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"Se vale a pena
viver e se a morte
faz parte da vida,
então, morrer
também vale a
pena..."
Immanuel Kant
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Professor Haroldo não resiste a
ferimentos após espancamento, e
morre depois de três dias internado
Suspeito do crime foi preso pela Polícia Civil de Ouro Preto

O

LIBERAL lamenta a morte da educadora
Marcília Chaves dos Santos na tarde da
terça-feira (15) em Belo Horizonte. Marcília
estava internada em um hospital da capital, se
tratando de um problema no intestino. Marcília
prestou relevantes serviços à educação na região: foi professora de matemática e ciências,
diretora da escola Estadual Marília de Dirceu,
superintendente Regional de Ensino da 25ª
Superintendência de Ensino do Estado, secretária Municipal de educação de Acaiaca e
Ouro Preto e também diretora do Centro Educacional Ouro Preto (Ceop).

F

aleceu aos
98 anos, a
Irmã Carmem
Quintão, a Irmã
Carminha, de
Cachoeira do
Campo. A Irmã
era presença
ativa no distrito,
participativa
nos encontros
bíblicos, nas
pastorais e em
trabalhos sociais. Uma força
de carisma sem
igual. Aos familiares e amigos
nossos pesares
e força nesse
momento de
luto.

O professor do IFMG Campus Ouro Preto, Haroldo de Paiva,
que foi agredido e encontrado inconsciente dentro de sua casa no
domingo (13) não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada de
quinta-feira (17). Haroldo estava
internado no Hospital João XXIII
em Belo Horizonte, em estado grave, segundo boletim médico.
Desde a segunda-feira (14) o
Sindicato Nacional dos Servidores
Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe)
informava o estado de saúde do
professor e segundo o último Boletim, divulgado na quarta-feira (16)
o quadro neurológico do professor
não havia sofrido alterações e os
exames de imagem eram feitos
periodicamente. Ainda de acordo

com o informativo, o dano cerebral causado pela falta de oxigênio
era grave e o quadro, imprevisível.
O professor apresentava também
um quadro de infecção devido a
aspiração involuntária de secreção.
Haroldo teve morte cerebral na tarde de quarta. Enquanto os médicos
aguardavam a chegada de seus familiares, o professor teve o falecimento confirmado.
Não se sabe o que motivou o
crime, mas há especulações de que
seria crime de ódio. O Sinasefe
divulgou nota repudiando a brutal
violência ocorrida contra o professor, e relatou que há suspeita de
crime de homofobia, uma vez que
várias lesões na face do professor
caracterizariam o crime de ódio.
O velório de Haroldo ocorre

nesta sexta-feira (18) na Galeria
Ney Cokda, campus do IFMG-Ouro Preto, desde a madrugada
até meio-dia. Depois o corpo segue para sepultamento em sua cidade, Paraguaçu Paulista.
Suspeito preso
A Polícia Civil identificou e
prendeu o suspeito do assassinato
do professor Haroldo na manhã
de quinta-feira. O suspeito possui
ficha criminal extensa e estava em
regime condicional. Na ocasião
do crime o agressor teria roubado
a moto do professor para fugir do
local. A moto foi recuperada no dia
seguinte pela Polícia Civil. O autor
está no Presídio de Ouro Preto à
disposição da Justiça.
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Associação promove reforma da quadra
do Santa Luzia em Cachoeira do Campo

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

Alvo frequente de vandalismo, a quadra do bairro
Santa Luzia, em Cachoeira
do Campo, sofre com as
depredações. Se não fosse
a ação da Associação de
Moradores do bairro, o local estaria completamente
abandonado.
Para efetuar reparos na
quadra, a associação promove diversas ações para
arrecadar recursos, já que
não recebe nenhum auxílio
financeiro nem de mão de
obra do Município. Recentemente toda parte elétrica
da quadra foi danificada,
com grandes riscos a quem
estivesse no local. A associação trocou toda parte
elétrica. “Toda a reforma,
tanto do material, quanto da mão de obra, foram
pagos com dinheiro da associação. Nós estávamos
guardando o dinheiro para
a construção de uma cozinha, mas com essa emergência, decidimos investir
na segurança de quem frequenta a quadra, pois este é
um pouco do lazer que as
nossas crianças têm”, relata
Michele, vice-presidente
da associação.
Além dessa reforma,
toda a manutenção da quadra como a limpeza e capina é realizada por iniciativa
da associação.
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Bom dia a todos!
Bom dia! ... Boa tarde! ... Boa noite! ... É assim, de acordo
com a posição da terra em sua rotação, a saudação que nos
dirigimos, no dia-a-dia, uns aos outros, quando nos encontramos
ou nos vimos. Pode ser na chegada ao trabalho, na chegada à
escola, na entrada da loja e das repartições, como também nos
encontros de rua. Formal ou de maneira esfuziante, especialmente o “bom dia”, logo ao amanhecer, a saudação tem a propriedade de estimular, reavivar e dar forças ao prosseguimento
na jornada que, a depender da pessoa, pode incluir diversidade
de projetos e interesses pessoais, além do muito que pode conceber e construir em termos coletivos.
Em todas as línguas, com ligeiras variações, as pessoas se
saúdam dessa forma no mundo inteiro. Tido como procedimento educado e de cortesia, próprio do mundo civilizado, o cumprimento individual é muito mais que isso, só não alcançando
seu verdadeiro sentido, na interação humana, os que na espécie vivem, mas dela se acham desconectados, pois costumam
estar voltados para si próprios, como se únicos fossem na face da terra. O cumprimento individual representa um desejo de
sucesso, em todos os sentidos, ao semelhante. Não é simples
formalidade e, talvez, por assim ser considerado, o cumprimento, eventualmente é rejeitado mediante resposta com grunhido
entre dentes, quando não respondido com o silêncio, tanto insultuoso quanto o são palavras do gênero proferidas em seu lugar.
O cumprimento individual é uma extensão do sentimento de
fraternidade, latente em todos os indivíduos, infelizmente nem
sempre compreendido, deixado de lado como algo desnecessário e obsoleto, ou repelido preconceituosamente como entrave ao sucesso. Na verdade o visto como entrave é alimento do
sucesso de cada indivíduo, desde que se aceite a ideia de que
os seres humanos são todos interdependentes; tão interdependentes, que ninguém alcança a celebridade, isolado do mundo;
de nada adianta o dinheiro se não há como aplicá-lo, com quem
ou em que gastá-lo! Veja-se, por exemplo, a múltipla crise, da
qual está difícil o país sair. Ela só se instalou devido à interdependência, no momento em que graves fatos negativos desviaram o
país da estabilidade, mas será também devido à interdependência, que tudo poderá se normalizar, a partir de ações positivas
empreendidas com aquele propósito.
Portanto, desejar o sucesso para o semelhante é chamar a
si o próprio sucesso! Também chama a si o fracasso quem se
exulta com o fracasso do outro. Quanto a isso, há que lamentar
o regozijo popular, tão comum ao término de grandes julgamentos, quando criminosos são condenados pela Justiça. Casos
houve em que a condenação do réu chegou a ser motivo para
foguetório; lance de insanidade coletiva a reclamar bom senso,
ponderação e, sobretudo caridade cristã. O fato de alguém sair
de um Tribunal do Júri condenado, por muito grave tenha sido
seu crime, não é para ser comemorado com alegria! O crime pede reparo e a Justiça deve aplicá-lo, de acordo com a Lei, mas a
sociedade há que compreender, que toda vez que isso acontece
não é somente o criminoso que paga, porém toda a sociedade,
de uma forma ou de outra, pois o agente do crime é também
parte dela; aceite-se ou não essa verdade! Exigir o cumprimento da lei, exigir punição, sim, está em seu direito o cidadão que
assim procede, mas ir além desse ponto e ainda tripudiar sobre
o vencido ou se comprazer com a desgraça alheia não condiz
com o direito e nem com o espírito cristão.
Um tumor é formado, no corpo, com as próprias células deste
e, quando conseguida com êxito, sua extirpação não representa
a restauração plena e retorno do corpo à condição cem por cento
saudável. Ainda que o órgão atingido se recupere e volte a funcionar, no ser psicológico fica registrada a anomalia extirpada, que
pode gerar tensão ante possibilidade de novo tumor.
Um “bom dia” sincero, de boa vontade, é como uma oração,
ainda que o praticante seja incrédulo e não confesso de alguma
corrente religiosa. O mesmo não acontece ao conflitante com o
princípio da fraternidade, vestido com a capa da hipocrisia e deslealdade, a ostentar sorrisos, mão estendida e cumprimentos,
tudo numa só falsidade. É blasfêmia, sobretudo quando assíduo
aos sacramentos ou aos cultos do seu círculo religioso.
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Chiquinho de Assis

