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Prefeitura de
Ouro Preto reforma
banheiros do
Centro Histórico

Projeto de empréstimo de
R$50 milhões não passa na
Câmara de Ouro Preto

Reforma geral do banheiro
público já está concluída

Agora o banheiro possui iluminação, divisórias
em pedra ardósia e bebedouro. São dois banheiros,
feminino e masculino, e oito cubas. Além disso, todo
o espaço passou por pintura.
A reforma teve início em 25 de setembro e término em 25 de novembro. O banheiro público do
centro histórico fica localizado nas proximidades da
Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia,
na rua Padre Rolim, S/Nº.

Filmes de sucesso
inspiram ginastas
em Itabirito pág. 11
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Defesa Civil de Ouro
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período de chuvas
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Santa Rita vence Boca Juniors nos
pênaltis na final da Copa Cabanas
A bola rolou nos gramados da Arena Badaró nesse domingo, 8. Os times
Santa Rita e Boca Juniors se enfrentaram em uma final emocionante da Copa Cabanas. O time Santa Rita levantou o troféu de campeão, vencendo o
rival por 4x3 nos pênaltis.
O prefeito Duarte Júnior acompanhou a partida e, durante a premiação
dos times, reafirmou a importância da
Arena Badaró para os marianenses.
“Foram muitos os comentários negativos que ouvimos quando decidimos
construir essa Arena. Ignoramos todos,
pois sabíamos que esse espaço seria
muito bem utilizado e cuidado pelos
moradores. Hoje, vendo esses jovens
jogando, temos certeza de que a administração fez o correto”, disse, parabenizando os jogadores e a organização
da Copa. “Quando nos procuraram
para falar da realização da Copa Cabanas na Arena Badaró, demos todo
o apoio. Parabenizo os jogadores pelo
respeito em campo, os organizadores,
em especial ao Vavá e ao Dinho, pela
realização impecável desse evento, e,
lógico, aos moradores do bairro pelo
incentivo”.
De acordo com um dos organizadores, Vanildo de Souza Silva, conhecido como Vavá, 13 times do bairro
participaram da Copa, que, pela primeira vez, acontece na Arena Badaró.
“Depois que esse espaço foi inaugurado, diversos eventos importantes foram
realizados aqui. Pela grandiosidade da
Copa Cabanas, achamos justo traze-la
para cá”, ressaltou.
A vitória do Santa Rita alegrou,
não somente os torcedores, mas, principalmente, os jogadores, como, por
exemplo, Marlon Breno da Silva Bor-

Eliene Santos

ges. “Montamos um time de última hora, mas isso não nos impediu de suar a
camisa e dar o nosso melhor em campo.

O resultado desse esforço foi a vitória.
Agora é preparar o time para o ano que
vem, para fazermos melhor”, disse.
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Defesa Civil alerta para período
de chuvas em Ouro Preto
Previsão é de que as chuvas devem continuar até o dia 20 deste mês

No mês de dezembro as frequentes chuvas preocupam
moradores e autoridades locais pelos riscos que elas podem
causar em Ouro Preto. Nossa reportagem conversou com o
engenheiro geólogo da Defesa Civil, Charles Murta, que falou
sobre a situação da cidade com as chuvas dos últimos dias e
também sobre a previsão para os próximos meses.
De acordo com Charles, as chuvas se intensificaram
a partir da segunda metade do mês de novembro e que em
uma média acumulada dos últimos 15 dias tem-se aproximadamente 250 milímetros (mm) de chuva no território de
Ouro Preto. “De modo geral é um volume muito significativo e que já coloca em alerta toda a Defesa Civil e também
toda população, devido ao encharcamento excessivo do solo.
Isso torna mais propícia a movimentação de massa, que são
os deslizamentos de terra. A população deve ficar bem atenda
com a possibilidade de isso ocorrer com as próximas chuvas”,
ressalta o engenheiro. Para exemplificar, Charles informa que
um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro
quadrado. “Se fosse possível recolher toda água de um telhado
que tenha uma área de 100 metros quadrado, em uma chuva
de 50mm, nós conseguiríamos encher uma caixa d’água de
cinco mil litros”, elucida.
Mesmo com as chuvas que vêm ocorrendo, o engenheiro
geólogo da Defesa Civil pontua que até o momento há um
déficit hídrico para todo o ano de 2019. Ou seja, o volume de
chuva que caiu esse ano ainda é muito abaixo do que é esperado. “Do ponto de vista hidrológico, para o abastecimento das
nascentes e dos mananciais, que vão garantir o fornecimento
de água para toda população, é um ponto que nos preocupa,
pois até o momento nós temos um pouco mais de 800 mm de
chuva acumulado, sendo que o esperado para todo ano é de
em média 1.600mm. Nós já entramos em alerta para o período
de estiagem em 2020 caso esse volume não atinja os patamares do que é esperado em média”, informa.
As chuvas devem continuar até o dia 20 deste mês, mas
sem a previsão de entrada na zona de convergência do Atlântico Sul, que são as chuvas que persistem durante muitos dias,
como sete dias, por exemplo, com volume significativo. “Vamos ter as chuvas de verão, no final da tarde. Será comum
também situações com o aumento significativo das nuvens
ao longo de todo dia, por vezes o sol aparecendo, e chuva a
qualquer momento. É possível fazer uma previsão mais assertiva num prazo de 15 dias, mas espera-se que esta situação
possivelmente continue até o final do ano, mas não temos a
previsão de uma chuva muito significativa, mais pancadas de
chuvas”, reforça.
Charles Murta explicou ainda a diferença entre a previsão
do tempo e a previsão climática e como fica o tempo em Ouro Preto nesse trimestre. “Na previsão do tempo é feita uma
análise das condições atmosféricas, como elas estão se organizando, como está a situação do vento e da temperatura e com
isso é possível fazer uma previsão mais assertiva para os pró-

ximos 15 dias. Já as previsões climáticas são possíveis a partir
da análise de estatísticas que fazem comparações com o que
aconteceu no passado a partir da organização atmosférica que
nós temos no momento. Nas previsões climáticas não dá para
falar, por exemplo, quantos milímetros de chuvas vão cair nos
próximos dias ou meses, mas dá para apresentar uma tendência. Em Ouro Preto, os meteorologistas não conseguiram fazer
essa tendência no trimestre de dezembro a fevereiro, pois não
se sabe se há um déficit de chuva, uma tendência para excesso
ou se será uma tendência da normalidade que é esperada. Isso
ainda é uma incógnita”, indica.
Durante o período chuvoso é preciso ficar atento aos sinais
de risco que podem ocorrer em residências nesses dias. Confira
as dicas da Defesa Civil: - observar o entorno com frequência - trincas, estufamento do solo dentro ou fora da residência;
surgimento de água, parecendo uma nascente, principalmente
se esta água estiver com uma coloração barrenta (isso é indício de um perigo maior, principalmente nas casas que não têm
estruturas como vigas e colunas) - queda de pequenos blocos,
que podem indicar que um movimento maior de terra pode vir
a desabar. Em todos esses casos a Defesa Civil pede que entre
em contato com o setor para que o técnico possa avaliar os riscos. “As ações da Defesa Civil tem que ser partilhadas com toda
população, pois não temos agentes suficientes para vistoriar um
município do tamanho do nosso. São 303 setores de risco alto
ou muito alto mapeados pelo serviço geológico do Brasil em
2016. Isso representa um volume de 6.500 pessoas que estão
expostas a esses riscos. Sem contar que agora temos também
um volume muito grande de risco relacionado a barragens, pois
são 33 estruturas no município e 16 dessas barragens representam alto dano potencial associado. Ou seja, são barragens que se
eventualmente vierem a romper, vão causar os mesmos danos
socioeconômicos, humanos, ambientais e até mesmo patrimoniais como ocorreram em Fundão e Brumadinho. O volume de
trabalho é muito grande e nós precisamos da ajuda da população. Não coloque em risco a própria vida e a dos familiares,
procure a Defesa Civil em caso de dúvida que nós vamos até o
local fazer uma análise e darmos uma segurança dentro daquilo
que for melhor preconizado pelas condições técnicas do local”,
instrui Murta.
Sobre as barragens, o engenheiro geólogo reforça que das
16 que estão com alto dano potencial associado, seis delas é
que apresentam graduação de nível de emergência na Agência
Nacional de Mineração (ANM). “Elas podem apresentar risco
se tiverem fragilidade em suas estruturas. Nós temos hoje seis
com graduação de risco. Uma delas é a barragem do Doutor,
na Mina de Timbopeba no complexo Mariana, em Antônio
Pereira, que está graduada com nível 1. Na Mina de Fábrica,
duas estão em nível 3, que é o máximo, sendo elas as Forquilhas I e III. Forquilha II e do grupo estão graduadas em nível 2
de emergência, e Forquilha IV em nível 1”, esclarece Charles.
A escala vai de 1 a 3, sendo 1 um risco menor e 3, que é o risco
maior de possível rompimento.
Para acionar a Defesa Civil basta ligar gratuitamente para
o número 199 ou também pelo número 3559-3121.
Por Michelle Borges
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Ora pro nobis, o
bife do pobre!

A procura por alimentos naturais, que tem crescido ultimamente, é bom indício para a saúde, na maioria das vezes, desconsiderada na hora da alimentação. Alimentos processados deveriam
ser exceção no prato, um agrado ao paladar, de vez em quando,
mas nunca uma constante. Entretanto, o que se nota é o contrário,
ou seja, o alimento industrializado a tomar o lugar da verdura, do
legume e da fruta.
Esse crescente interesse por produtos naturais, felizmente,
tem feito ressurgir plantas, conhecidas em cardápios mais antigos,
que foram esquecidas e substituídas por outros alimentos, alguns
de origem estrangeira e inconvenientes em nosso clima tropical.
Um deles tem sido causa de muita intoxicação alimentar coletiva,
especialmente em época de calor. Abstenho-me de dizer seu nome, para evitar polêmica, assim como faço também em relação ao
seu consumo!
O Brasil, por sua posição geográfica, tem um clima bastante
diversificado e, por isso, também agraciado com grande diversidade de plantas e frutos comestíveis, tanto nas hortas e pomares,
quanto nos campos e nas florestas. Assim sendo, não há razão
para deixar o natural pelo industrializado, senão esporadicamente,
a bem da saúde. Ao considerar tudo isso, vejo com bons olhos o
vídeo https://youtu.be/eeQ3iztjs_o que mostra o trabalho desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA em torno do cultivo do “ora pro nobis” (prefiro a grafia em
Latim que dispensa o hífen), planta bastante conhecida em Minas
Gerais. Embora não pareça, a não ser pelos espinhos pontiagudos, daí o nome científico “Pereskia aculeata”, o ora pro nobis é
um tipo de cacto, aliás, o único que tem folhas verdadeiras. Em
cidades mineiras, sempre foi cultivado nos fundos de quintais, em
forma de moitas, de onde se colhem as folhas menos velhas para
o refogado, que pode ser com frango do terreiro (nada de frango
de geladeira), com carne de porco ou linguiça do gênero, ou até
mesmo com bacalhau. Atualmente, o ora pro nobis é preparado
com um desses tipos de carne, mas no meu tempo de criança
pobre, o ora pro nobis era a própria carne! Comido com feijão preto
e angu era um banquete! Na verdade, o ora pro nobis é agradável
ao paladar da maioria das pessoas. Ao longo do tempo, ele subiu
na escala social, ganhou status, chegando conhecido meu a quase passar vergonha, pois o preço da iguaria, no cardápio, quase
superava o que ele tinha no bolso. De prato de subsistência do
pobre, o ora pro nobis chegou ao topo do cardápio em restaurante chique e virou tema de festival culinário entre grã-finos. Hoje,
pesquisas revelam o grande valor do ora pro nobis na alimentação devido ao grande conjunto de nutrientes, que apresenta, destacando-se o ferro, o cálcio, vitaminas A, B e C. Pesquisadores
dizem que a proteína nele contida é superior à da carne! Devido
a essa rica composição química, o consumo do ora pro nobis é,
altamente benéfico à saúde, exercendo ações anti-inflamatórias,
cicatrizantes, depurativas, revigorantes e regenerativas em nosso
organismo. Interessante observar que muito antes da comprovação científica, o povo simples já o adotara como alimento, talvez
por instinto ou intuição, o que reforça a convicção de que, no universo, forças colaborativas têm soluções, quando necessidades
se lhes mostram.
Mas, o ora pro nobis, sem deixar a área da alimentação, pode exercer outra função, também importante, considerando-se a
vulnerabilidade a que estamos expostos nos dias atuais. Graças
aos espinhos, a planta pode ser usada como cerca viva, desde
que não afete área pública, embora outra planta espinhenta esteja
sendo usada em junto a caminhos públicos, sem qualquer medida
impeditiva. Plantado atrás de muro, o ora pro nobis segura qualquer gatuno mais ousado!
Depois da surpresa representada pelo vídeo da EMBRAPA,
tive contato com outra planta comestível, desaparecida das hortas,
porém guardada em minha memória desde dois anos de idade.
Creio que muita gente nem deve ter dela ouvido falar, a não ser
pelo seu óleo de uso medicinal, que pode ser encontrado em farmácias! Nativa do sul da Europa e do oeste da Ásia, a borragem
(Borago officinalis) era muito conhecida e cultivada aqui. Lembro-me que, quando morávamos na Rua Fonte Fora (quem se lembra
desse nome?) a mamãe mantinha um canteiro de borragem na
diversificada horta, que ela mesma plantava. De repente não mais
vi e nem ouvi falar de borragem, até agora, quase oitenta anos
depois. Será que estará de volta à mesa?
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CARTA AOS TEMPOS

