir de hoje vocês (crianças) se tornam protetores
do nosso meio ambiente”, afirmou
o subcomandante.

Mariana realiza fórum para combater o trabalho infantil
Com o objetivo de discutir as políticas públicas de enfrentamento ao trabalho infantil, a Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania com o apoio do FECTIPA-MG, promoveu na
última quinta (1), no Centro de Convenções, o 1º Fórum de Erradicação e Combate do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente. Pela legislação, o trabalho infantil é proibido nas idades de 5 a 14 anos, no entanto, de
acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), aproximadamente três milhões e meio de crianças
e adolescentes são submetidos ao trabalho. Para o secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Juliano
Barbosa, o evento é essencial para intensificar as ações referentes ao Programa de erradicação do Trabalho
Infantil (PETI). “Foi feito um diagnóstico do município e uma primeira capacitação da equipe técnica da assistência, em Conselheiro Lafaiete. Ter esse primeiro fórum é bastante produtivo para, como equipe, desenvolvermos
quais serão as ações executadas,” pontuou o secretário.
O Fórum contou com participação expressiva de várias instituições do município e também da comunidade
local. A professora Ana Lúcia participou do evento e pontuou seu importante papel para que toda a população
se conscientize sobre o esforço na erradicação do trabalho infantil.“O Fórum nos ajuda a saber como combater
o trabalho infantil e sempre incentivar nossos filhos a estudar e brincar. Trabalhar somente na hora certa,” disse
ela. Para mais informações sobre o PETI, a Secretaria de Desenvolvimento Social fica localizada no CRIA, na
rua Dois de Outubro, nº 210, Bairro Vila Maquiné, ou pelos telefones (31) 3558-2585 / (31) 3558-2767.
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Estudo de Avaliação de
Risco à Saúde Humana é
apresentado em Mariana
Identificar possíveis rotas de contaminação em decorrência do
depósito de resíduos após o rompimento da barragem de Fundão.
Com esse objetivo foi realizada na última terça-feira (06), a apresentação do Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana de Mariana.
Para o subsecretário de estado de vigilância em saúde, Rodrigo
Said, esse estudo é de extrema importância para mostrar aos atingidos o trabalho realizado através das reuniões da Câmara Técnica
Saúde. “Temos que evidenciar os mecanismos que serão utilizados
após a apresentação do estudo na busca de ações resolutivas em
benefício aos atingidos. As reuniões acontecem periodicamente e já
conseguimos perceber um grande avanço nesse sentido”, afirma o
subsecretário.
O estudo busca a identificação dos contaminantes e sua concentração, bem como seus compartimentos de exposição, além das
preocupações da comunidade em relação à sua saúde. A empresa
Ambios realizou estudo de campo no período de julho a setembro,
com a participação das equipes técnicas do Ministério da Saúde e
Secretaria Estadual e Municipal de Saúde de Minas Gerais.
O secretário municipal de saúde, Danilo Brito, destaca a importância da participação da população em eventos de relevância como
esse. “Fico muito satisfeito em ver a presença de tantas pessoas de
diversos meios e instituições nessa apresentação. Isso demonstra o
interesse da população em entender quais foram os prejuízos causados à saúde após o rompimento da barragem”, acrescenta o chefe
da pasta.
O evento contou com centenas de pessoas, entre representantes
dos atingidos, secretários de saúde de outros municípios, tais como
Barra Longa (MG), Rio Doce (MG) e Linhares (ES), representantes
da Secretaria de Estado e do Ministério da Saúde, do Conselho Municipal e Estadual de Saúde, além da equipe da Ambios, empresa
contratada para executar o estudo.
Felipe Cunha

Felipe Cunha
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Prefeitura limpa ribeirão do
bairro Santo Antônio
A Secretaria de Transportes e
Estradas Vicinais traçou um planejamento para limpar todos os ribeirões do município até o começo do
período chuvoso. Seguindo este
planejamento, as ações foram finalizadas no ribeirão que perpassa
o bairro Santo Antônio.
O procedimento, chamado de
desassoreamento, é importante
para que se consiga aumentar a
vazão do rio, fazendo com que o
ribeirão fique mais limpo, além de
evitar que ocorra enchentes durante os períodos de chuva.
Segundo o secretário de Transportes e Estradas Vicinais, Marco
Antônio Gonçalves, o planejamento é seguido a risca. "Estamos
trabalhando forte para terminarmos todas as limpezas até o início

do período chuvoso. É prioridade
melhorar a qualidade de vida dos
marianenses".
Para mais informações, a Se-
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cretaria de Transportes e Estradas
Vicinais é localizada na Garagem
Municipal - Rodovia do Contorno,
s/n°. O telefone é 3558-2472.