Amigo Haroldo My Friend,

COMARCA DE OURO PRETO-MG-EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO
- DE 20 (vinte) DIAS - Drª. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas, MM. Juíza de
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais,
em pleno exercício do seu cargo, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido dos
autos nº 5000588-64.8.13.0461, da Ação de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, proposta por ANTUERBE RAIMUNDO CHAGAS, brasileiro,
comerciante, portador da carteira de Identidade nº M7999390 e do CPF sob o
nº 889.824.836-91, e sua esposa MARIA APARECIDA DA SILVA brasileira,
funcionária pública municipal, portadora do CPF nº 757.865.086-68 e da carteira de Identidade nº M4.496.451, residentes e domiciliados na Rua Maria Soares
nº 497, Ouro Preto/Minas Gerais, DO IMÓVEL: Imóvel urbano, constituído
de casa térrea de morada, com área de 91,17m², e seu respectivo terreno, com
área de 242,09 m², assim descrito: Inicia-se a descrição deste Imóvel no vértice
P1 de coordenadas N 7.742.911,586 m. e E 654.820,084 m., situado no limite
com a RUA MARIA SOARES e com o Lote da Sra. PAULIANA DE FATIMA
GOMES CARNEIRO deste, segue com azimute de 154°53'27" e distância de
16,34 m., confrontando neste trecho com o Lote da Sra. PAULIANA DE FATIMA GOMES CARNEIRO até o vértice P2 de coordenadas N 7.742.896,790
m. e E 654.827,017 m.; deste, segue com azimute de 240°23'55" e distância de
11,85 m., confrontando neste trecho com o Imóvel do Sr. FRANCISCO XAVIER DE AZEVEDO até o vértice de coordenadas m. e m P3 N 7.742.890,935
E 654.816,711.; deste, segue com azimute de 326°26'19" e distância de 11,47
m., Diário do Judiciário Eletrônico / TJMG Editais Quinta-feira, 15 de março
de 2018 dje.tjmg.jus.br Edição nº: 46/2018 Página: 82 de 114 confrontando neste trecho com o Imóvel do Sr. CARLOS DOS SANTOS SILVA até o vértice
P4 de coordenadas N 7.742.900,494 m. e E 654.810,369 m.; deste, segue com
azimute de 327°49'27" e distância de 5,32 m., até o vértice P5 de coordenadas N
7.742.904,995 m. e E 654.807,537 m.; deste, segue com azimute de 333°45'16"
e distância de 4,44 m., até o vértice P6 de coordenadas N 7.742.908,977 m. e
E 654.805,574 m.; deste, segue com azimute de 84°03'24" e distância de 9,29
m., confrontando neste trecho com a RUA MARIA SOARES até o vértice P7
de coordenadas N 7.742.909,939 m. e E 654.814,812 m.; deste, segue com
azimute de 72°38'53" e distância de 5,52 m., até o vértice P1 de coordenadas
N 7.742.911,586 m. e E 654.820,084 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45WGr/EGr, tendo como o Datum Sirgas 2000.
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano
de projeção UTM. E, por este edital CITA todos os que se encontram em lugar
incerto e não sabido, bem como os eventuais interessados, para, querendo, vir
contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de não o
fazendo, presumirem-se aceitos, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial
(art. 344 do CPC). Ficando advertido, ademais, que, em caso de revelia será
nomeado curador especial, consoante art. 257, IV, NCPC.E, para que ninguém
alegue ignorância, mandou a MM. Juíza de Direito, Ana Paula Lobo Pereira de
Freitas, expedir o presente edital que será publicado no "Diário do Judiciário" e
afixado em local de costume deste Fórum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais aos 13 de março de 2018. Eu(a)
Maria Cristina de Araújo Fernandes, Escrivã Judicial subscrevi. (a) Ana Paula
Lobo Pereira de Freitas, Juíza de Direito COMARCA DE OURO PRETO-MG.

vai faltar o último drink... faltou o último brinde. Mas irão ficar muitas lições. Muito aprendizado. Você e esse seu coração gigantesco, esse seu
olhar perspicaz para descobrir e valorizar talentos.
Você zelando pela memória dos nossos artistas.
Você presente. Com sua personalidade, marcante,
forte, sarcaz e sensível.
My Friend...
Marcado para sempre estará na história da cidade e do Morro. O Morro que vc escolheu para viver. Como paulista, soube traçar a rota dos
bandeirantes. E estava ali, como um zelador das
nossas riquezas naturais. Transitava diariamente:
Morro São Sebastião, São João, Santana e Queimada. Guardião cultural do Morro. O reduto de
Haroldo.
Hoje fecho os olhos e com lágrimas te vejo...
Pela manhã, sentado, de pernas cruzadas com um
café ao lado e a Folha de São Paulo. Leitura atenta,
comentários dia a fora.
Sigo de olhos fechados e ainda vejo você e o
seu drink, seu carinho ao brindar e dizer do fundo do coração “friendizinho”. Daí Reclamava dos
ciúmes de Danilo da Brahma, menino bom, nosso
amigo. Aceitava um tira-gosto na boca do “Passarinho”. Você gargalhava...
Ainda de olhos fechados vejo você, Galeria do
GLTA, sala Ivan Marquetti, de lá você sobe, Galeria do IFMG, Ney Cokda. Ah os nomes... Você
zelava por nossa memória.
Ensinando. Vivendo a Escola Técnica, discutindo a logomarca do Cefet Ouro Preto, sendo
libertário no IFMG.
Pela rua apontando e arquitetando obras gigantescas de Jorge dos Anjos. Uma pausa no Bar do
Glacio, depois o almoço no Manjuba, em seguida um drink no Satelite, no Barroco, no Baú, no
Tião da Brahma, no Geraldinho, na Nida. A cada
parada, um poema, alguns imortalizados em seus
quadros. “Ninguém está à toa em nenhum lugar,
Ninguém está em Nenhum Lugar a Toa”.
Ah Haroldo, abro os olhos e você não está fisicamente mais entre nós. Você que plantou a arte,
por um ato maldoso colheu a violência. Você que
semeou o amor, que a todos chamava de amigo foi
morto por um inimigo, ou talvez um falso amigo.
Sentiremos sua falta mestre amigo. Sentiremos a ausência dos seus conselhos. Mas nos sentimos honrados por sermos seu amigo. Por sermos
FRIENDS verdadeiros.
Ainda vejo a alegria no seu olhar quando pude
lhe entregar em nome do povo de Ouro Preto o
título de cidadão honorário. Que felicidade. E você
pode ir a São Paulo mostrar esse reconhecimento
a sua mãezinha. Haroldo, nascido em Assis, e por
isso de alma tão Franciscana, no seu modo de viver, de se vestir, de morar, de estar...
Mas bem sei que o seu coração
andava apertado. A preocupação
com os dias futuros, com a nossa
liberdade. Você partiu, nunca gostou de “mitos” tampouco de “coisos”. Ficaremos amigo e lutaremos.
RESISTIREMOS como você nos
ensinou. Com carinho e primando
pela educação para vermos o nosso
país democrático e respeitando as
liberdades sejam elas quais forem.
O seu assassinato dói em nosso
peito. A sua candura e seus sonhos
seguem conosco.Vamos na “Rota
Cosmogônica”,
Evoé Haroldo, My Friend!!!
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Férias e segurança
nas estradas