*Mauro Werkema

Ouro Preto: 40 anos como
Patrimônio Cultural da Humanidade
Ouro Preto tem mais uma data importante para comemorar em
2020 além dos 300 anos da Capitania de Minas Gerais, criada em
1720 por Alvará do Governo Português: trata-se da inscrição da cidade
na lista das cidades consideradas
Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Unesco/ONU, ocorrida
em 1980. Este título incluiu Ouro
Preto na importante lista de cidades
e sítios urbanos ou naturais reconhecidamente portadores de excepcionalidades históricas, artísticas
ou arquitetônicas. E que por sua
raridade, exemplaridade ou singularidade, revelam a genialidade da
criação humana ou da natureza e
que merecem ser preservadas.
Uma placa, já envelhecida,
na fachada da Câmara Municipal,
na Praça Tiradentes, relembra a
cerimônia de 21 de abril de 1980,
quando o diretor-geral da Unesco,
Amadou Mathar M’Bow, formalizou a declaração de Ouro Peto como Cidade Patrimônio Cultural da
Humanidade, decisão tomada pelo
Conselho do Patrimônio Mundial
no dia 2 de setembro do ano anterior. Como conjunto urbano era o
quarto a merecer o título, em todo
o mundo. Presente também o secretário de Cultura do Ministério da
Educação e Cultura, Aloísio Magalhães que, em entrevista, disse que
“a partir de hoje Ouro Preto passa
a ser reconhecida como cidade-monumento que se integra à cultura de
todos os povos e, como tal, deve ser
preservada”.
Não é função da Unesco dispor
recursos financeiros para a preservação. A responsabilidade é do Governo Federal, que é signatário da
Carta da Unesco e que assumiu o
compromisso. A Unesco oferece
pareceres técnicos, quando convidada e se dispõe a apoiar a busca de
recursos junto a governos, instituições culturais e empresas. O título,
como é amplamente reconhecido,
torna a cidade conhecida internacionalmente e a ajuda a ser destino
turístico nacional e internacional, o
que, se bem explorado, pode representar riqueza excepcional, como
ocorre com várias outras cidades
no mundo contemporâneo. Mas a
verdade é que Ouro Preto até hoje
não explorou devidamente sua reputação com um programa de exploração turística compatível com
sua excepcionalidade.
Apenas por duas vezes a Unesco patrocinou projetos para Ouro
Preto: a primeira em 1969/70 quando contratou o arquiteto português
Alfredo Viana de Lima para elaborar um programa de planejamento
urbano, com proposta de preservação rigorosa do núcleo histórico e
indicação de áreas de crescimento.
O plano, com 11 volumes, não foi
considerado pela Câmara de Vereadores e não teve a aceitação do
então prefeito, Genival Ramalho. E
hoje adorna armários do IPHAN.
Posteriormente, por iniciativa do
então governador Rondon Pacheco, em 1972, tentou-se implantar
o Plano Viana de Lima com apoio
técnico da Fundação João Pinheiro,
o que também não ocorreu, por descaso das autoridades municipais.

Uma segunda tentativa ocorreu
em 2003 quando a Unesco enviou
a Ouro Preto missão chefiada pelo arquiteto dominicano Esteban
Prieto, do ICOMOS (Internacional
Council on Monuments and Sites)
para verificar a conservação da cidade, objeto de várias denúncias
quando à deterioração patrimonial
O relatório elaborado considerou
que havia ”acelerada descaracterização do patrimônio, com algumas
situações “particularmente graves”,
em processo assistido passivamente pelas autoridades Denunciou falta de fiscalização, falta de normas
urbanas, trânsito caótico ocupação
de áreas de risco, risco de incêndio.
De lá para cá melhorou a proteção, o IPHAN se organizou mais,
a Justiça e o Ministério Público
passaram a ter efetiva ação de defesa, como determina Constituição
de 1988. E a partir de 2004 criou o
projeto Monumenta, que restaurou
várias edificações, especialmente
igrejas. Mas persistem algumas situações graves.
É importante lembrar que a
proteção patrimonial de Ouro Preto
decorre de atitudes antigas. “Des-

coberto” pelos modernistas na década de 1920, o seu acervo cultural
foi visto como exemplar de uma
“identidade nacional profunda”, e
fonte de “raízes genuínas” de uma
“autêntica civilização brasileira”.
Foi declarada “Monumento Nacional” por Decreto-Federal assinado por Getúlio Vargas, em 1933.
Em 1938 foi tombada pelo IPHAN
pelo seu “Conjunto Arquitetônico e Paisagístico”, aplicando-se,
doravante, o Decreto-Lei 25 que
estipula critérios de preservação e
penalidades para infratores. Hoje,
Ouro Preto está ijscrita nos Livros
de Tombos Histórico, Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.
Os 40 anos do título deveriam
ser comemorados com uma revisão
histórica e crítica do que significou
a luta da cidade por sua preservação e o que ainda precisa ser feito.
E também o que deve ser feito para que a exploração turística seja
efetiva riqueza para a sociedade, a
geração de renda, trabalho e emprego, de maneira compatível com sua
reputação e preservação.
*Jornalista e escritor
(mwerkemas@uol.com.br)

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
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Mais uma vez a cidade de Ouro Preto
foi escolhida como um dos principais
destinos turísticos nacionais

89,3 FM

Ouro Preto

Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto
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Ouro Preto se destacou
entre os 14 primeiros indicados ao Prêmio Melhores
Destinos 2019, criado pela
revista eletrônica Melhores
Destinos, um site que reúne
informações sobre os principais destinos turísticos do
mundo e possibilita a troca
de experiências entre os
participantes.
Só nas redes sociais,
a revista possui cerca de
2.4 milhões de fãs no Facebook, quase 1 milhão
e meio de seguidores no
Twitter e 440 mil no Instagram. O principal objetivo
da Melhores Destinos é
ajudar os leitores a viajar
pagando menos, além de
contribuir para que as empresas de todo o país possam expandir seus negócios no campo do turismo.
Para selecionar os destinos preferidos, a revista criou um
ranking no site aberto à participação popular. Ao todo, foram
computados mais de 25 mil votos de seus leitores, que consideraram as viagens realizadas por eles neste ano e no ano
passado. A escolha considerou critérios como custo-benefício, atrações, gastronomia, receptividade e segurança. Ouro
Preto e Tiradentes, lado a lado, foram eleitas as melhores
opções de Minas Gerais. Já o primeiro lugar nacional ficou
com Lençóis, na Bahia.
O secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Ouro
Preto, Felipe Guerra, celebrou os resultados da enquete promovida pela “Melhores Destinos”, e aproveitou para anunciar
algumas novidades que irão garantir novos recursos a serem
investidos na melhoria de infraestrutura, qualificação de serviços de recepção e também em marketing: “O Ministério do
Turismo, juntamente com o Sebrae e a Embratur, lançaram
recentemente um estudo que identificou as necessidades de
investimento e ações de promoção de cada região do país, e
Ouro Preto se destacou como um dos mais importantes destinos no circuito das cidades históricas mineiras. Já anunciada
pelo ministro do Turismo, estamos negociando também uma
linha de ônibus direta de Confins para Ouro Preto, o que deverá aumentar ainda mais o
fluxo de turistas em nossa
Ouça a Rádio
cidade”, disse o secretário.

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz
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Bacurau terá sessão
comentada em Ouro Preto
Neste fim de semana (13, 14 e 15) a produtora Transvê
Poesias promove no Cine Vila Rica em Ouro Preto, a III
Sessão Comentada e exibição de filmes na cidade. O escolhido desta vez é Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e
Juliano Dornelle.
As sessões de filmes/documentários contam com conteúdos artísticos, educacionais e sociais e em um dia são
acompanhadas de comentários feitos por especialista da
área. “O objetivo do projeto é ampliar o diálogo entre arte,
educação, família e sociedade”, comenta Anderson Valfré,
idealizador do Transvê Poesias e organizador do evento.
As exibições acontecem no Cine Teatro Vila Rica, no
Anexo do Museu da Inconfidência, todos os dias ás 17h. A
entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados uma
hora antes do evento.
No sábado (14), a sessão será comentada pelo Claudio
Coração com mediação de Guilherme Oliveira. A obra brasileira foi premiada em Cannes, na França e esteve presente
nos festivais de Lima e Munique.
Por Michelle Borges