Evento sobre logística humanitária
debate desastre em Mariana
Uma tragédia que, apesar de
todos os prejuízos que já causou,
ainda pode ajudar a salvar a vida de
muitas pessoas. O desastre ambiental de Mariana completa este mês
três anos e, com objetivo de debater
as ações de ajuda que foram realizadas e todo o trabalho solidário
tido à época, aconteceu o evento
"Logística Humanitária e o desastre
em Mariana", nos dias 03 e 04, no
Centro de Convenções da cidade.
O prefeito Duarte Júnior ressaltou a importância de debater o
tema como forma de prevenção
e avanço nos serviços prestados.
"Por mais que essa tragédia nunca
seja apagada, ela pode ser lembrada pelo que deu certo, pelo trabalho que todos do poder público
e voluntários que trabalharam e
ajudaram aqueles que mais precisavam em um momento de dor",
ponderou o chefe do executivo.
O evento serviu para discutir o
desastre sob a ótica de quem o vivenciou, com conhecimentos técnicos e debates para avançar nos
serviços humanitários existentes
atualmente. Os presentes participaram de duas mesas de trabalhos.
A primeira, com o tema "logística
humanitária", contou, entre outras,
com a participação de voluntários
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do Qatar (Amin Costa) e da Venezuela (Gerardo Navarrete Reys).
A segunda discussão teve como
ponto de abordagem os "Impactos", trabalhando as consequências
sociais e estruturais causadas pelos
desastres.
O organizador e voluntário,
Douglas Sant'Anna reforçou a importância de todos os voluntários
durante a tragédia de Mariana e
todas as outras que acontecem no
país. "Ser voluntário é compartilhar um pouco daquilo que você
acredita, sabendo que essas ações

podem ser multiplicadas, tentando
amenizar o sofrimento dos atingidos", disse Douglas.
Lançamento de livro - Durante
o evento o organizador Douglas
Sant'Anna lançou um livro de sua
autoria, chamado "Logística Humanitária - Metodologia de Centros de Gestão de Donativos em
Desastres". O material tem como
principal objetivo auxiliar na implantação de centros logísticos humanitários, em situações de catástrofes, por instituições, profissionais e voluntários independentes.

Todas as máquinas elétricas em até 6 meses no cartão
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Tragédia de Mariana: três anos depois

Serviço não funciona
mas cobrança não para
No mundo da comunicação pessoa a pessoa, vive-se uma situação paradoxal, inversa à realidade do passado e cada vez mais conflitiva com as necessidades do momento. No passado sobravam pessoas
isoladas, no mundo, por falta de meios de comunicação, cujo acesso
restringia-se a privilegiados. Dos fatos ligados à pessoa, porém acontecidos à distância, só se tinha conhecimento casualmente e bem longe
no tempo. Num salto, meios e recursos de comunicação se ampliaram,
tornando os momentos compartilháveis, instantaneamente, em todo o
mundo. Mas, na cabeça de muitas pessoas, embora conectadas a tudo, em qualquer lugar e momento, não é assim que funciona; recebem
e enviam informações em massa sobre trivialidades, mas o essencial,
o exigível, na relação entre duas pessoas, é deixado de lado, como
se nada estivesse a acontecer. Assim, a encontros marcados uma da
partes não comparece e deixa de informar à outra; negócio combinado deixa alguém frustrado porque, do outro lado o outro se omite, ou
desiste, e não informa previamente; informação necessária e urgente
deixa de ser passada e quem dela necessita é prejudicada. Em termos
de comunicação é como se as pessoas estivessem a morrer de sede,
enquanto mergulhadas na água até o pescoço! Em relação às empresas do setor, a realidade não é diferente quando se trata de o usuário
reclamar, por exemplo, contra falha no serviço. Recursos tecnológicos
(os aplicativos) substituem pessoas com a intenção de agilizar o atendimento e dar solução rápida a problemas técnicos, mas o que se vê
são casos de telefones inoperantes, porque a “máquina”, que deveria
consertá-lo, não ouve e não dialoga com o usuário. Assim é que um
aparelho, ligado à rede e submetido ao serviço de suporte por não receber chamadas, é dado como não existente. É inexistente para quem
dele necessita, porque para o sistema de cobrança da operadora ele
existe, não
deixando
de emitir e
enviar uma
só fatura.
Mas, o que
esperar de
operadora
que atende
pelo nome
Oi? Oi é
breque de
boi!
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Atingidos participaram de atos políticos e simbólicos para lembrar a data que marca
3 anos do rompimento e reivindicar agilidade nas reparações de danos