NADA MAIS justo e necessário para relaxar o ânimo, o espírito dos estudantes, que um período normal de férias. Para
todos aqueles que – e são a maioria absoluta – se dedicaram
por um ano às atividades escolares, com aplicação e estudo
sério, o intervalo de um mês se faz necessário para relaxar e
recompor as energias expendidas durante um ano de intensa
atividade intelectual. Uns romperam o dia, com o nascer do sol,
para atender o estudo matutino. Outros, que fazem do dia um
período de trabalho necessário à subsistência pessoal ou familiar, prosseguem seus estudos no período noturno. E há aqueles
que frequentam as escolas no período da tarde, em busca de
instrução preciosa.
Todos, no afã do conhecimento, do diploma e da preparação
para o exigente e difícil Enem, ou Vestibulares. São atitudes nobres, coerentes, necessários, vitais cujos fins justificam os meios
necessários e hábeis para alcançar suas metas escolares, tendo-se em vista a conclusão de seus cursos.
A ESCOLA cada vez se torna mais necessária para a classe
estudantil, não porque ela foi feita para educar, mas para instruir.
A educação é uma prerrogativa familiar, mas que encontra respaldo, ajuda, ambiente, conhecimento, também na escola. Cada
professor(a) é a extensão dos pais, não seus substitutos. Na verdade um complementa o outro, cada um com sua forma própria
de tratar o aluno. A escola que valoriza seus alunos reconhece
que a família educa ensinando a viver com dignidade, respeito
e pontualidade.
O que nos chama atenção, neste instante, é a precaução
que se deve ter no uso de veículos, durante o período de férias.
É um período a ser aproveitado, não abusado dos meios disponíveis. Que se evitem neste período de distensão o abuso de
bebidas alcoólicas. Que participem das diversões existentes nos
mais diversos ambientes de descontração e euforia, evitando os
“volantes velozes” e com a devida e necessária abstinência alcoólica. Usem sempre de um condutor devidamente habilitado e
abstêmio, pelo menos naquela circunstância necessária.
A vida não dá segunda safra. Divertir-se muito, proteger-se
mais. A gente não pode querer aproveitar tudo de uma só vez.
É necessário equilíbrio, previsão e decisão correta, antecipadamente, para evitar riscos ou dissabores desnecessários. Fevereiro está sempre aguardando sua volta às salas de aulas. A
família confia em vocês e tudo fazem para satisfazê-los! A escola reserva seu lugar na sala de aula. Então, é preciso agir com
consciência, cuidado e precaução!
EM SUMA, o que se exige, em tese, de cada um de nós,
nestas férias, necessárias e eficazes, é responsabilidade no modo e na maneira de gozá-las, com sucesso e bons resultados
pessoais. Para tanto, bastam disposição, responsabilidade, prevenção, cuidado, e, sobretudo amor à vida, à família, à escola e
a si mesmo. Nós, diziam os antigos com ímpar sabedoria, não
aprendemos para a Escola, mas sim, para a vida.
E, esta exige amor e respeito!
– Boas férias para todos, com segurança nas estradas.

CARTA AOS TEMPOS

-feira, 18 de janeiro/2019
O LIBERAL Ed.1323 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

A Fé Que Canta e Dança ressoa
por todo o Estado e atrai mais
de 30 guardas a Ouro Preto

“Pra gente é ver a África viva dentro de Ouro Preto” (Mauricio Tizumba)

Há dez anos, um grupo de ouro-pretanos decidiu juntar forças
para reviver uma cultura que estava se perdendo com o tempo na
cidade: a Festa do Reinado. “Nós
queríamos fortalecer a cultura negra aqui em Ouro Preto, manter
viva essa cultura Congadeira de fé,
resistência e resiliência. Então, nós
unimos algumas entidades, como
Firop, Comissão Ouropretana de
Folclore, as associações de bairros,
criamos a Associação Amigos do
Reinado – AMIREI - e iniciamos
nossa caminhada”. O longo caminho percorrido ao longo da última
década por Kedison Geraldo Ferreira Guimarães ao lado da irmã
Kátia Silvério (presidente da AMIREI), dois dos protagonistas dessa
história, conseguiu alcançar o objetivo inicial e transformou o festejo
em um símbolo das lutas do movimento negro em Minas Gerais.
“Hoje, é uma gratidão imensa
ver que nosso esforço está sendo
reconhecido. A Fé e Cultura dos
nossos ancestrais negros escravizados, estamos conseguindo manter viva em cada canto que ecoa e
em cada batida de tambor, e com
muito êxito”, celebra Kedison,
Capitão da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário
e Santa Efigênia.
Nesta comemoração dos 10
anos de revitalização, “A Fé Que
Canta e Dança”, como é intitulado
o festejo, começou no dia 6 de janeiro, quando houve o levantamento dos mastros em honra a Nossa
Senhora do Rosário, Santo Efigênia e São Benedito, e atingiu seu
apogeu no domingo, dia 13, com a
*Antônio Tuccílio

Precisamos falar sobre a DRU
A Reforma da Previdência Social movimentou os noticiários em
2018, e não será diferente em 2019.
É apenas uma questão de tempo
para termos uma nova Proposta
de Emenda à Constituição (PEC)
que objetiva uma reforma na Previdência. O governo do presidente
eleito Jair Bolsonaro (PSL) prometeu ajustes fiscais e deve levar essa
pauta ao Congresso Nacional já no
primeiro semestre de 2019. É preciso aguardar o novo texto para nos
debruçar sobre os artigos. Enquanto esse momento não chega, eu defendo o debate sobre o orçamento e
as contas do INSS.
O governo diz que há déficit.
Entidades dizem que não há e
questionam alguns mecanismos
que influenciam as contas da Seguridade Social. Um desses mecanismos é a DRU, que a maioria
das pessoas não tem ideia do que
vem a ser.
DRU é a sigla de Desvinculação de Receitas da União. Ela foi
criada em 1994 e permite ao governo federal usar livremente parte
de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas.
O valor inicial era de 20%, mas

passou a ser de 30% no governo de
Michel Temer (MDB). Em outras
palavras, quando o dinheiro entra
nos cofres da União, o governo
pega 30% do total e usa como bem
entender, no que bem quiser.
Quando o governo faz as contas do déficit, a DRU é considerada. Entidades como a Associação
Nacional dos Auditores Fiscais
da Previdência Social (Anfip),
por exemplo, não a consideram
nas contas. Em minha opinião, o
cálculo da Anfip faz mais sentido
porque a DRU diminui os recursos da Seguridade, da qual a Previdência faz parte. Ela é, portanto,
prejudicial.
De acordo com levantamento
dos consultores de Orçamento e
Fiscalização Financeira do Congresso Nacional, desde 2008 a
DRU reduziu as contas da Seguridade Social em mais de R$ 500
bilhões. O dado mais recente é de
2016, ano em que foram retirados
R$ 92 bilhões. A Secretaria de Previdência, ligada ao Ministério da
Fazenda, divulgou neste ano que o
déficit da Previdência em 2017 foi
de quase R$ 270 bilhões, o equivalente a mais de 4% do PIB.
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O déficit (R$ 270 bi) é, portanto, menor que o valor retirado
pela DRU ao longo dos anos (R$
500 bi). Faz algum sentido retirar
quase R$ 100 bilhões da DRU
somente em um ano? Seria a desvinculação apenas uma espécie de
ferramenta utilizada pelo governo
para justificar a reforma da Previdência? Afinal, quanto maior o
déficit anunciado maiores são os
argumentos para garantir sua aprovação no Congresso.
Em suma, a DRU, que deveria aumentar a flexibilidade para
que o governo use os recursos do
orçamento nas despesas que considerar de maior prioridade – o
que não ocorre porque não há boa
gestão dos recursos – e permitir a
geração de superávit nas contas do
governo, elemento fundamental
para ajudar a controlar a inflação
– o que também não ocorre porque
há anos o governo tem problemas
com a inflação –, está apenas prejudicando as contas da Seguridade
e motivando uma reforma que pode, a depender do texto, prejudicar
todos os trabalhadores.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos

Ane Souz

Ane Souz

presença de 33 guardas de todos os
cantos do Estado protagonizando
um cortejo pelas ladeiras do Centro Histórico da Cidade Patrimônio
Mundial. Em um dia inteiro dedicado à fé, do nascer ao por do sol
os congadeiros dançaram, entoaram cantos, ressoaram tambores,
receberam bênçãos e participaram
da missa conga. No fim, todos se
reuniram para o descendimento das
bandeiras e encerramento das festividades.
Muito além das comemorações
de domingo, durante os oito dias de
comemoração “A Fé Que Canta e
Dança” promoveu gratuitamente
para a população palestras sobre
história, ciência e o papel da mulher
na sociedade.