Suspeito de roubo seguido de
morte é preso em Ouro Preto

Crime ocorreu em maio deste ano no distrito de Santo Antônio do Leite
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu na sexta-feira (6) o suspeito do latrocínio que vitimou um homem de
57 anos no distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto.
O crime ocorreu em 30 de maio deste ano, no estabelecimento
comercial da vítima. No dia do roubo ao estabelecimento comercial, que também era sua moradia, a vítima foi gravemente
lesionada na cabeça, vindo a falecer dias depois. De acordo com
o Delegado Frederico Ribeiro Freitas Mendes, foram levados
pertences pessoais, o celular e o veículo da vítima. Após apuração dos fatos, a PCMG representou à Justiça pelo mandado de
prisão em desfavor do investigado.
O suspeito foi localizado em Mariana e encaminhado ao
Sistema Prisional.
De acordo com a
polícia, o inquérito policial será
enviado à Justiça
nos próximos dias,
com indiciamento
do suspeito por
latrocínio (roubo
seguido de morte).
O indivíduo que
adquiriu os bens
roubados também
foi identificado
pela PCMG e
será indiciado por
receptação.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Uma lenda de Natal
Reza a lenda que havia um garoto muito inteligente e esperto,
que passava sérias dificuldades, pelo fato do pai estar desempregado e sem condições sequer de colocar comida à mesa. Viviam
ele, o pai e a mãe em profunda miséria, apesar dos constantes e
incansáveis esforços do pai para conseguir emprego. O pequeno
passara o ano todo muito abalado, chegando a passar fome e frio,
junto com os pais, e a tristeza reinava naquela casa.
O menino freqüentava a escola de sua pequena cidade e, com
a aproximação do Natal, a professora pediu aos alunos que fizessem, a título de redação, uma cartinha ao Papai Noel, solicitando o
presente que gostariam de ganhar.
Pegando papel e lápis, o garoto escreveu:
- Querido Menino Jesus, vou escrever para você e não para
o Papai Noel. Eu sei que quem dá os presentes aos filhos são os
pais e não o Papai Noel, como dizem. Mas eu gostaria que quem
desse os presentes fosse você, Menino Jesus, porque eu tenho
certeza de que daria a todos e, principalmente, aos mais pobres.
Sim, eu tenho a certeza de que seria assim, pois você nasceu pobre e também pobre morreu.
Então, não vou pedir nada para mim. O meu pai está há um
ano sem trabalho e precisa ganhar dinheiro para nos sustentar. Por
isso, peço que arranje um emprego para ele. Eu sei que Natal quer
dizer nascimento e, olha, nós também nascemos e, com certeza,
não foi para que morrêssemos já, sem dar testemunho sobre a
terra. Se assim fosse, como é que poderíamos dar os parabéns
pelo seu aniversário?
Ao ler a carta, a professora se emocionou e, sabendo que havia uma vaga para porteiro da escola, levou-a à diretora, que também se emocionou e prometeu a vaga para o pai do garoto. Pouco
antes de as férias começarem, a professora o chamou e disse-lhe
que tinha arranjado trabalho para o seu pai e que ele poderia começar a trabalhar no princípio de janeiro do próximo ano. Foi tal a
alegria da criança que ela chorou copiosamente e, desde então,
passou a andar tão contente, que os pais não sabiam o que dizer.
No entanto, ele não contou o porquê de sua alegria.
Na véspera de Natal, todos se deitaram cedo, pois o jantar consistira em sopa e pão, doados pelo dono da mercearia.
O menino não adormeceu logo. Depois de ter verificado que os
pais estavam dormindo, colocou o seu sapatinho à porta do quarto
dos pais, com um bilhete dentro.
No dia de Natal, a mãe, que era sempre a primeira a levantar-se, ao sair do quarto tropeçou no sapato do filho. Abaixou-se para
pegá-lo e viu o bilhete. Leu-o: "Pai, a partir de janeiro vai ter trabalho. Foi a minha professora que o arranjou, por causa da minha
redação ao Menino Jesus. É o nosso presente de Natal".
Com lágrimas nos olhos, o casal entrou, pé ante pé, no quarto
do filho. Ao vê-lo profundamente adormecido e sorrindo, ambos
disseram: “eis aqui o nosso Menino Jesus”.
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lunos do 8º ano da Escola Estadual Dom Velloso montaram, durante o
mês de novembro, tapetes devocionais com apoio da Fundação de Arte
de Ouro Preto | FAOP. A atividade foi desenvolvida para a mostra cultural
da Escola, que teve como tema: "Patrimônio Imaterial, Expressões de Vida e
Identidade Cultural". Entre as atividades, os estudantes aprenderam a tingir
serragens, a desenvolver os desenhos e a confeccionar os tapetes. As ações
foram supervisionadas pelas professoras de Geografia, Joziane Freitas Padula de Lima, e de Educação Física, Lidiane Gomes Cunha, com apoio da
artista plástica e professora da FAOP, Ana Célia Teixeira e da coordenadora
de Promoção e Extensão Cultural da FAOP, Ana Beatriz Araújo. A estagiária
do programa "Cidadania Poética" da FAOP, Aline Martins, que também participou dos processos de montagem, ressalta que "a confecção dos tapetes
foi um momento de compartilhar conhecimento, diversão e responsabilidade, além de um importante diálogo sobre patrimônio e trabalho em equipe".
Outras informações sobre a ação em: www.faop.mg.gov.br.

tletas da Região se destacam
e conquistam medalhas de
Ouro e Bronze frente à elite do
Taekwondo - A grande conquista ocorreu na Copa do Brasil de
Taekwondo em Natal-RN. Competição realizada entre os dias
21 e 24 de novembro teve a participação de aproximadamente
700 atletas faixas pretas de todos
os Estados brasileiros. A Equipe
Espaço Saúde, que havia vencido o Campeonato Brasileiro de
Taekwondo-LNT (Liga Nacional
de Taekwondo) em Recife-PE no
mês de setembro e assim assegurado a vaga para a Copa do Brasil, foi novamente representada. O
resultado foi excelente e a Atleta
Adriana Moreira foi campeã da
categoria Master. Da mesma forma o resultado do Atleta Adriano
Santos, filho do casal Nilton Oliveira e Adriana Moreira, foi ótimo.
Adriano Santos ficou em 3º lugar
na categoria Cadete. O Técnico
Nilton Oliveira comemorou os
resultados alcançados nessa competição e na temporada de 2019.
Ele acrescenta que a meta agora é
começar a preparação para a temporada 2020 que inclui competições Nacionais e Internacionais
com grandes desafios. O maior de
todos é a busca pela vaga na Seleção Brasileira de Taekwondo. “Tivemos um ano importante e com
muitas conquistas expressivas para a Equipe Espaço Saúde e toda
a região dos Inconfidentes (Ouro
Preto e Itabirito). Adriana Moreira assumiu a liderança no ranking
Nacional e o Adriano Santos melhorou sua colocação além de se
classificar para o Grand Slan que
será em Fevereiro em Vitória-ES”,
disse Nilton Oliveira.

Edital de Ciência de Leilão

Pelo presente edital vimos cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do Imóvel Rua A, nº
20, Apto 103m Bl A1, Cachoeira do Campo, Ouro Preto – MG, CEP: 35410-000.
1º Leilão 18/12/2019 a partir das 13:00 horas;
2º Leilão 19/12/2019 a partir das 15:00 horas.
Local – Agência da Caixa – Rua São José, nº 128, Centro, Ouro Preto – MG
Mutuários: Gabriel Augusto Sanches Hernandes, CPF 221.133.631-00
Valéria Almeida Ferrari Hernandes, CPF 327.263.096-15
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda
no 1º Leilão. Informações tel. (34) 38142286, ou Avenida Francisco de Paula Ferreira,
nº 959, Residencial Gramado, Patos de Minas – MG.
Isaías Rosa Ramos Júnior - Leiloeiro Oficial

L

ian Gong, ginástica terapêutica é alternativa de exercício pra quem
quer fugir dos exageros - O Lian Gong é a ginástica ideal para
quem não aprecia a malhação das academias. Os resultados terapêuticos e preventivos obtidos com a ginástica levaram cerca de um milhão
de pessoas no mundo a praticá-la. Foi desenvolvida, em 1975, em
Shangai, China, por uma equipe de médicos da medicina tradicional
chinesa, liderada pelo Dr. Zhuan Yuan Ming, considerado um dos cem
maiores ortopedistas da medicina tradicional chinesa da atualidade. O
Lian Gong é praticado no Brasil, adotado especialmente por secretarias de saúde de vários municípios. Em Cachoeira do Campo, a prática do Lian Gong se faz graças à dedicação da Profª Olga Kamia, que
coordena o grupo de praticantes às terças e quintas-feiras, das 9h00 às
10h00, no Oratório Dom Bosco. Quem se interessar pode ingressar,
sem quaisquer processos burocráticos. As atividades deste ano foram
encerradas na última quinta-feira com uma confraternização. Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Na sexta-feira 05.12 o Lions Clube de Cachoeira do Campo, em um
ato cerimonial, prestou homenagem aos alunos destaques de cada
uma das nossas Escolas de Educação de Cachoeira do Campo, reafirmando, também, a importância que elas representam na formação
dos jovens da nossa comunidade. O Projeto do Lions visa estimular
os alunos na busca do saber, contribuindo, de certa forma, para
maior e melhor qualificação do nosso ensino, num esforço conjunto
com o já incansável e tão dedicado empenho dos membros das comunidades escolares. O Evento contou com a presença da Diretoria
do Lions, dos seus membros associados, de Dirigentes e membros
das Comunidades da Escolas Estadual Pe. Afonso de Lemos, da
Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora, e da Escola Municipal
Professora Haydée Antunes do CAIC Felipe dos Santos, além dos
alunos homenageados e de seus familiares.

O

Cine Vila Rica apresenta a
última mostra de 2019! E
para finalizar o ano, selecionamos
alguns filmes e pedidos do público
para A Retrospectiva 2019 - Melhores Filmes do Ano que traz o
recorte de alguns grandes filmes
do ano como a cinebiografia de Elton John (Rocketman) o filme que
reinventou a magia das canções
dos Beatles (Yesterday) o mais esperado filme nacional do ano (Bacurau) e as grandes produções Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw
e Venom. Para a criançada teremos
Klaus, Dumbo, O Rei Leão e Turma da Mônica - Laços. Imperdível
oportunidade para quem ainda não
assistiu e para aqueles que desejam revisitar... o evento já acontece desde segunda 09 e segue até
20 de dezembro. Todas as sessões
são gratuitas e acontecem no Anexo do Museu da Inconfidência, onde está localizado o Cine Vila Rica
atualmente. Para garantir seu lugar
na sala de cinema com antecedência, os ingressos podem ser retirados através do site Tour Ouro Preto. Para mais informações, acesse
www.cinevilaricaop.blogspot.com
ou entrem contato.
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Vem aí “Natal com arte no
Paço da Misericórdia”
Além de artesanato, música e gastronomia, o evento terá a Casa
do Papai Noel, com a presença do bom velhinho

Vereador Chiquinho de Assis
fala da tribuna sobre votação
do projeto de 50 milhões

De acordo com o vereador: "viemos a público esclarecer os motivos
do nosso voto contrário ao projeto de lei de empréstimo de 50 milhões que
endividaria nosso município por 10 anos.
Conseguimos demonstrar ao longo das discussões que a dívida do estado com o município nunca foi no valor de 59 milhões de reais. Dados
enviados pela AMM comprovam que a dívida com Ouro Preto está em
torno de 35 milhões de reais. No entanto mais de 11 milhões estão subjudice e são de uso exclusivo da saúde. Entendemos a luta das comunidades,
que é justa, essas pessoas lutam pela melhoria do acesso a seus bairros e
distritos. Essa tem que ser uma luta de todos. Não é hora de anteciparmos
o processo eleitoral. É hora de entendermos que o atual governo, Júlio Pimenta, seguirá até dezembro de 2020 e nesse período mais de 300 milhões
de reais entrarão nos cofres públicos. O que será feito com esse recurso?
Entendemos que nos próximo 3 meses, entre janeiro e março, a prefeitura
irá arrecadar cerca de 100 milhões. Havendo boa vontade e cobrança da
população, ao menos 10% desse recurso, ou seja, 19 milhões poderiam
plenamente serem investidos em pavimentação. Que as comunidades
acordem e atentem para os nosso milhões de reais. Coloco nosso mandato
à disposição para juntos construirmos a Ouro Preto que queremos, sem
endividamento, sem ficar devendo milhões aos bancos”.