A Sirene

O rompimento da barragem de
Fundão, em Mariana, completou
três anos na segunda-feira (5). Atos
políticos e simbólicos foram realizados nos últimos cinco dias, com a
presença dos atingidos, para lembrar
a data em que a enxurrada de lama
da mineradora Samarco matou 19
pessoas no maior desastre-crime socioambiental do país.
No dia 1º de novembro foi realizada uma entrevista coletiva no Sindicato dos Jornalistas, em Belo Horizonte. A Comissão dos Atingidos
de Mariana, representada por Luzia
de Queiroz, Dalua e Marino D’ângelo, fez denúncias e reivindicações
referentes à demora das empresas
responsáveis (Vale e BHP Billiton,
donas da Samarco) em reparar os
danos causados pelo desastre-crime.
As denúncias sobre as falhas no
processo de reparação, além da violação constante de direitos, foram
compartilhadas com a comunidade
internacional. Uma comitiva especial
representando os atingidos partiu de
Minas Gerais para Londres, onde se
reuniu com a presidente da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) Margarette May Macaulay.
No dia 3, a Cáritas Brasileira
realizou um seminário, no Hotel Providência, em Mariana, para discutir
questões relacionadas ao processo de
cadastramento dos atingidos, além

de temas como saúde, moradia digna e reparação integral. Já nos dias
4 e 5, mulheres e crianças atingidas
de Minas Gerais e do Espírito Santo
se encontraram no Centro de Convenções, em Mariana, para discutir
e elaborar reivindicações específicas
para esses grupos sociais. A organização e divulgação foram feitas pelo
Movimento de Atingidos por Barragens (MAB). Nesta segunda (5) para
encerrar o ciclo de atividades, uma
missa em homenagem às vítimas foi
celebrada por Padre Geraldo Martins,
da Arquidiocese de Mariana.
A Samarco
Em nota publicada no site, a
Samarco lembrou a data destacando
que tem trabalhado a partir dos aprendizados para fazer diferente. Ainda
não há uma data confirmada para
o retorno das atividades, mas a empresa divulgou o início das obras de
preparação da Cava Alegria Sul, no
Complexo de Germano, situado em
Mariana e Ouro Preto. Esse passo é
o anterior ao de voltar a ter condições
de retorno.
Indenizações
A Fundação Renova, entidade
criada para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem da
mineradora Samarco, inaugurou na
semana passada um escritório para
negociar o valor de suas indenizações. Após a homologação do acordo

judicial, no dia 2 de outubro, o compromisso, segundo a instituição, é de
dar agilidade ao processo para que
os pagamentos aos atingidos que já
tenham interesse de receber a proposta de indenização pela Fundação
Renova comecem até o fim do ano.
“A questão é que o povo está cansado, esperando há três anos e até hoje
nada, até hoje não resolveu. Alguns
pensam em nem ter essa indenização.
É bom que agora vamos ter uma base
para discutir os valores, concordar ou
não. Agora podemos negociar. Mas
isso já devia que estar resolvido, isso sim”, lamenta Antônio Pereira
Gonçalves, conhecido como Da Lua,
membro de Comissão de Atingidos.
Ministério Público
De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) o
desenrolar do desastre ambiental tem
sido acompanhado de perto pelo órgão desde o início do problema. Uma
força-tarefa foi criada para atuar no
caso Samarco. Dentre as ações, há a
garantia do cumprimento de normas
técnicas internacionais de segurança,
o acompanhamento de ações de reparação e do eventual licenciamento
ambiental da Samarco Mineração para retomada de suas atividades.
Além disso, o MP afirmou, em
seu site que, desde o rompimento da
barragem, busca garantir maior participação dos atingidos nas decisões.