“A gente acredita que cada
vez mais o povo negro dessa nossa Minas Gerais, esse povo negro
resistente, tem tudo para continuar
construindo esse país, continuar
dando força através da nossa manifestação afro-mineira que é a festa
do Reinado e que a gente tem lá
nas descendências de Chico Rei”,
ressaltou o instrumentista e cantor
Mauricio Tizumba, que participou
das comemorações.
“A fé que Canta e Dança nos
conecta ao Sagrado aumentando
nossa Fé em Nossa Senhora do
Rosário, Santa Efigênia e São Benedito fazendo com que a memória
do nosso povo permaneça viva por
séculos e séculos”, encerra Kedison
Ferreira.

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

Casal morre atropelado
em Ouro Preto

Na madrugada da quinta-feira (17) um homem e uma mulher morreram atropelados na BR-356, altura de Coelhos, subdistrito de Ouro Preto,
de acordo com o Corpo de Bombeiros. Já segundo informações divulgadas pelo portal G1, o casal foi atingido por um caminhão. Ainda segundo o
site, a Polícia Militar disse que o motorista do caminhão não se feriu, mas
estava em estado de choque e foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Ouro Preto. A Polícia Civil fez a perícia no local. Os
corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Trágico ou cômico?
Este fato aconteceu há dois anos, mas nunca esteve tão atual.
Eu chegava cansada, suada, derretendo sob um calor insuportável, quando uma mulher me parou no portão de casa, com um
menino de aproximadamente 10 anos de idade. Apresentou-me a
lista de material escolar do filho, falou de como está tudo tão caro,
e pediu-me ajuda. A mulher falava bem, explicou que só estava pedindo porque as coisas estão realmente difíceis, e que sem ajuda
não teria como comprar a lista toda.
Peguei o papel e, por uma coincidência (ou não), quando comecei a ler, ouvimos um sinal, o garoto enfiou a mão no bolso da
bermuda, tirou um aparelho celular, tablete, smartfone, ou sei lá o
que, e começou a teclar, com a maior naturalidade. Não sei se estava jogando, enviando mensagem, só sei que enquanto eu fiquei
com cara de tacho e uma folha de papel na mão, a criança continuava ocupadíssima, com um aparelho muito mais moderno do
que o meu.
Passada a surpresa, eu devolvi a folha e falei para a mãe que
aquela lista, com certeza, ficaria mais barata do que o celular do
menino. Pode uma coisa dessas? Uma criança de 10 anos tem um
aparelho comunicador, sei lá o nome, e a mãe precisa pedir ajuda
de estranhos para comprar seu material escolar. Ela ficou sem graça com o meu comentário e tentou se explicar, mas a emenda saiu
pior do que o soneto. Segundo ela, o aparelho havia sido presente
do pai. Ora, o pai pode dar um celular, ou tablete, ou smartfone, e
não pode dar o material escolar?
Eu já estava caindo no papo da mãe necessitada, e o mais triste é que ela mesma parecia convencida disto. Para aquela mãe,
o aparelho por mim não identificado é prioridade sobre o material
escolar do filho. Claro que, para o garoto, são mais interessantes os
jogos e trocas de “msg” com os amiguinhos do que um monte de
cadernos, livros, pastas, lápis, essas coisas chatas que os chatos
dos professores pedem para usar em aulas chatas. O garoto foi tão
inocente no episódio, que atendeu e ficou respondendo seja lá o
que for, com a maior naturalidade.
Criança é criança, e não só pode, como deve, ser infantil. Mas
pais que presenteiam crianças com aparelhos de última geração e
pedem ajuda para comprar cadernos, estarão preparados para serem pais? Quando os dois seguiram caminho e eu entrei em casa,
fiquei pensando se o fato era trágico ou cômico. Até agora não me
decidi.

Judoca promove campanha
para participar do Meeting da
Seleção Brasileira
No mês de fevereiro,
a Judoca ouro-pretana da
Fundação Aleijadinho, Tainná
Mota, participa do Meeting
Nacional de Base Sub 21
2019 da Seleção Brasileira.
Para participar da seleção, a
mãe da atleta está promovendo uma campanha para arrecadar recursos para viagem,
hospedagem e alimentação.
Quem puder e quiser
contribuir com a campanha
da atleta, pode participar da
Vaquinha online. Basta digitar
Meeting sub 21 no site vaquinha online e fazer a doação
de qualquer quantia.
O Meeting Nacional
de Base será realizado nos
dias 2 e 3 de fevereiro em
São Paulo, e selecionará os
atletas que representarão o
Brasil no circuito europeu de
competições e estágios em
2019.

-feira, 18 de janeiro/2019
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Igreja de Glaura começa
a ser restaurada

Esforço conjunto entre Prefeitura e IPHAN viabiliza obra do PAC
Cidades Históricas em Ouro Preto
Ane Souz

Abrir as janelas, varrer o
chão, retirar a poeira, lavar as toalhas, fazer os arranjos da decoração... no trancar e destrancar das
portas da Matriz de Santo Antônio, em Glaura, Maria das Mercês Figueiredo, ou dona Mercês
como é conhecida pelos amigos,
dedicou 30 anos de cuidados à
igreja. O trabalho diário foi, infelizmente, interrompido por causa
das rachaduras que apareceram e
que acabaram comprometendo a
estrutura do prédio e a segurança dos fiéis. A chegada de 2019
trouxe boas notícias para a zeladora e para toda a comunidade
do distrito ouro-pretano: teve início a restauração da Matriz - obra
tanto aguardada por todos.
“Quando a igreja foi interditada, em 2016, nós ficamos todos
muito chateados, pois perdemos
nosso lugar para celebrações de
missas, casamentos, batizados...
O povo teve que procurar outras
igrejas em outros distritos”. Ela
conta que até mesmo o turismo
na localidade diminuiu. “Antes,
direto eu tinha que abrir a igreja
para visitantes e estudantes que
queriam conhecer. Quando tinha as festas (principalmente as
de Santo Antônio e Maria Concebida e de Nossa Senhora do
Rosário), vinha muita gente da
redondeza para poder festejar”.
A igreja é datada da segunda metade do século XVIII e
tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) desde 1962. A
obra do PAC – Cidades Históricas foi elencada como prioridade
pelo governo do prefeito Júlio
Pimenta assim que assumiu a administração municipal, em 2017.
Todo o processo para elaboração
do projeto foi acompanhado pela
comunidade glaurense, que participou ativamente das reuniões
junto com os técnicos da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

No final do ano passado, um
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo Iphan
e a Vale direcionou aproximadamente um milhão de reais para a
reforma estrutural da Igreja.
O Secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni, ressalta o esforço conjunto entre o Município e o Iphan para viabilizar a
obra. “Mesmo em um momento
de grave crise financeira que o
Brasil, o Estado de Minas e o
Município de Ouro Preto enfrentam, nós conseguimos aprovar
o projeto e captar recursos para
esta importante ação”.

Toda a obra será acompanhada pelos técnicos da Prefeitura de
Ouro Preto, na Diretoria do PAC,
com coordenação da Arquiteta
Débora Queiroz. A primeira etapa consiste no reparo da parte estrutural e a drenagem do terreno.
Já na segunda etapa, serão restaurados os elementos artísticos.
“A gente sabe que essas coisas costumam levar tempo, mas
a comunidade está muito satisfeita, muito feliz com essa obra”,
conclui Dona Mercês, que já sonha com a igreja prontinha para
que todos possam novamente
usá-la como antes.

-feira, 18 de janeiro/2019
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PANORAMA
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Prefeitura se reúne
com moradores do
Morro São Sebastião
para ouvir demandas

m nome da democracia aberta e contra a tirania partidária,
o colaborador do Jornal O LIBERAL, Nylton Batista, lança
de maneira concomitante ao seu
aniversário em idade e também de
30 anos como colunista de O LIBERAL, o livro ‘Democracia
Aberta Já’. A obra é uma coletânea de artigos com suas opiniões
sobre o rumo que o país deve
seguir para alçar a prosperidade e
civilidade. O livro já está disponível para download na smashwords.com basta digitar o nome
do livro na busca e baixar ou pelo
link: https://bit.ly/2QIBQZ3.

O prefeito apresentou diversas ações programadas para
serem executadas no bairro e ouviu as sugestões e pedidos dos moradores que estiveram presentes na reunião
Ane Souz

O vereador Wander Albuquerque e seu filho Pedro comemoraram
mais um aniversário na sexta-feira (11). O vereador recebeu familiares e amigos no sítio do Anízio, proprietário do Restaurante Empório Paraíso, a caminho de São Bartolomeu. Felicidades ao vereador,
à esposa Lilian e toda família!