O Coletivo Arte no Paço, a Prefeitura de Ouro Preto e Universidade Federal de Ouro Preto, através da
PROEX, realizarão o evento “Natal
com arte no Paço da Misericórdia”,
de 13 a 22 de dezembro. A abertura
do evento acontece na próxima sexta-feira, 13, às 18h. No final de semana, o funcionamento será das 10h
às 22h, e de segunda à sexta, das 10h
às 17h. A programação do evento está bem variada com exposições, gastronomia, apresentações musicais e
a Casa do Papai Noel.
Serão oferecidas também várias
oficinas de artesanato que ensinarão
a fazer objetos de decoração com o
tema natalino, como: anjo de juta e
sisal, bolas de natal patchwork, anjos
de tecido, enfeites de feltro e crochê,
estamparia, origami, bonecos de neve, entre outras. Para participar das
oficinas é necessário se inscrever
previamente pelos telefones 985522855 ou 98931-8575 ou ainda 9
99616894.
A Casa do Papai Noel contará
com uma linda decoração e com a
venda de guloseimas artesanais, como doces, geléias, bolos, chás, bolinho de feijão e outras quitandas. O
Papai Noel estará presente para conversar e tirar fotos com as crianças
na sexta, no sábado e no domingo a
partir das 16h.
Vários artesãos locais irão expor
seus produtos, como tecidos bordados, jóias, panôs, quadros, brinquedos antigos, enfeites e outros artigos
para dar de presente neste Natal.
A artesã Judith Andrade comenta que esse é um período ideal para

Ane Souz

se presentear com produtos artesanais. “É importante destacar que
esse é um evento para se apreciar as
coisas não industrializadas, não padronizadas, ou seja, para valorizar as
coisas feitas à mão por pessoas que
amam o que fazem. Por isso, esses
produtos têm outro valor e essa é
uma época festiva, ideal para isso”,
disse.
O evento também contará com
atrações musicais. No dia 13, na
abertura do evento, haverá espetáculo do coral infantil Canarinhos,
às 19h; em seguida, noite de seresta. No dia 14, haverá apresentação
musical infantil às 14h, logo após, o
Coral Renascer irá se apresentar às
16h. E no dia 20, às 17h, tem Cortejo da Guarda de Moçambique N.
S. do Rosário e Santa Efigênia: A Fé
que Canta, Dança e Encanta; às 20h,
será a vez do Coral IFMG encantar

a todos.
Veja a programação completa!
Programação Natal com arte no
Paço da Misericórdia
13/12(sexta-feira):Abertura
Oficial Casa do Papai Noel – 18 h;
Espetáculo – Canarinhos EmCena: Vamos à Belém?! - 19 h; Noite da
Seresta – 20h30min; Casa do Papai
Noel: das 18h às 22h.
14/12 (sábado): Infantil – Música: Pedro – 14h; Espetáculo: Especial de Natal do Coral Renascer
– 16h; Casa do Papai Noel: das 10
às 22h.
20/12 (sexta-feira): Cortejo Guarda de Moçambique N. S. do
Rosário e Santa Efigênia: A Fé que
Canta, Dança e Encanta – 17h; Espetáculo: Coral IFMG – 20h; Casa
do Papai Noel: das 10 às 22h.
21/12 (sábado): Casa do Papai
Noel: das 10h às 22h.

Projeto de empréstimo dos R$50 milhões
não é aprovado na Câmara de Ouro Preto

Por 9 votos a favor e 6 contra autorização foi negada em reunião na manhã desta quinta-feira (12) em única discussão e votação

Depois de muito debate e polêmicas na Câmara de Ouro Preto, os
vereadores votaram em única discussão o Projeto de Lei (PL) do Executivo Municipal que solicita autorização
de empréstimo de R$50 milhões para
obras de pavimentação em asfalto de
ruas da sede e distritos da cidade. O
PL foi rejeitado na reunião da manhã
desta quinta-feira (12) mas ainda pode ter a decisão revogada, segundo
informações do vereador Geraldo
Mendes (PC do B).
Seguindo o Regimento Interno
da Casa, para que fosse aprovado o
projeto teria que ter 2/3 dos parlamentares favoráveis, ou seja, 10 votos a
favor, mas obteve nove. Os vereadores que votaram contra mantiveram
como argumentação, principalmente
sobre o valor do empréstimo, que
para eles deveria ser no o mesmo da
dívida do Estado com o Município.
Na segunda-feira (9) uma comissão formada pelos edis Vantuir
Antônio (SD) Wander Albuquerque
(PDT) e Luciano Barbosa (MDB)
juntamente com o jurídico da Casa,
foram até o Tribunal de Contas do Estado (TCE), para que o órgão se posicionasse oficialmente sobre o projeto.
“Ficou muito claro que a dívida é de
R$35,900 milhões, podendo inclusive aumentar. Uma parte desse valor
é referente à saúde e não poderia ser
repassado como empréstimo, mas ain-

da teríamos R$25 milhões da dívida.
Tivemos também a informação do
Valor Adicional Fiscal (VAF) de R$43
milhões, que é referente a uma ação
do município que venceu no Supremo
Tribunal Federal (STF) e inclusive essa ação já se encontra no Tribunal de
Justiça do Estado para que, a qualquer
momento, a cidade possa também receber esse valor. Isso até nos reforçou
a retirar a emenda que pedia a redução
do valor do empréstimo, pois vimos
que a cidade teria uma dívida muito
baixa, em torno de 4%. Então a cidade tem capacidade de endividamento
para fazer todas as obras e beneficiar
todas essas localidades que sofrem a
décadas”, explicou o vereador Wander
Albuquerque.
Já o parlamentar Vantuir, reforçou que é favor projeto, mas no valor da dívida. “Dentro da informação
que tivemos no TCE, retirando o que
é devido à saúde, o município poderia fazer um empréstimo no valor de
cerca de R$24 milhões, aí sim sou
favorável. O prefeito aprovando o
projeto nesse valor da dívida, somado a receita que o município vai ter
no próximo ano, dá para ele cumprir
parte dessas obras. Ele tem que lembrar que ele só tem mais um ano de
mandato, então se ele conseguir cumprir essas obras ou parte delas, ele vai
ter oportunidade de terminar se for
reeleito”, reiterou.

Com o resultado, o vereador Geraldo Mendes (PC do B) disse que a
votação era inconstitucional, pois o
Regimento Interno da Casa e a Lei
Orgânica do município não seguem a
Constituição na exigência do número
de votos para aprovação. “O regimento interno não é uma lei, é uma resolução administrativa. Isso é diferente
de lei e não pode sobrepor nem a Lei
Federal de 1988 e nem a Constituição
do Estado. Na Constituição Federal,
diz o Artigo 57, que salvo disposição
encontrada, as deliberações do Poder
Legislativo serão tomadas por maioria
simples. E na Constituição do Estado
de Minas Gerais, no seu Artigo 55, as
deliberações da Assembleia Legislativa e suas Comissões são tomadas por
voto aberto e, salve disposição constitucional em contrário, por maioria de
votos presentes, ou seja, repetiu o que
diz a Constituição Federal”, explicou
o vereador.
Ele ainda citou o caso de uma
cidade em que o prefeito conseguiu
derrubar o veto de uma votação contrária a um projeto. “Tem vários casos
idênticos em que entraram com esse
recurso e foi aprovada a inconstitucionalidade por unanimidade pelos
Desembargadores. Vou encaminhar
esse parecer para o presidente da Casa para que sejam tomadas as medidas necessárias. Não podemos ficar
com o regimento interno ilegal. Espe-

ro que o município tome as medidas
necessárias para que se faça justiça e
que as comunidades tenham seu sonho realizado”, complementou.
Finalizando a reunião, o presidente da Casa, vereador Juliano Ferreira
(MDB), disse que não abriria discussão a esse respeito e caso algum vereador quisesse apresentar seu parecer

deverá encaminhá-lo à presidência da
Câmara. “Vou simplesmente aceitar o
parecer do vereador Geraldo Mendes
e encaminhá-lo a prefeitura e cabe ao
Executivo tomar as devidas providências cabíveis. E os vereadores que tiverem parecer contrário que também
assim o façam”, determinou.
Por Michelle Borges
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Mariana celebra mais uma entrega do Mãos Solidárias
No último sábado, 07, foram
inauguradas as intervenções realizadas no bairro Dandara. As obras
fazem parte da 10ª edição do Mãos
Solidárias, que desenvolve ações
no local desde agosto deste ano.
Durante a comemoração, além de
promover uma programação cultural acompanhada de música e gastronomia, foi inaugurada a praça
Elsa de Sousa Soares, em homenagem a uma falecida moradora.
O Dia D, dia da entrega oficial,
também foi marcado pela promoção de serviços e bens essenciais
para a cidade, como atendimentos
na área da saúde, ouvidoria pública e oficinas de reciclagem. Para o
coordenador do Mãos Solidárias,
Igor Gomes, essa reunião de esforços é o segredo para colher bons resultados. “Cada pedreiro, ajudante
ou motorista faz a diferença, porque
foram eles que construíram tudo
isso”. Ele enxerga também a aproximação dos moradores com as secretarias da Prefeitura como sendo
o segredo do sucesso. “Quando a
gente une forças do poder público
e da comunidade não tem como dar
errado”, afirma.
Segundo o chefe do executivo, Duarte Júnior, o diferencial do
Mãos Solidárias é que os colaboradores trabalham com dedicação.
Para ele, a expectativa é continuar

Rafael Santos

atuando em outros locais, para seguir alterando a realidade de outras
pessoas. “Estamos em 11 frentes
de serviço e vamos entregar muitas
obras. Queremos e vamos transformar Mariana na cidade que o marianense merece”, afirmou.
Vera Lúcia é uma das moradoras que foram atendidas pelas intervenções. De acordo com ela, a conclusão das obras agradou porque as
mudanças foram perceptíveis, especialmente no que diz respeito ao
asfaltamento das ruas e reforma da
lagoa. “Moro no bairro há 15 anos
e vejo em cada morador a gratidão
pelas obras realizadas. Quando as
mãos se unem, o resultado aparece”, ressalta.