Na noite de terça-feira (8), os moradores do Morro São Sebastião apresentaram suas principais necessidades e discutiram sobre as melhorias da
Prefeitura Itinerante. Esse é o 13º bairro que recebe o projeto, que está em
sua 10º edição.
O Prefeitura Itinerante iniciou os trabalhos no Morro São Sebastião na
última semana, quando os coordenadores do projeto realizaram o diagnóstico dos problemas no bairro.
Durante o encontro, o vereador Luiz do Morro destacou a importância
do projeto na cidade. “Sou oposição ao governo, o que for feito de bom
vou parabenizar, assim como estou parabenizando a Prefeitura Itinerante.
São muitos problemas e o prefeito está tentando resolver, mesmo com crise financeira”, destacou o vereador.
O morador Luis Fernando elogiou a aproximação da administração
pública com a comunidade e lembrou a dificuldade financeira pela qual
passa o Município. “Foi uma reunião muito abrangente e tratamos de muitas questões, como saneamento básico, pavimentação de rua, limpeza e
esporte e lazer. Nós sabemos da dificuldade no momento, mas percebemos da Prefeitura a disposição para tentar resolver dentro da medida do
possível”.
O prefeito Júlio Pimenta enfatizou que discutir os pleitos com as comunidades é muito importante para que ele consiga apresentar os projetos
e ouvir sugestões e outras demandas. “Foi uma reunião muito boa, produtiva, com o salão cheio e também a presença do prefeito, vice-prefeito
e todos os secretários municipais. Todos tiveram a oportunidade de falar,
dar suas sugestões e definir as prioridades. Vamos ter trabalhos durantes os
próximos dias aqui e estamos ainda atendendo outros bairros com trabalhos que iniciamos e estamos terminando”, explicou o prefeito.
Júlio lembrou ainda que o projeto da Prefeitura Itinerante vai a todos
os bairros da cidade e anunciou que, neste ano, os distritos também começarão a ser atendidos.
Estavam presentes também os representantes das Secretarias de Agropecuária, Controladoria, Cultura e Patrimônio, Defesa Social, Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, Educação, Esportes e Lazer,
Fazenda, Governo, Meio Ambiente, Obras e Urbanismo, Planejamento,
Procuradoria e Saúde.

O

Jornal O LIBERAL lamenta a morte de Jaime Carlos da Silva. O morador do distrito
de Soares, em Ouro Preto, faleceu
na quarta-feira (16) por complicações nos rins e devido a diabetes
e hipertensão. Ele era filho de Dona Lurdes e Sr. Francisco Xavier
(Chico Zoio). Desejamos o devido
conforto a toda família e amigos,
que Deus dê forças a todos nesse
momento difícil.

O “Núcleo de Atividades Carnavalescas da Sociedade Musical União
Social” iniciou suas atividades do ano de 2019 com a comemoração
do aniversário da Sra. Cecília Guimarães, que completou 73 anos. O
evento aconteceu no sábado (12), no Espaço Galpão, em Cachoeira
do Campo. Para esta temporada, o Núcleo prevê participação no
“Bloco da Madrugada”, “União Social”, “Vira Folha”, “Sambartô”,
dentre outros da Região dos Inconfidentes. Entre em contato com a
Diretoria e coloque seu bloco na rua com nossos animados músicos
carnavalescos.

A

Prefeitura de Ouro Preto comunica que nesta sexta-feira,
dia 18 de janeiro estão disponíveis
o 13º salário dos comissionados
e dos contratados e o restante do
pagamento do mês dos servidores
efetivos que recebem acima de
R$2.000,00.
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Sucesso total: projeto "Arte
para Todos" leva cinema à
Praça da Estação

Uma sessão de cinema com
quatro documentários sobre a história da cidade e um filme infantil
em cartaz, além de pipoca grátis
para o público. Foi essa a programação da última semana em Itabirito. Na última quinta-feira, dia
10, o distrito de São Gonçalo do
Baçãosediou o cinema itinerante.
Na noite de sexta-feira, dia 11, foi
a vez do Complexo Turístico da
Estação receber o público.
O projeto Arte Para Todos
reuniu os documentários Histórias
nos trilhos - Causos da ferrovia,
Esperança - Contando causos

Itabirito Folia: novidades do Carnaval
serão apresentadas no dia 23 de janeiro

Um dos mais tradicionais
de Minas Gerais, o Carnaval
de Itabirito chegará às ruas em
2019 de cara nova. As novidades serão reveladas pelo prefeito
Alex Salvador no lançamento do
Itabirito Folia, no dia 23 de janeiro, a partir das 19h, no Mercado Municipal.
No evento, que contará com
show do MinaBloco, também
serão apresentados aos itabiritenses os detalhes da temporada
do Samba de Boteco. Neste ano,
o projeto movimentará a cidade
a partir do dia 8 de fevereiro.

Sanderson Pereira

Prefeitura de Itabirito recebe novo carro

A Prefeitura de Itabirito recebeu, no início do
ano, um veículo zero quilômetro modelo Saveiro 1.6
C.S – Flex 2019 para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação. A doação do veículo é
resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) celebrado com a Vale S.A. Ao longo de quatro
anos, a partir de 2018, a empresa fará a reversão ao
município por meio da aquisição e doação de bens
ou equipamentos, além do repasse de recursos para o
Fundo Municipal da Infância e do Adolescente (FIA).
Para o prefeito Alex Salvador, o novo veículo
vem agregar as ações da Secretaria de Educação. “É
sempre bom investir na educação e este veículo representa um melhor atendimento e mais agilidade”,
comemorou.Os valores destinados ao FIA serão deliberados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA) e voltados a ações de promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente em
Itabirito. Em 2018 a empresa já entregou a Prefeitura dois veículos, um Renault Duster e um Fiat Fiorino.

deste lugar, Tecendo histórias Causos das fábricas de tecidos
e Curtindo as histórias - Causos
dos curtumes, fruto das rodas de
causos realizadas em Itabirito, e o
filme O Touro Ferdinando.
"Nossa proposta ao exibir os
documentários é permitir o acesso
do público à história da cidade.
A intenção, agora, é levá-los às
praças, distritos e distribuir para
as escolas. Os documentários
são uma produção da Biblioteca
Pública Municipal Prof. Diaulas
de Azevedo, dentro do Programa
Municipal de Incentivo à Leitura,
cujos temas atendem ao projeto
Itabirito - Rumo ao Centenário",
destaca José Carlos Oliveira, diretor municipal de Cultura.
Famílias e crianças elogiam
sessão
Iniciativa que caiu no gosto
do público. "A oportunidade é

muito boa. Chegamos, assistimos
ao filme e ainda ganhamos uma
pipoquinha", exaltou Luciano
Ferreira, que foi ao Complexo
Turístico da Estação com a esposa
e os dois filhos. "Queria parabenizar a Prefeitura de Itabirito. Não é
toda cidade que tem um momento
cultural para as crianças aproveitarem as férias", completou Luciano Mentor. Uma dessas crianças
foi Beatriz Izabelly, de 10 anos,
que acompanhou atentamente os
documentários sobre Itabirito e o
filme de animação infantil. "Achei
muito bom. É a primeira vez.
Gostei muito", avaliou. O projeto
Arte Para Todos foi realizado pela
Associação Cultural e Esportiva
Arte Minas, em parceria com a
Prefeitura de Itabirito e com o
Governo do Estado, por meio de
indicação do deputado estadual
Alencar da Silveira Júnior.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA
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cogumelo2005@yahoo.com.br

Personalidades no lançamento do livro Eternamente Itabirito,
de Ivacy Simões. Na foto Dr. Alyrio Cavalieri e Gilberto Acaiaca.