Crianças de escolas
municipais buscam
Papai Noel de trem
em Ouro Preto
180 crianças das escolas das
municipais, Cônego Paulo, Dom
Luciano, Passagem de Mariana e
Wilson Pimenta, foram de Mariana
a Ouro Preto buscar o bom velhinho de trem, nessa sexta-feira, 06
de dezembro. Com vagões decorados de verde e vermelho, meninos
e meninas se divertiram com as
brincadeiras dos ajudantes do Papai
Noel e seus músicos. O evento foi
realizado pela Prefeitura, por meio
das secretarias de educação e de
cultura, em parceria com a Vale.
A diretora da Escola de Passagem de Mariana, Joana Lima, parabenizou a Prefeitura pela iniciativa
e pela organização do evento. “Esta
viagem com todas as suas atrações
é uma oportunidade que nem todos
tem acesso. É um momento lúdico
que muitos só viram pela televisão.
Esse momento vai marcar a vida de
todos”, comenta.
O estudante João Paulo da Pai-

Rafael Santos

Daniel Almeida

xão, 10, da escola de Passagem
completou a fala da diretora Joana
ao afirmar a sua animação para
andar de trem e entregar a cartinha
de presentes ao bom velhinho. “O
natal já é divertido e buscar o Papai
Noel de trem deixou tudo melhor”,
destaca João Paulo animado por
conhecer o Noel pela primeira vez.
A subsecretária de educação
básica do município, Elizete Santos, comentou o impacto do evento
no desenvolvimento social dos estudantes. “Nessa oportunidade, os
meninos podem conhecer novos
amigos e ter novas experiências
como andar de trem, conhecer um
pouco da história de Ouro Preto, e,
é claro, conhecer o Papai Noel. É
integração!”, pontua Elizete.
Na plataforma da Vale em
Mariana, inúmeros cidadãos esperavam a chegada do Papai Noel
à cidade. O comprimento do bom
velhinho ao natal marianense foi

Daniel Almeida

Daniel Almeida

dado na Praça Cláudio Manuel,
conhecida como Sé. O percurso
foi acompanhado pela Banda do
Noel e pelo bloconeco. O vice-prefeito, Newton Godoy, recebeu
o Noel e deu boas vindas ao natal
marianense. "É como muito prazer
que celebramos o Natal com este
evento repleto de música, dança e
muita alegria. Que este momento
relembre a importância do renascer
e da esperança no futuro", comenta
Newton.
Evento tradicional no município, os aposentados Delma da Silva,
67, e Adeir Santos, 71, vieram de
Belo Horizonte prestigiar o evento.
“Aguardamos o ano inteiro para vir
a Mariana vê a programação de natal. É tudo tão lindo, as crianças e os
adultos felizes e alegres. É maravilhoso”, destaca Delma.
No final do Cortejo ao Papai
Noel, na Sé, a Banda Ôsquindo
apresentou o show “Folia do Menino”. Direcionado ao público infantil, a apresentação contou com
músicas natalinas e muitas brincadeiras. A canção “Canta Catatão de
Natal”, composta pela banda Folclore da Catalunha, ganhou aplausos e pedidos de “de novo, de novo,
de novo...” da plateia.

Demutran instaura redutores de
velocidade na rodovia MG 129
O Departamento Municipal
de Trânsito (Demutran) instaurou
placas de sinalização fixa na rodovia MG 129 esta semana. Com o
intuito de controlar a grande movimentação de máquinas e caminhões na via, devido às obras do

novo loteamento (localizado próximo à entrada da Mina Del Rei),
o trecho conta agora com placas de
redução de velocidade e de advertência.
Além das sinalizações, o trânsito de veículos no local também

será controlado através do sistema
“Pare e Siga”, podendo sofrer alterações de acordo com as condições climáticas. O Demutran
orienta que os/as motoristas redobrem a atenção quando passarem
no trecho.
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Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros
de Minas anima noite em Mariana
Eliene Santos

Eliene Santos

Não são somente as luzes natalinas espalhadas pelo centro histórico que estão encantando marianenses e turistas. A
programação do Natal de Luz também está arrancando suspiros. Na noite dessa quinta-feira, 05, a animação ficou por
conta da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais, na Praça da Sé.
A corporação apresentou um repertório variado, composto por dobrados, um gênero tradicional entre as bandas
de música, MPB e canções natalinas. O brilho no olhar do

público, após cada peça apresentada, evidenciava o quanto
a noite estava sendo agradável. “Simplesmente divino esse
concerto. Sem dúvidas, essa noite foi a melhor parte do meu
dia. Por mim, ficaria horas e horas aqui, prestigiando”, disse
Juliana Moreira. A programação do Natal de Luz segue até o
dia 23 de dezembro com shows com artistas locais, retretas
com as bandas da cidade e convidadas, cantatas de Natal,
concertos e o Oratório de Natal de Padre Viegas, que será
encenado pelas ruas históricas de Mariana.

Prefeitura inicia processo de
regularização fundiária no Município
Na última terça-feira, 10, a Prefeitura de Mariana realizou
uma reunião com os moradores do Loteamento do Waguinho
para explicar o processo de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais que visam à regularização de propriedades. Criada por lei em 2017, a regularização fundiária traz uma
série de direitos aos moradores, como água potável, coleta e
tratamento de esgoto, acesso a rede elétrica e segurança jurídica do imóvel, uma vez que o proprietário terá a documentação
do terreno. O processo será realizado pela Prefeitura de forma
gratuita.
Nesta reunião, que contou com a presença dos servidores públicos responsáveis e da comunidade, foi apresentado
e explicado todo o processo e a importância da participação
popular. Nesta primeira fase, os moradores passarão por um
processo de cadastro, onde será possível catalogar o número
de ocupantes de cada área a ser regularizada e os seus dados
socais. É importante que o dono do imóvel leve Carteira de
Identidade, CPF, cópia da última conta de luz, o Extrato Previdenciário (CNIS) e, no caso dos servidores públicos, o contracheque, de todos os integrantes da residência. No caso de
casa alugada, o cadastro dever ser feito pelo dono do imóvel.
Os cadastros devem ser realizados entre os dias 16 e 20 de
dezembro e 02 a 10 de janeiro, no Centro de Convenções, de
9h às 17h.
Segundo o vice-presidente da Associação dos Moradores
do bairro São José, Reginaldo dos Santos, a medida vai ser
muito importante para a população. "É uma oportunidade única, ímpar para os moradores. Eles não vão ter custo nenhum
e vão ser proprietário do imóvel. Quem registra é dono, quem
não registra não é. A formalização da propriedade é muito importante e a Prefeitura está fazendo isso", disse.

Lucas Mantovanni

Lucas Mantovanni

1º Encontro Microrregional de Práticas Integrativas e
Complementares inspira profissionais da saúde
Saúde e bem estar são prioridades para a Prefeitura de Mariana. Com o objetivo de levar o melhor atendimento médico possível à população, a Prefeitura, por meio da secretaria de saúde,
realizou o primeiro Encontro Microrregional de Práticas Integrativas e Complementares (PIC) de Mariana, Ouro Preto e Itabirito, nessa quinta-feira, 12, no Centro de Convenções. Destinado
aos profissionais e cientista da saúde, no evento foi destacada a
relevância e a necessidade das PIC para a maior eficácia dos tratamentos médicos.
As práticas integrativas e complementares são tratamentos
que evitam o uso de fármacos e utilizam recursos terapêuticos
baseado em conhecimentos tradicionais, como acupuntura e meditação. Na mesa de abertura do Encontro, os temas discutidos
foram a importância das práticas como tratamento complementar
e a necessidade da sua implantação nas unidades de saúde de Mariana, Ouro Preto e Itabirito. A coordenadora do Encontro e médica do Programa da Saúde da Família (PSF) do bairro Cabanas,
Janaíssa Ribeiro, utiliza as PICS no tratamento dos seus pacientes
e ressalta a importância do encontro como ferramenta de difundir
os benefícios proporcionados pelas práticas. "No primeiro plano,
o objetivo do Encontro é disseminar os conhecimentos sobre as

práticas entre os profissionais da saúde. A intenção é inspirar esses médicos, farmacêuticos e enfermeiros a se capacitarem em
PIC e as aplicarem no local de atuação deles", explica.
De acordo com a coordenadora estadual do programa de
Práticas Integrativas e Complementares da secretaria de saúde de
Minas Gerais, Gelza Matos Nunes, o encontro é um evento necessário e audacioso por discutir saúde através da perspectiva da
Pedro Ferreira

Organização Mundial de Saúde (OMS). “É o conceito de saúde
ampliado. Saúde não é só quando o individuo não está doente.
Saúde é ter qualidade de vida e bem estar!”, comenta. Gelza também parabenizou a Prefeitura pela realização do Encontro. “Esse
evento leva saúde, por meio do compartilhamento das experiências aos profissionais da saúde. É dar esses trabalhadores ferramentas para realizarem seus serviços de forma mais saudável,
para que eles possam levar saúde à população local", conclui.
Doutoranda na Universidade Federal de Minas Gerais nas
áreas de Promoção da Saúde e Prevenção da Violência e Práticas
Complementares e Integrativa, Gelza também ministrou a mesa
sobre "Gestão de Políticas e Evidência em PICS". Nela, a pesquisadora comentou sobre o conhecimento que adquiriu durante sua
carreira profissional e acadêmica no Brasil e nos Estados Unidos
aplicando e estudando as Práticas integrativas e Complementares.
"As práticas integrativas trazem o indivíduo para o próprio centro, eles se enxergam, então, eles conseguem encontrar o que tanto procuram, um estilo de vida melhor e mais saudável, entre outras coisas", comenta. A farmacêutica, Keila Barbosa, há mais de
10 anos atuando na área da saúde celebrou o evento e a palestra.
"Saio daqui hoje, mais preparada e inspirada a ajudar o próximo".

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

As eleições municipais
e as redes sociais
No ano que vem haverá eleições municipais e são fortes as
evidências que o principal meio de informação que será utilizado
pelo eleitor, Brasil afora, será o fornecido pelo conjunto das redes
sociais. A cada mês, mais brasileiros se conectam e se comunicam pelas redes sociais, não importa a natureza do assunto conversado ou debatido.
Uma das evidências do protagonismo são as eleições presidenciais e estaduais de 2018, quando candidaturas que tinham
muito tempo disponível no horário eleitoral gratuito em televisão e
rádio tiveram um fraco desempenho eleitoral (na disputa presidencial Geraldo Alckmin é o exemplo desse fraco desempenho, e na
eleição estadual as candidaturas de Fernando Pimentel, para governador, e Dilma Rousseff, para senadora, são outro exemplo de
fracasso eleitoral, não obstante o tempo disponível na propaganda
eleitoral gratuita). Por outro lado, com pouquíssimo tempo disponível na propaganda eleitoral gratuita, o candidato Jair Bolsonaro
ganhou a eleição no primeiro turno, enquanto em Minas o candidato Zema, também com muito pouco tempo, ganhou no primeiro
turno. Em ambos os casos as redes sociais foram decisivas para
o sucesso das candidaturas.
*Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP

Feira de Natal dos
Artesãos de Mariana
agita o domingo
Daniel Almeida

Na voz de Érika Curtiss, os sucessos da MPB deram o tom de tranquilidade e aconchego tradicional das feiras de natal dos artesãos de Mariana.
Repleta de barracas com belos pratos e produtos chamativos, a feira realizada no domingo, 8 de dezembro, na Praça Cláudio Manuel, contou com
as associações de Padre Viegas, Monsenhor Horta e Cláudio Manuel.
A fim de valorizar e divulgar os produtos desenvolvidos pelos artesãos
e produtores caseiros de Mariana, a feira natalina dos artesãos tem como
objetivo também integrar as associações marianenses. De acordo com o
secretário de cultura, Efraim Rocha, o evento é uma forma de fortalecer
essas atividades. “Além de gerar renda e movimento, a Feira é um atrativo
turístico que vem se firmando no gosto da população e dos visitantes”,
destaca Efraim.
A dona da barraca de comida mais movimentada da Feira, Carolina
Mendes, 37, reafirmou as palavras do secretário de cultura. “É uma forma
de valorizar nosso trabalho que é manual, demanda tempo. A feira reconhece nosso esforço e carinho, além de divulgar os nossos produtos”, comenta Carolina, enquanto atende o farmacêutico, Vanderlei Machado, 72,
que a parabeniza pelo tropeiro cheiroso. Morador de Mariana há décadas,
Vanderlei parabeniza a realização e gestão do evento. “É uma forma de valorizar nossa identidade e nossa comunidade. É investimento, uma forma
de pensar Mariana não só no presente, mas também no futuro”, pontua.
A feira de Artesão - é um projeto da Prefeitura de Mariana em parceria com as associações: Clube de Mães do Colina, Padre Viegas, Cláudio
Manuel, Monsenhor Horta, além das instituições Feiras de Artes e Ateliê
de Mariana (FAM), Feira Marianense de Arte, Artesanato e Antiguidade
(Feiramarte) e do Movimento Renovador dos Artesãos de Mariana.
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“A população se cansou do
discurso da crise e que não tem
emprego”, diz Tenente Freitas
Vereador avalia atual gestão da Prefeitura de Mariana, comenta a construção de apoios
para as eleições 2020 e apresenta os pilares de sua pré-candidatura ao Executivo
Na última quarta-feira (11), o
vereador Tenente Freitas concedeu
uma entrevista exclusiva ao jornal
O LIBERAL para comentar o
lançamento de sua pré-candidatura
à Prefeitura de Mariana. O anúncio
foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, no início
da semana. Na entrevista, o vereador avaliou a atual gestão à frente
do Executivo, explicou os pilares
da campanha e comentou sobre a
construção de apoios políticos e
populares.
Ao esclarecer o que motivou o
lançamento da pré-candidatura, o
vereador afirmou que os recursos
municipais precisam ser melhor
administrados e distribuídos. “Se
você me perguntasse há 7, 8 anos se
eu teria coragem de ser candidato a
prefeito, eu te diria que não. Mas
hoje eu já conheço a administração,
o meio político. Acho que a experiência que eu tenho hoje, de vida,
na política, o conhecimento da máquina pública como servidor municipal. São quase 20 anos no meio
público. Isso tudo me mostrou que
eu tenho condições de ajudar. De
fazer um pouco diferente. Nós vemos Mariana com muitos recursos,
muito dinheiro e eu penso que esse
bolo tem que ser melhor dividido.
Para o povo tem sobrado só as migalhas e nós temos que mudar essa
história. Mariana é uma cidade rica, mas não adianta se o povo não
sentir essa riqueza. A cidade precisa
ser rica para todo mundo! Vemos
algumas pessoas enriquecendo e
o povo continua a ver navios. Isso
não pode acontecer”, argumentou o
Tenente Freitas.
Sobre a construção de apoios
para o próximo pleito eleitoral, o
vereador disse que tem um grupo
unido na Câmara, composto por
vereadores da oposição e defendeu
o apoio popular que tem recebido. “Nós temos uma conversação
muito boa com um grupo de vereadores, que hoje estão na oposição. Nós estamos bem unidos para
2020. Isso é meio caminho andado
para que a gente consiga costurar

Daniel Almeida

Marcelo Sena

os apoios para as eleições. Também
tenho gostado bastante do apoio
popular. Trabalho como guarda
municipal então tenho circulado
muito no meio do povo, pelas ruas
de Mariana. Converso muito e isso
foi um dos motivos de eu lançar a
minha candidatura ao Executivo.
Ando muito nos distritos e estou
entre os dez vereadores mais votados em quase todos os distritos
de Mariana. Também tenho uma
base muito boa na Igreja Católica
e sou bem conhecido pela população. A casa para ficar firme tem que
começar com uma base boa e isso
nós temos hoje na cidade”, disse o
vereador.
O vereador também revelou
quais serão os pilares de sua candidatura ao Executivo, caso ela se
concretize. “Não tem como nenhum candidato hoje fugir muito
de três pilares: Educação, Saúde
e Segurança. Todos eles são muito importantes. Se você não tiver
saúde, não terá condições de ir para
a escola, por exemplo. E mesmo
com Saúde e Educação, as pessoas
precisam ter segurança par viverem
as suas vidas. Sem tranquilidade
vai continuar faltando algo. Junto
dessas pautas vêm os complementos, como infraestrutura, transporte
etc. Em todos os aspectos, eu gosto
muito da palavra prevenção. Prevenir é melhor que remediar. Temos,
por exemplo, o caso das Agentes

Comunitárias de Saúde que visitam
as pessoas dos distritos. Isso evita,
inclusive, que as pessoas tenham
que vir até Mariana, gastar dinheiro, para resolver os seus problemas.
Mas para levar a saúde, nós precisamos de um carro, de um profissional capacitado e motivado e de
estradas com condições de transitar”, pontuou Tenente Freitas.
Por fim, o pré-candidato avaliou a administração do prefeito
Duarte Júnior e apresentou discordâncias da atual gestão. “O Duarte
Jr. enfrenta muitas dificuldades em
sua gestão. Uma parte dessas dificuldades foi imposta devido à questão financeira, mas eu acredito que
tem problemas de gestão mesmo.
Chegou um ponto que a própria
população se cansou do discurso da
crise e que não tem emprego. Nós
iniciamos o ano com o decreto de
calamidade financeira, ameaças de
demissão até de funcionários efetivos, cortes em salários e na alimentação de funcionários e chegamos
ao fim do ano com a maior arrecadação da história do município de
Mariana. É muita controvérsia e
isso é um problema de gestão. Nós
vamos ter pessoas que vão ganhar
um salário mínimo e vão conseguir
construir uma casa e tem gente que
trinta salários e não vai conseguir.
Talvez não seja culpa de ganha
muito e não consegue construir
uma casa, mas é mérito daquele
que ganha pouco e consegue. O
que nós verificamos em Mariana
hoje é isso. Agora o Executivo está falando em fazer um monte de
coisas porque agora tem dinheiro.
Também não consigo entender como é isso. Fico imaginando o prefeito de uma cidade como Diogo de
Vasconcelos ou Acaiaca. Aqueles
sujeitos sim merecem respeito porque conseguiram emendas para a
cidade e não ficaram choramigando
debruçados na ideia de crise. O gestor tem que ter responsabilidade. A
palavra mal falada gera danos. Um
amigo meu, dono de restaurante,
me contou que a esposa disse, no
início do ano: ‘Vamos embora daqui pois o prefeito decretou calamidade financeira’. Não é qualquer
um. É o prefeito! E uma semana
depois a calamidade foi desfeita,
mas os efeitos disso duraram por
meses”, finalizou o Tenente Freitas,
vereador e pré-candidato a Prefeito
de Mariana.
Por Marcelo Sena
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Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº138/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº079/2019. Objeto: contratação de empresa especializada em locação
de caminhão pipa com motorista, para
transporte e abastecimento de água potável, para prestação de serviço no distrito e
município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Empresa Vencedora e Habilitada: Celinho Transporte LTDA - ME, perfazendo este pregão
um valor total de R$13.545,00 (Treze mil
quinhentos e quarenta e cinco Reais), Itabirito / MG, 05/12/2019 – Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Aquisição de
Materiais de Construção. Referência:
Processo Licitatório nº139/2019, na modalidade Pregão Presencial nº080/2019,
S.R.P. 023/2019. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Transcol Material de Construção Indústria e
Comércio Ltda e Caputira Construção e
Acabamentos EIRELI, Objeto: Aquisição de material de construção para atender a demanda do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico - SAAE, conforme
especificações do Anexo I do edital, Valor total destes Contratos: R$89.011,00
(oitenta e oito mil e onze reais). Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência: Até 31/12/2019. Dotações Orçamentárias: - Lote 01: Op. Manut. Ações de
Gestão Adm. Geral SAAE. 17.512.1.711
4.030 33.90.30.00, Lote 02: Op. Manut.
Ações de Gestão Adm. Geral SAAE.
17.512.1.711 4.030 33.90.30.00 e Lote 03:
Operações e Manut. em Manejo de Águas
Pluviais nas Sedes Urbanas. 17.512 1.704
4.004 33.90.30.00 Data da assinatura do
contrato: 06/12/2019. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº140/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº081/2019. Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada
em serviços de manutenção em válvulas
mecânicas das Estações Elevatórias e da
Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário
do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Empresa
Vencedora e Habilitada: Sanequip Comércio e Equipamentos LTDA, perfazendo
este pregão um valor total de R$27.000,00
(Vinte e sete mil reais), Itabirito / MG,
09/12/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório
nº141/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº082/2019. Objeto: contratação de
empresa especializada no fornecimento de
materiais elétricos, a serem utilizados na
execução dos serviços do SAAE - Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do
anexo I, do edital, Empresas Vencedoras e
Habilitadas: Elétrica Vila Rica ME e G & E
Automação e Controles Industriais LTDA –
EPP, perfazendo este pregão um valor total
de R$78.399,00 (Setenta e oito mil trezentos e noventa e nove Reais), Itabirito / MG,
09/12/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº142/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº083/2019. Objeto: aquisição de retroescavadeira a ser utilizada nas
operações e manutenções do SAAE de
Itabirito-MG, conforme especificações do
Anexo I, do edital, Empresa Vencedora e
Habilitada: Valence Máquinas e Equipamentos LTDA, perfazendo este pregão um
valor total de R$206.000,00 (Duzentos e
seis mil reais), Itabirito / MG, 10/12/2019
– Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº136/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº077/2019. S.R. nº 022/2019
Objeto: registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
gerenciamento e fornecimento de cartões
magnéticos ou eletrônicos, do tipo vale-alimentação, aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE de
Itabirito-MG, conforme especificações do
Anexo I, do edital, Empresa Vencedora e
Habilitada: Verocheque Refeições LTDA,

perfazendo este pregão um valor total de
R$532.625,52 (Quinhentos e trinta e dois
mil seiscentos e vinte e cinco Reais e cinquenta e dois centavos), Itabirito / MG,
10/12/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº
143/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº084/2019. Objeto: aquisição de
tubos e conexões em MPVC, Ferro Fundido e PEAD, para construção de adutora
na rodovia BR-040 região da Água Limpa,
para o Serviço Autônomo de Saneamento
Básico no Município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital,
Empresas Vencedoras e Habilitadas: Corr
Plastik Industrial LTDA, Phs Indústria E
Comercio De Tubos E Conexões LTDA,
Startubo Comercial EIRELI – EPP, Sanehidráulica Representações Hidráulicas
EIRELI – EPP, Lafferdu Indústria E Comércio Em Ferro Fundido EIRELI – ME,
ITA – Instituto Tecnológico Avançado De
Metrologia, Inspeções E Laudos Técnicos
EIRELI e Comercial Minas Tubos Nobre EIRELI, perfazendo este pregão um

valor total de R$222.826,60 (Duzentos e
vinte e dois mil oitocentos e vinte e seis
Reais e sessenta centavos), Itabirito / MG,
11/12/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº144/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº085/2019. Objeto: aquisição de tubos e conexões galvanizados e
em ferro fundido a serem utilizados nas
manutenções e operações do sistema de
abastecimento de água do SAAE de Itabirito/MG, conforme especificações do
anexo I, do edital, Empresas Vencedoras
e Habilitadas: Jhonatan Marques da Silva
11203003633, Nélia Maria Cyrino Leal –
ME, Pregão Material De Construção LTDA – ME, Sanehidráulica Representações
Hidráulicas EIRELI – EPP e ITA – Instituto Tecnológico Avançado de Metrologia,
Inspeções E Laudos Técnicos EIRELI,
perfazendo este pregão um valor total de
R$77.093,28 (Setenta e sete mil noventa e
três Reais e vinte e oito centavos), Itabirito
/ MG, 12/12/2019 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato
da Ata nº022/2019 - Registro de Preço 022/2019 - Processo Licitatório nº136/2019
– Pregão Presencial nº077/2019 – Objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartões magnéticos ou eletrônicos, do tipo vale-alimentação, aos servidores do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do Anexo I, do edital, Conforme Fornecedor e Relação de objetos descrito abaixo:
Fornecedor: Verocheque Refeições LTDA CNPJ: CNPJ: 06.344.497/0001-41

Fornecedor: Transcol Material de Construção Indústria e Comércio LTDA CNPJ: 16.711.459/0001-33
Dotação Orçamentária - Lote 01: Op. Manut. Ações de Gestão Adm. Geral Saae. 17.512.1.711 4.030 33.90.30.00
Item

Especificações

Unid

Especificações

Unidade

Qtde

Perço Total
Estimado

Taxa de Administração

1

Cartão
Vale
Alimentação

Percentual
da Taxa de
Administrativa
(-5,83%)

1.655
(recargas)

R$
532.625,52

Taxa de Administração sobre as
recargas mensais
dos cartões
(-5,83%)

Valor Total: R$ 532.625,52
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 10/12/2019.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público que
realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº139/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº080/2019. S.R.P. nº 023/2019. 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 deste edital, do edital, Empresas Vencedoras e Habilitadas: Transcol Material de Construção Indústria e Comércio LTDA e Caputira Construção
e Acabamentos EIRELI, perfazendo este pregão um valor total de R$142.745,17 (Cento e
quarenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco Reais e dezessete centavos), Itabirito / MG,
06/12/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da
Ata nº021/2019 - Registro de Preço 023/2019 - Processo Licitatório nº139/2019 –
Pregão Presencial nº080/2019 – 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, Conforme Fornecedor e Relação de objetos descrito abaixo:
Fornecedor: Caputira Construção e Acabamentos EIRELI CNPJ: 03.626.995/0001-99

Qtde

Perço Unit.

Preço
Total

Marca/Fabricante

1

Arame Farpado (rolo de 100 metros)

Unid

15

85,40

1281,00

Gerdau

2

Arame Recozido PG 18

kg

80

12,50

1000,00

Gerdau

2

Arame Recozido PG 07 - Rolo de 1kg

kg

8

12,00

96,00

Gerdau

4

Areia Branca Média Lavada (m³)

M³

30

118,00

3540,00

Mineradora Furtuna
de Minas

8

Barra de Aço CA50 12,5mm (barra de 12m)

Unid

50

63,00

3150,00

Gerdau

9

Barra de Aço CA50 25,0mm (barra de 12m)

Unid

25

217,00

5425,00

Gerdau

6

Barra de Aço CA50 8,00mm (barra de 12m)

Unid

50

22,90

1145,00

Gerdau

7

Barra de Aço CA50 10,0mm (barra de 12m)

Unid

50

34,90

1745,00

Gerdau

5

Barra de Aço CA50 6,3mm (barra de 12m)

Unid

50

15,50

775,00

Gerdau

10

Bica Corrida

M³

50

120,00

6000,00

GP Irmãos Machado

11

Bloco de Conceto, Vazado - 0,15x0,40x0,20cm (entrega parcelada)

Unid

1000

2,25

2250,00

Transcol

12

Brita Gnaiss nº1 (m³)

M³

80

124,50

9960,00

GP Irmãos Machado

13

Cimento CPII E32

Saco

400

20,90

8360,00

CRH Campeão

14

Filito, Saco com 20kg

Saco

100

3,50

350,00

Super Liga

15

Pó de Pedra Médio - m³

M³

110

117,00

12870,00

GP Irmãos Machado

16

Prego Tamanho 18x30 (Kg)

kg

17

8,80

149,60

Gerdau

17

Tijolinho de Barro Poroso 5cmx10cmx20cm (entrega parcelada)

Unid

1000

0,53

530,00

Cerâmica Xavier

18

Tijolo 08 Furos 9cmx19cm29cm

Unid

1000

0,75

750,00

Cerâmica Simões

19

Tijolo Maciço Laminado nas dimensões
21x9,5x5cm

Unid

600

0,75

450,00

Cerâmica Xavier

Op. Manut. Ações de Gestão Adm. Geral Saae. 17.512.1711.4.030 33.90.46.00
Item

10

Valor Total do Lote 02: R$ 59.826,60
Dotação Orçamentária - Lote 02: Op. Manut. Ações de Gestão Adm. Geral Saae. 17.512.1.711 4.030 33.90.30.00
Item

Especificações

Unid

Qtde

Perço
Unit.

Preço
Total

Marca/Fabricante

1

Arame Farpado (rolo de 100 metros)

Unid

15

85,40

1281,00

Gerdau

2

Arame Recozido PG 07 - Rolo de 1kg

kg

8

12,00

96,00

Gerdau

3

Arame Recozido PG 18

kg

80

12,50

1000,00

Gerdau

4

Areia Branca Média Lavada (m³)

M³

30

118,00

3540,00

Mineradora Furtuna
de Minas

5

Barra de Aço CA50 6,3mm (barra de 12m)

Unid

50

15,50

775,00

Gerdau

6

Barra de Aço CA50 8,00mm (barra de 12m)

Unid

50

22,90

1145,00

Gerdau

7

Barra de Aço CA50 10,0mm (barra de 12m)

Unid

50

34,90

1745,00

Gerdau

8

Barra de Aço CA50 12,5mm (barra de 12m)

Unid

50

63,00

3150,00

Gerdau

Unid

25

217,00

5425,00

Gerdau

M³

50

120,00

6000,00

GP Irmãos Machado

Unid

1000

2,25

2250,00

Transcol

9

Barra de Aço CA50 25,0mm (barra de 12m)

10

Bica Corrida

11

Bloco de Conceto, Vazado - 0,15x0,40x0,20cm (entrega parcelada)

12

Brita Gnaiss nº1 (m³)

M³

80

124,50

9960,00

GP Irmãos Machado

13

Cimento CPII E32 (saco com 50 - cinquenta
- kg)

Saco

400

20,90

8360,00

CRH Campeão

14

Filito, Saco com 20kg

Saco

100

3,50

350,00

Super Liga
GP Irmãos Machado

Lote 01 - Dotação Orçamentária - Lote 01: Op. Manut. Ações de Gestão Adm. Geral
SAAE Sistema Água - 17.512.1.711.4.030 33.90.30.00 - Marca/Fabricante - Gerdau

15

Pó de Pedra Médio - m³

M³

110

117,00

12870,00

16

Prego Tamanho 18x30 (Kg)

kg

17

8,80

149,60

Gerdau

Item

Especificações

Unid

Qtde

17

Tijolinho de Barro Poroso 5cmx10cmx20cm
(entrega parcelada)

Unid

1000

0,53

530,00

Cerâmica Xavier

1

Arame Galvanizado N20 (Rolo
com 2 Kg)

Rolo

10

Perço
Unit.
19,89

Preço
Total
198,90

2

Grampo para Arame Farpado

kg

3

11,09

33,27

3

Prego Tamanho 17 X21 (Kg)

kg

17

9,82

166,94

18

Tijolo 08 Furos 9cmx19cm29cm

Unid

1000

0,75

750,00

Cerâmica Simões

19

Tijolo Maciço Laminado nas dimensões
21x9,5x5cm

Unid

600

0,75

450,00

Cerâmica Xavier

Valor Total do Lote 02: R$ 59.826,60

Valor Total: R$ 399,11
Lote 02: Op. Manut. Ações de Gestão Adm. Geral Saae - 17.512.1.711 4.030
33.90.30.00 - Marca/Fabricante - Gerdau

Dotação Orçamentária - Lote 03: Op. e Manut. em Manejo de Águas Pluviais nas Sedes Urbanas. 17.512.1.711 4.030
33.90.30.00
Especificações

Unid

Qtde

Perço
Unit.

Preço
Total

Marca/Fabricante

1

Arame Farpado (rolo de 100 metros)

Unid

8

85,40

683,20

Gerdau

2

Arame Recozido PG 07 - Rolo de 1kg

kg

15

12,00

180,00

Gerdau

33,27

3

Arame Recozido PG 18 - Rolo de 1kg

kg

30

12,50

375,00

Gerdau

166,94

4

Areia Branca Média Lavada (m³)

M³

15

118,00

1770,00

Mineradora Furtuna
de Minas

5

Barra de Aço CA50 6,3mm (barra de 12m)

Unid

20

15,50

310,00

Gerdau

6

Barra de Aço CA50 8,00mm (barra de 12m)

Unid

20

22,90

458,00

Gerdau

7

Barra de Aço CA50 10,0mm (barra de 12m)

Unid

20

34,90

698,00

Gerdau

8

Barra de Aço CA50 12,5mm (barra de 12m)

Unid

25

63,00

1575,00

Gerdau

9

Barra de Aço CA50 25,0mm (barra de 12m)

Unid

10

217,00

2170,00

Gerdau

10

Bica Corrida

M³

20

120,00

2400,00

GP Irmãos Machado

11

Bloco de Conceto, Vazado - 0,15x0,40x0,20cm
(entrega parcelada)

Unid

500

2,25

1125,00

Transcol

Valor Total: R$ 308,55

12

Brita Gnaiss nº1 (m³)

M³

20

124,50

2490,00

GP Irmãos Machado

Se você quer receber o
jornal O LIBERAL pelo

13

Cimento CPII E32 (saco com 50 - cinquenta - kg)

Saco

100

20,90

2090,00

CRH Campeão

14

Filito, Saco com 20kg

Saco

8

3,50

28,00

Super Liga

15

Pó de Pedra Médio - m³

M³

40

117,00

4680,00

GP Irmãos Machado

16

Prego Tamanho 18x30 (Kg)

kg

10

8,80

88,00

Gerdau

17

Tijolinho de Barro Poroso 5cmx10cmx20cm (entrega
parcelada)

Unid

500

0,53

265,00

Cerâmica Xavier

18

Tijolo 08 Furos 9cmx19cm29cm

Unid

500

0,75

375,00

Cerâmica Simões

19

Tijolo Maciço Laminado nas dimensões 21x9,5x5cm

Unid

300

0,75

225,00

Cerâmica Xavier

Item
1
2
3

Especificações

Unid

Qtde

Perço
Unit.

Preço
Total

Arame Galvanizado N20 (Rolo
com 2 Kg)

Rolo

10

19,89

198,90

Grampo para Arame Farpado
Prego Tamanho 17 X21 (Kg)

kg
kg

3
17

11,09
9,82

Valor Total: R$ 399,11
Lote 03: Operações e Manut. em Manejo de Águas Pluviais nas Sedes Urbanas
- 17.512 1.704 4.004 33.90.30.00 - Marca/Fabricante - Gerdau
Item

Especificações

Unid

1

Arame Galvanizado N20 (Rolo
com 2 Kg)

2
3

Qtde

Perço
Unit.

Preço
Total

Rolo

5

19,89

99,45

Grampo para Arame Farpado

kg

10

11,09

110,90

Prego Tamanho 17 X21 (Kg)

kg

10

9,82

98,20

Contate o
98489-7530
e receba todas as suas
notícias online diariamente

Item

Valor Total do Lote 03: R$ 21.985,20
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 06/12/2019.