Servidores
da Saúde de
Itabirito
recebem
novos
uniformes
Os profissionais da atenção primária de
Itabirito começaram o ano de uniforme novo.
A equipe técnica de nível superior e médio,
como médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos e técnicos de enfermagem, receberam
novos jalecos, enquanto os agentes comunitários de saúde (ACS) ganharam capas de
chuva e coletes. O material foi adquirido com
recursos do Programa de Melhoria do Acesso
e da Qualidade da Atenção Primária e NASF
(Pmaq).
Para a responsável técnica da Unidade
Básica de Saúde (UBS) Vila Gonçalo, enfermeira Fabiana Alves, a aquisição é importante. “O uniforme é um diferencial, responsável pela identificação dos colaboradores. É
sinônimo de confiança, profissionalismo e
organização. Todos os funcionários ficaram
muito satisfeitos ao receber os jalecos e coletes, assim como as capas de chuva”, disse.
Os funcionários também comemoraram
os benefícios. “Fiquei satisfeita ao receber
o jaleco. Agora, todos os funcionários são
identificados aos olhos do público”, afirmou
a técnica de enfermagem Márcia Matildes.
"Foi muito bom receber os coletes. Com eles,
seremos melhores identificados pelas famílias durante as visitas domiciliares", completou a agente de saúde Dilmara Regina.
Outros Benefícios
Em 2018, os ACS já haviam ganhado novos uniformes. As camisas foram produzidas
em diferente tecido e modelo de gola, atendendo ao pedido dos próprios servidores. Na
oportunidade, também foram entregues novos equipamentos e mobiliários para as cinco
UBS da sede e da zona rural, como mesa de
atendimento ginecológico, aparelho de aferição de pressão, cadeira de rodas, entre outros.

Imagens meramente ilustrtivas

28 anos: Os ex-empregados da Usina Queiroz
júnior amargam os 28 anos da massa falida.
Muitos já não estão entre nós, mas os filhos esperam que seja feita justiça. São indenizações
de décadas de trabalho e dedicação à empresa pioneira na América Latina. A Usina Queiroz júnior era orgulho de nossa gente e
verdadeira formadora de homens de bem e de elevada capacidade
profissional.
Farmácias 1: Será inaugurada em breve a farmácia da Drogaria
Araújo que detém um conceito diferente na área farmacêutica. Seu
estabelecimento é tal qual um supermercado com variedade infinita
de produtos. Uma empresa de gestão destacada em Minas Gerais e
vem para somar e atender toda a região.
Farmácias 2: Há cinco décadas nossa cidade com pouco mais de 15
mil habitantes contava somente com as farmácias de Zé Dumont e
Cicero Ramos. Hoje a população triplicou. O número de farmácias
são algumas dezenas. Pergunta-se: estamos consumindo mais medicamentos? A vida saudável passa necessariamente pelo uso destes?
Ainda usamos medicina preventiva? A cidade envelhece, é verdade,
mas justifica o consumo de tantos medicamentos?
Posse: Neste sábado o Recreativo Vila Verde abre as portas para a
cerimônia de posse do novo presidente Marcelo dos Santos Sobrinho
(Bicão). A presença de unionistas tradicionais e autoridades municipais marcam presença para desejar bons fluidos ao novo presidente
e sua diretoria.
Carnaval: Nossa cidade ostenta o título de um dos melhores carnavais do interior de Minas. Aqui a alegria, a irreverência e a típica receptividade interiorana ainda prevalecem. Tudo indica que
teremos novo formato com velhas tradições. Os trios elétricos na
área do JULIFEST, não deve acontecer. Em breve você terá toda a
programação.
Evento funk: Acontece neste sábado a inauguração do espaço Jukebox, em cima do antigo HSB, com ingressos a 25 reais você curte a
“atura ou surta” organizado pela Rose Produções.
Por onde anda? Thelmo Lins, filho de D. Tilma e do saudoso Otacílio Miranda Lins. Um talento itabiritense com destaque em Minas
como músico, compositor, ator, produtor cultural, jornalista e escritor. Ele é referência dos nossos valores culturais e sempre amigo e
participativo, é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Você tem saudades? Dos jogos no campo do União, principalmente
o festival de São Pedro que oferecia atrações como os paladinos do
espaço, demonstração de cães adestrados e sempre ao som da Banda
do Dungas que tocava o Hino do União na apresentação das equipes
que disputariam o troféu Festival de São Pedro!?
Batista: Completando 30 anos de bons serviços prestados a imprensa do interior de Minas, Nylton Gomes Batista descreve com muita
propriedade a implantação do Jornal O Liberal pelo Dirceu Rendeiro
de Noronha e Paula Karacy em 1.988. Sempre com coragem para
publicar a verdade, Noronha enfrentou a ira dos donos do poder, e na
época foi até agredido fisicamente. Mesmo assim, as dificuldades encontradas serviram de estímulos para que o exercício do jornalismo
fizesse deste semanário um jornal de credibilidade perante a opinião
pública.
Almoço festivo: Os fiéis se reúnem após as 11h 30 deste domingo
para deliciar o almoço festivo de São Sebastião. Você paga apenas
R$13,00 e degusta um cardápio bem elaborado com arroz, batata
sautê, feijão rico, farofa e pernil. Imperdível!
Nosso abraço: A equipe do Marombar Praia que vem fazendo a diferença na oferta de pratos deliciosos, petiscos e uma cerveja bem
gelada num ambiente aconchegante e alegre. Nossos parabéns ao
gerente Dedé, Juliano, Joãozinho, Dudu da D. Yolanda, Jeimes, Toninho, Alvarina, Ani e Carlinhos que formam uma equipe nota dez!
Para Refletir: Enquanto houver vontade de lutar haverá esperança
de vencer. (Santo Agostinho)
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Extrato de Inexigibilidade de Licitação
de Prestação de Serviço de Fornecimento
de Vale Transporte - Despachos: Reconheço Processo Licitatório nº 023/2019,
na Modalidade de Inexigibilidade de
Licitação nº002/2019, para a aquisição
de vale transporte Itabirito – Local para os
(Leiturista) do SAAE que necessitam utilizar os meios de transporte coletivo; no valor
unitário de R$3,25 (três reais e vinte cinco
centavos), sendo um quantitativo de 704
(setecentos e quatro) vales transporte anual,
perfazendo o total de R$2.288,00 (Dois mil
duzentos e oitenta e oito reais) de acordo
com o processo em epígrafe e nos termos
do Artigo 25 Inciso I da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratado: SV Transportes Ltda. Itabirito – MG, 02
de janeiro de 2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE. RATIFICO o reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação, no processo nos termos
do Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Itabirito-MG, 02
de janeiro de 2.019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE
Extrato de Contrato de Fornecimento
de Materiais PVC, PAD e Aço Inox - Referência: Pregão Presencial nº073/2018,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: HG
Comercio de Material Hidráulicos LTDA –
ME. Objeto: aquisição de tubos e conexões
em PEAD e PVC, e conexões em aço inox,
para o SAAE de Itabirito – MG. Conforme
especificações e quantitativos do anexo I e
condições previstas no edital. Perfazendo
um Valor Total: R$1.062,50 (Um mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Forma de pagamento: 15 (quinze) dias uteis
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate 31/12/2019
Dotação Orçamentária: 17 511 1705 3.005
44.90.51.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
28/12/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Fornecimento de
Materiais PVC, PAD e Aço Inox - Referência: Pregão Presencial nº 073/2018,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Multiforte Tubos e Conexões LTDA. Objeto: aquisição de tubos e conexões em
PEAD e PVC, e conexões em aço inox,
para o SAAE de Itabirito – MG. Conforme
especificações e quantitativos do anexo I e
condições previstas no edital. Perfazendo
um Valor Total: R$101.280,70 (cento e
um mil duzentos e oitenta reais e setenta
centavos). Forma de pagamento: 15 (quinze) dias uteis após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate
31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17 511
1705 3.005 44.90.51.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do
contrato original. Data da assinatura do contrato: 28/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Fornecimento
de Materiais PVC, PAD e Aço Inox - Referência: Pregão Presencial nº073/2018,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Rosilda da Silva Nascimento 46478264653.
Objeto: aquisição de tubos e conexões em
PEAD e PVC, e conexões em aço inox,
para o SAAE de Itabirito – MG. Conforme
especificações e quantitativos do anexo I e
condições previstas no edital. Perfazendo
um Valor Total: R$248,92 (Duzentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos).
Forma de pagamento: 15 (quinze) dias uteis
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate 31/12/2019
Dotação Orçamentária: 17 511 1705 3.005
44.90.51.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
28/12/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Fornecimento
de Materiais PVC, PAD e Aço Inox - Referência: Pregão Presencial nº073/2018,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: André Luiz Palheiros Gouveia - ME. Objeto:
aquisição de tubos e conexões em PEAD
e PVC, e conexões em aço inox, para o
SAAE de Itabirito – MG. Conforme especificações e quantitativos do anexo I e condições previstas no edital. Perfazendo um
Valor Total: R$1.017,50 (um mil dezessete
reais e cinquenta centavos). Forma de pagamento: 15 (quinze) dias uteis após a emissão
e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica

vigente ate 31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17 511 1705 3.005 44.90.51.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do contrato: 28/12/2018. Engº
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Fornecimento
de Materiais PVC, PAD e Aço Inox - Referência: Pregão Presencial nº073/2018,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Sanehidraulicas Representações Hidráulicas EIRELI - EPP. Objeto: aquisição
de tubos e conexões em PEAD e PVC, e
conexões em aço inox, para o SAAE de
Itabirito – MG. Conforme especificações
e quantitativos do anexo I e condições
previstas no edital. Perfazendo um Valor
Total: R$3.053,90 (Três mil cinquenta e
três reais e noventa centavos). Forma de
pagamento: 15 (quinze) dias uteis após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica vigente ate 31/12/2019
Dotação Orçamentária: 17 511 1705 3.005
44.90.51.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
28/12/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Fornecimento
de Materiais PVC, PAD e Aço Inox - Referência: Pregão Presencial nº073/2018,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Pregão Materiais de Construção LTDA.
Objeto: aquisição de tubos e conexões em
PEAD e PVC, e conexões em aço inox,
para o SAAE de Itabirito – MG. Conforme
especificações e quantitativos do anexo I e
condições previstas no edital. Perfazendo
um Valor Total: R$50.490,00 (Cinquenta
mil quatrocentos e noventa reais). Forma
de pagamento: 15 (quinze) dias uteis após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica vigente ate 31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17 511 1705 3.005
44.90.51.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
28/12/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Fornecimento de
Vidraria e Reagentes - Referência: Pregão Presencial nº 074/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Digicrom Analitica
LTDA. Objeto: 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 e condições
previstas no edital. Perfazendo um Valor
Total: R$6.429,00 (Seis mil quatrocentos
e vinte e nove reais). Forma de pagamento: 10 (dez) dias corridos após a emissão e
conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica
vigente ate 31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17 512 1703 4001 33.90.30.34.00,
17 512 0081 2504 44.90.52.99.00 e 17
512 0081 4001 33.90.34.00 Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura do
contrato: 28/12/2018. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Fornecimento de
Vidraria e Reagentes - Referência: Pregão Presencial nº 074/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Hexis
Científica S/A. Objeto: 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 e condições previstas no edital.
Perfazendo um Valor Total: R$56.514,10
(Cinquenta e seis mil quinhentos e quatorze
reais e dez centavos). Forma de pagamento: 10 (dez) dias corridos após a emissão e
conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica
vigente ate 31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17 512 1703 4001 33.90.30.34.00,
17 512 1703 4008 33.90.30.11.00, 17
511 1706 4001 33.90.30.11.00, 17 512
0081 2504 44.90.52.99.00, 17 512 0081
4001 33.90.34.00 e 17 512 0081 4001
33.90.30.11.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
28/12/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Fornecimento de
Vidraria e Reagentes - Referência: Pregão Presencial nº 074/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos
EIRELLI EPP. Objeto: fornecimento de
reagentes, vidrarias e equipamentos a se-

rem 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
e condições previstas no edital. Perfazendo
um Valor Total: R$7.140,00 (Sete mil cento
e quarenta reais). Forma de pagamento: 10
(dez) dias corridos após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate 31/12/2019 Dotação Orçamentária:
17 512 1703 4008 33.90.30.11.00, 17
511 1706 4001 33.90.30.11.00 e 17 512
0081 2504 44.90.52.99.00 Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura do
contrato: 28/12/2018. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato em Manutenção
Preventiva e Corretiva em Poços Artesianos de Propriedade do Saae - Referência: Pregão Presencial nº 071/2018,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Hidropoços LTDA. Objeto: Contratação de
empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em poços artesianos de
propriedade do SAAE - Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito, localizado no Distrito Industrial, no km 572 da BR
040, Município de Itabirito-MG – Poço 0.
Perfazendo um Valor Total: R$35.720,00
(Trinta e cinco mil setecentos e vinte reais).
Forma de pagamento: 10 (dez) dias uteis
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate 31/12/2019
Dotação Orçamentária: 17 512 1705 4011
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato:
09/01/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Análises Químicas, Físicas e
Bacteriológicas - Referência: Pregão Presencial nº048/2018, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Araxá Ambiental LTDA.
Objeto: contratação de empresa especializada para a realização de análises da qualidade
da água para abastecimento no município e
distritos de Itabirito-MG, incluindo o distrito industrial da BR040, em cumprimento
das exigências da Portaria de Consolidação
do Ministério da Saúde nº 05/17, anexo XX,
que trata do enquadramento das águas aos
padrões de potabilidade para abastecimento
humano, exigidos pela mesma. Perfazendo
um Valor Total: R$51.838,07 (cinquenta e
um mil oitocentos e trinta e oito reais e sete
centavos). Forma de pagamento: 05 (cinco)
dias uteis após a emissão e conferência da
Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate
31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17
512 1701 4.001 33.90.39.00 e 17 512 1701
4.001 33.90.39.00 Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do contrato:
09/01/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Inexigibilidade de Licitação
de Prestação de Serviço de Telefonia Fixa
31 - Referência: Processo Licitatório nº
024/2019, Dispensa de Licitação – Inexigibilidade nº 003/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Telemar Norte Leste
S/A Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de serviço telefônico 031 Valor
Mensal: R$1.046,00 (um mil quarenta e seis
reais). Valor Total: R$12.552,00 (doze mil
quinhentos e cinquenta e dois reais). Forma
de pagamento: mensalmente. Vigência: 12
(doze) meses até 31/12/2019. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da Dispensa:
02/01/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Telefonia Fixa
21 - Referência: Processo Licitatório
nº 025/2019, Dispensa de Licitação –
Inexigibilidade nº 004/2019, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Embratel
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de serviço telefônico 021 Valor
Mensal: R$120,00 (cento e vinte reais).
Valor Total: R$1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 12 (doze) meses
até 31/12/2019. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Fornecimento de software - Referência: Pregão Presencial nº
087/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Tecla Informática LTDA – EPP. Obje-

to: empresa especializada no fornecimento
de software para prestação de serviços de
implantação, suporte e manutenção no programa integrado de controle operacional e
de qualidade da Estação de Tratamento de
Esgoto - ETE, situada no bairro marzagão,
em Itabirito – MG para o SAAE - Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, Valor mensal: R$600,00 (seiscentos reais), Valor Total: R$7.200,00 (sete
mil e duzentos reais).Forma de pagamento:
05 (cinco) dias após a emissão e aceite da
nota fiscal. Vigência: fica aditado para 12
(doze) meses ate 31/12/2019. Dotação Orçamentária: 17 512 1702 4.002 33.90.39.00.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Internet Link Dedicado - Referência: Pregão
Presencial nº 086/2018, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Conecta Itabira
Informática LTDA – EPP. Objeto: empresa especializada na prestação de serviços
para provimento de acesso corporativo
à internet (serviço) em Link Dedicado,
com velocidade de 50 MBPS, incluindo
instalação, suporte técnico, manutenção e
interligação da rede da Sede, situada a rua
Rio Branco, 99 à Estação de Tratamento de
Esgoto - ETE, situada no bairro Marzagão
e interligação da Sede do SAAE ao Almoxarifado, situado à rua Francisco Marques
Júnior, nº 207, bairro Nossa Senhora de
Fátima, em Itabirito – MG, conforme
especificações condições e características descritas no Anexo I do edital, Valor
mensal: R$4.656,00 (Quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais), Valor Total:
R$55.872,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais).Forma de pagamento: 05 (cinco) dias após a emissão e
aceite da nota fiscal. Vigência: fica aditado
para 12 (doze) meses ate 31/12/2019. Dotação Orçamentária: 17. 122. 1708 4.010
33.90.39.00. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do Saae.
Aviso de Errata - O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente de
licitação comunica aos interessados que fica
alterada a redação do Tomada de Preço nº
001/2019 Processo nº 014/2019: Objeto:
Contratação de empresa de construção civil
para construção de muro em gabião combinado com terramesh para estabilização de
maciço terroso, inclusive construção de es-
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cada dissipadora e colchão reno para condução de águas pluviais oriundas da Avenida
Tiradentes Bairro Novo Itabirito - Itabirito/
MG. Conforme descrito na planilha (Anexo I) e demais anexos do edital. Outras
informações pelo telefone 31 3562 - 4100
ou pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.
br; ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br.
29/11/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do Saae.
Aviso de Prorrogação de prazo – O Saae
de Itabirito torna público que realizou
Aditivo de prazo dos Contratos Saae/
Ita 062/2018, Saae/Ita 063/2018, Saae/
Ita 065/2018, Saae/Ita 066/2018, Saae/
Ita 069/2018, Saae/Ita 111/2018 e Saae/
Ita 112/2018 referente ao Processo Licitatório nº018/2018, na modalidade de
Pregão Presencial nº009/2018 - Objeto:
Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada no
fornecimento 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. Empresas
Vencedoras e habilitadas 3 Poderes Comércio LTDA ME, Arte Original LTDA,
Distribuidora Irmãos Santana LTDA, Exata Indústria e Comércio LTDA ME, Tripui
Serviços e Comércio EIRELI e LIMPE
Fácil Produtos de Limpeza e Descartáveis
LTDA ME. Estes aditivos terá o seguinte
prazo: 28/12/2018 á 31/03/2019, Itabirito /
MG, 28/12/2018 – Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Cancelamento do Processo Licitatório nº
133/2018 – Pregão Presencial nº 089/2018
- O Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, através do Diretor
Presidente do SAAE, Wagner José Silva
Melillo, no exercício do poder de autotutela
conferido à Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos
licitatórios, em razão da justificativa do
Setor de Engenharia/Perdas, conforme a
Lei 8666/93, decide pela Anulação do
Processo Licitatório n°133/2018, Pregão
Presencial n°089/2018, considerando o
objeto a contratação de empresa especializada na fabricação, fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo tubular
apoiado, com capacidade de 150.000 (cento
cinquenta mil) litros de água potável, a ser
instalado no bairro Santo Antônio, no Município de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I do edital. Itabirito – MG,
28/12/2018 – Comissão Permanente de
Licitação e Engº Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 005/2019 - S.R.P.
005/2019 - 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° 026/2019, na Modalidade de Pregão