NOTAS
DA PEDRA

Elson
Cruz

cogumelo2005@yahoo.com.br

Estamos em reforma: Depois de tantos títulos
nacionais e internacionais quis o destino que o
ano de 2020 fosse aguardado para reformas. Há
muito a ser feito e a grande nação azul celeste
confia numa volta triunfal do papa títulos. Os torcedores do TOLL
(Time do outro lado da lagoa) estão festejando a queda do melhor
de Minas como se fosse a conquista de um título. Parafraseando o
saudoso Ulysses Guimarães, temos sempre a capacidade de renascer
das cinzas.
Bodas de Porcelana: O casal Andrea e Benedito Sacramento comemorou os 20 anos de feliz matrimônio. Na oportunidade Bené
festejou também mais um aniversário ao lado das filhas, amigos e
familiares. Festa em dose dupla. Parabéns ao casal!
Sábado: Às 19 horas apresentação do Coral Novo Tom e apresentação das Bandas União Itabiritense e Santa Cecília. Domingo seresta
com o grupo Descendo a Ladeira é atração em São Gonçalo do Monte. Na praça da Estação às 20 horas Balé Peter Pan com a Escola de
Dança Formas, marque na sua agenda.
Baile da Saudade: Domingo 15 de dezembro de 16 às 20 horas
você é gente de destaque no baile da saudade com a excelente orquestra Som Maior, sob a regência de Adilson Mathias executando
arranjos da jovem guarda, dança de salão. Tudo isso ali na Avenida
dos Inconfidentes 197 (ao lado da IBL). Ingressos 15 reais, com jantar 30. Venha bailar e encontrar amigos apreciadores da boa música.
Você: Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não
vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes.
Só é digno do pódio, quem usa derrotas para alcança-lo. Só é digno de sabedoria que usa lágrimas para irrigá-las. Os frágeis usam
as forças, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus
sonhos com a disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama.
(Augusto Cury)
Para refletir: A educação é a arma mais poderosa que você pode
usar para mudar o mundo. (Nelson Mandela)

A Casa do Adolescente finalizou com êxito o 12º módulo do
Curso de Qualificação Pessoal e Profissional. Importante
Projeto que tem o objetivo de capacitar e introduzir os jovens adolescentes no convívio e conduta social e principalmente na busca do sonhado primeiro emprego. A formatura
simples e objetiva dos alunos aconteceu na última terça
feira, onde todos puderam receber o certificado e assim
agregando mais valores. Parabéns à Casa, Coordenadores,
Professores, Alunos e Pais por esta vitória alcançada!

Quer ler o jornal pela internet?
Envie um pedido pelo
(31)

98489-7530

feira,13 de dezembro/2019
O LIBERAL Ed.1369 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Festival de Ginástica de Itabirito agita
público com apresentações inspiradas
em filmes de grande sucesso

Ginastas de Itabirito apresentaram vários números inspirados em filmes que marcaram época no cinema

O Poliesportivo Francisco Carlos Bernardes de Oliveira, o ginásio
do Santa Rita, ficou cheio de espectadores para acompanhar a edição
2019 do Festival de Ginástica de
Itabirito, o Fegita, que levou o público a relembrar trilhas sonoras de
grandes sucessos do cinema mundial. Cenas de filmes como Missão
Impossível, Dirty Dancing, Cantando na Chuva, Rei Leão e Prisioneiros do Rock foram retratados
com muita dança e acrobacias pelos alunos do Núcleo de Ginástica
de Itabirito.
Para quem acompanhou a festa, o evento foi uma grande oportunidade de incentivar as crianças
para o esporte. “A ginástica, além
de ser boa para a saúde, é aprendizado e disciplina. Além de ser um
movimento importante para os jovens de Itabirito, que junta a comunidade em prol do esporte”, ressalta
Tamela Lima, que acompanhou a
apresentação da irmã ginasta.
O evento fecha as atividades
da ginástica em 2019 e é um momento de celebração dos atletas,
professores e familiares. “O Fegita
é a prova que Itabirito tem potencial para fazer grandes atletas em
várias modalidades esportivas. Os
atletas emocionaram a todos, com
apresentações brilhantes, que ficam
guardadas na nossa memória”, destacou Raphael Rondow, secretário
de Esportes e Lazer, durante a apresentação.
A apresentação final reuniu os
160 alunos para uma mensagem
de inclusão, com a música do filme

Tarzan. Para o momento, a trilha
sonora contou com a participação
da intérprete em Libras, Juanita
Vitorino, que traduziu o espetáculo
para o público. “Foi um momento
que levou ainda mais emoção ao

evento e fechou a edição de 2019
com lágrimas e gosto de quero
mais”, opina Lidiane Malagone,
moradora da Boa Viagem, que assistiu ao espetáculo com seu filho,
Murilo, de 8 anos.

Inscrições abertas para a
primeira Meia Maratona de Itabirito

No próximo dia 15 de dezembro, acontece a Meia Maratona Irenice Maria Rodrigues, que promete agitar o fim
de semana esportivo de Itabirito. As inscrições estão abertas, por meio do site: cronochip.com.br, e a expectativa é
atrair um público de mais de 500 competidores. Nesta edição, a prova é composta por três percursos diferentes: 5km,
10km e 21km a Meia Maratona; além da caminhada com 5km. Na caminhada, os atletas recebem a premiação, com
medalha de participação. Já nos percursos de 5km, 10km e 21km, a premiação acontece com medalhas especiais,
de acordo com a categoria de cada competidor. “Investir no esporte é investir na qualidade de vida do cidadão, e a
meia maratona vem mostrar que o esporte em Itabirito é para todos. Estamos organizando um evento diferenciado,
desafiador e emocionante para os competidores e a torcida em Itabirito”, ressalta Raphael Rondow, secretário de
Esportes e Lazer. No sábado, dia 14, acontece o congresso técnico da Meia Maratona, às 19h, no auditório do Cepep
Itabirito, onde os atletas tiram dúvidas relacionadas à prova e têm a oportunidade de retirar seu chip e a confirmação
da inscrição. A largada acontece às 7h30, na Avenida José Farid Rahme, em frente ao Campo do Padre Adelmo. Não
serão aceitas inscrições no dia da prova.

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

Al. Wolmer de Abreu Matos,160 - Centro ITABIRITO

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

Para bem conviver
no espaço público

Para bem conviver, socialmente, com vizinhos, com amigos,
com colegas e também, no espaço público, com estranhos, a observação de certas regras é necessária, se não quisermos avançar
sobre o direito de terceiros. Mas, há ainda uma coisinha, que todos deveriam ter e, infelizmente, está em falta entre os pertences
de muita gente, ao contrário do celular que, até cachorro pode ter.
Depois do celular que, praticamente, virou parte do corpo humano, a maior mania agora é a mochila que, das costas dos andarilhos e viajantes informais, assentou-se nas costas dos escolares
e, por fim espraiou-se sobre a cacunda da maioria da população
mais jovem. Há mochilas discretas, quase imperceptíveis, outras
nem tanto, porém dentro da razoabilidade, mas há também aquelas
exageradas. Parece que todo mundo quer parecer paraquedista,
mas os portadores daquelas últimas mais se assemelham ao caracol a carregar a casa nas costas. Pois bem, é na cabeça de muitos
usuários de mochila que falta a dita coisinha; e essa falta causa um
grande transtorno a outros. Falta o “desconfiômetro”, instrumento
invisível, porém sempre usado pelos de bom senso, na convivência
com seu semelhante. Se não tem “desconfiômetro”, o paraquedista
improvisado entra no “busão”, como se entrasse no avião e deste
fosse saltar em pleno ar. Ele, ou ela, não percebe que aquela coisa
volumosa, às suas costas, ocupa o espaço de outra pessoa dentro
do coletivo urbano, no qual grande parte viaja em pé. Pior é quando
o(a) usuário(a) pensa que está livre, resolve se virar e dá aquelas
“rabanadas” com a “trapicança” que carrega. Quem está sentado
ao lado pode levar um tranco a lhe arrancar a orelha! Gente, para
o bem de todos e felicidade geral dos passageiros, vamos retirar a
mochila ao entrar no coletivo?

A

Diretoria da Associação Comunitária do Bairro Vila Gonçalo prepara Festa Edição Natalina com objetivo de festejar o ano de 2019 da Comunidade. Tríduo nos dias 10,
11 e 12 às 19 horas no Salão Comunitário com mostra cultural
dos Projetos realizados no salão durante o ano. Celebração da
Missa em honra a Patrona Santa Luzia dia 13 as 19 horas, logo
após Café com prosa e Bingo. Sábado Rua de Lazer das 8 às
12 horas ao lado do salão oferecida pela Prefeitura de Itabirito.
Às 17 horas Papai Noel com balas e brindes. A festa segue
noite adentro no show com Ronei Costa e Fabiano no Salão a
partir das 21 horas. Domingo a partir das 8 horas Truco no salão
com Premiação das Duplas de Primeiro, segundo e terceiro
lugar. A noite, 19 horas, seção do filme Barnabé, sucesso de Itabirito no Salão. Agradecemos aos Vereadores que participaram
conosco, a Prefeitura, a doutora Celina, aos grupos religiosos,
Mexa, Ioga, Capoeira e à comunidade em geral.
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Shows, corais, bandas e dança
agitam Natal Iluminado no
próximo final de semana
De 13 a 15 de dezembro, a programação do Natal de Itabirito
promete agradar a todos os gostos. Confira!

A edição 2019 no Natal Iluminado está a todo vapor em Itabirito. Unindo tradição e inovação,
os eventos continuam no próximo
final de semana, com uma programação imperdível. “É uma satisfação enorme ver o clima natalino
invadindo nossa cidade. É a época
do ano para curtir com a família,
amigos e confraternizar. E o Natal Iluminado acontece para trazer
ainda mais alegria para a população. Encontro todos vocês lá!”,
destaca Orlando Caldeira, prefeito
de Itabirito.
No próximo final de semana, além das apresentações no
Complexo Turístico da Estação,
a programação do Natal Iluminado também alcança os distritos de
Itabirito, com atrações especiais na
Igreja de São Gonçalo e na Igreja de São Gonçalo do Monte. “O
Natal Iluminado precisa chegar a
todo o município, por isso pensaAnúncios
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Ronan Pedroza

mos em atrações além do Centro
da cidade. Trabalhamos para trazer novidades, sem esquecer o
que é tradicional de Itabirito e os
talentos daqui. O resultado está
incrível! Convido toda a população para continuar participando”,
ressalta Júnia Melillo, secretária
de Patrimônio Cultural e Turismo.
Confira a programação
do final de semana
No dia 13, sexta-feira, a Praça
da Estação está repleta de atrações! Às 20h tem a Banda TribujaizZ, com André Vitorino, Egídio
de Oliveira e Gegê Mendesa. No
mesmo horário, a Igreja de São

Gonçalo recebe a Seresta Natalina,
com o Coral de Serestas Descendo
a Ladeira.
Já no sábado, dia 14, tem mais
atrações na Praça da Estação. Às
19h acontece uma apresentação
com o Coral Novo Tom. Às 20h,
o público confere toda a tradição
das Corporações Musicais União
Itabiritense e Santa Cecília.
No domingo, dia 15, a Praça
da Estação recebe o Balé Peter
Pan, da Escola de Dança Formas,
às 20h. E o Natal Iluminado continua na Igreja de São Gonçalo do
Monte, com a Seresta Natalina,
com Coral de Serestas Descendo a
Ladeira, às 16h30.