Presencial nº005/2019, SRP nº005/2019.
Objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para realização
de exames ambulatoriais de admissão,
demissão, periódicos e mudança de cargo
para os servidores do SAAE, observando as
particularidades dos cargos e funções, bem
como dos respectivos riscos descritos no
programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO, conforme especificações do anexo I do edital, no dia 04/02/2019
às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 006/2019 - 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°027/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº006/2019. Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica
para prestação de serviços em medicina do
trabalho, de modo a elaborar, implantar e
coordenar o Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional – PCMSO – NR
7, com realização de Consultas Médicas
Admissionais, Periódicas, Mudanças de
Função, Demissionais, retorno ao trabalho
e perícias Médicas. Conforme especificações do anexo I do edital. O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico, tem
no seu quadro de servidores até a presente
data, o número de 187 (cento oitenta sete)
servidores, sendo todos os cargos deverão
constar no PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, com
seus respectivos exames, de acordo com
descrição do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Existe previsão
de realização de Concurso Público, no dia
05/02/2019 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 007/2019 - 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°028/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº007/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada
em prestação de serviço de levantamento
topográficos, nivelamento, cadastro georreferenciado de redes coletoras e interceptores de esgotamento sanitário e sistema de
abastecimento de água no Município de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I do edital, no dia 06/02/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

Projeto Caminha Mariana volta
em novo formato para o verão
Em busca de proporcionar mais qualidade de vida
para a comunidade, a Prefeitura de Mariana, através
da Secretaria de Esporte,
voltou a promover o programa Caminha Mariana!
Os encontros ocorrem na
pista de caminhada da Vila
Maquiné de segunda a sexta, no período da manhã,
das 7h às 9h. E de segunda,
quarta e sexta das 18h às
20h, no período da noite.
Para a secretária adjunta de Desportos, Priscilla
Tukoff, o retorno do programa significa muito para
a comunidade participante.

“O Caminha Mariana é a
oportunidade que muitas
pessoas têm de poder fazer
algum exercício de forma
consciente. Esperamos que
ao trazer o Programa para
o período do verão a comunidade abrace a iniciativa
e participe cada vez mais.
Assim, o objetivo principal
de estimular a saúde e a
qualidade de vida será cumprido”, comentou.
Durante os encontros,
os participantes do Caminha
Mariana são acompanhados
por dois profissionais da
área da Educação Física que
ficam responsáveis por rea-

lizar pesagem, medição e
passar orientações durante a
prática das atividades. Criado há dois anos, o projeto
existe como forma de disseminar orientações para toda
a comunidade em busca de
uma vida mais saudável,
com redução de gordura e
ensinamentos sobre como
aproveitar a zona cardíaca
ativa, alimentação e hidratação.
Os interessados em participar devem comparecer à
pista de caminhada da Vila
Maquiné durante os dias de
atuação e nos horários do
programa.

Definidos horários dos blocos
de rua do Carnaval Mariana 2019

A Secretaria de Cultura se reuniu na última terça-feira, 15, com os representantes dos blocos
de rua que se apresentarão no Carnaval Mariana 2019. As datas e os horários dos desfiles foram
definidos, mas podem ser alterados de acordo com a demanda de pedidos realizados na Secretaria.
“Alinhamos com os blocos que já estavam cadastrados, mas estamos abertos a auxiliar os demais
interessados. Dentro do nosso limite, a Secretaria dará todo o suporte necessário para que tudo
aconteça da melhor maneira possível”, explicou o secretário de Cultura, Efraim Rocha.
No dia 3 de março, a alegria pelas ruas da cidade será levada pelo Cortejo do Palhaço Furreca
e pelos blocos Cachaça, Maromba/Verde e Branco e Tubalokos. Para esses desfiles, os horários
ficaram definidos em 15h, 16h, 18h e 20h, respectivamente, com saída da Escola Dom Benevides.
Às 17h, o bloco Quem Não Guenta Bebe Leite sairá da Praça da Sé e seguirá cortejo até a Praça
Gomes Freire, local de chegada de todos os desfiles.Já no dia 5 de março, às 16h, 17h, 18h e 19h, a
diversão ficará por conta dos blocos Boqueirão, Cria Mariana, Máfia Azul, Me Leva Que Eu Vou,
e Zé Pereira da Chácara, que será acompanhado pela tradicional Charanga Oi’to Tonto. Confira a
programação completa no site da Prefeitura de Mariana (mariana.mg.gov.br).

, 18 de janeiro/2019
O LIBERAL Ed.1323 - Sexta-feira
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Carnaval 2019 de
Cria recebe mutirão solidário
mãos dadas com a
cultura marianense
Valorização de arte e artistas locais
virou marca registrada da gestão

Quem estava aguardando a
programação do Carnaval Mariana 2019 poderá, enfim, matar a
curiosidade. Mais uma vez toda
a atenção desta festa será voltada
para a valorização e incentivo da
cultura local. Assim como no ano
passado, a decoração será realizada pela Associação de Artesanato e
Produtores Caseiros, do distrito de
Monsenhor Horta e retratará a alegria do samba, que é o tema deste
Carnaval.
Ah, os nossos temas são mesmo contagiantes e desenham com
primor as atrações escolhidas. Os
bonecos produzidos pelas mãos
dos artistas, estarão por toda a cidade. O Jardim, a avenida Getúlio
Vargas - que será palco dos desfiles
das escolas de samba - e a Praça
dos Ferroviários, ficarão cobertos
de magia.
Da sua abertura, no dia 28 de
fevereiro, até o dia 5 de março,
serão 72 apresentações, dentre cortejos, shows, desfiles de escolas de
samba, blocos, bailes, além de uma
programação especial voltada para
as crianças. Assim como a participação dos artesãos de Monsenhor
Horta, os dias de folia terão 90% de
suas apresentações realizadas por
artistas marianenses.
“Essa é um tipo de lembrança que, com certeza, quero que
tenham da nossa administração”,
orgulha-se o prefeito Duarte Júnior,
ressaltando as escolhas de artistas,
totalmente voltada para o fomento
da cultura e valorização local. “Temos que ter a sensibilidade e voltar
o olhar para nós mesmos quando
pensamos em realizar os eventos
em nossa cidade. Não há dúvidas
de que conseguimos ao longo desses anos trazer o resgate de uma
folia familiar, atrativa, saudável e
calorosa ao mesmo tempo. Isso é o
que desejamos para a nossa cidade,
para os nossos moradores e, claro,
para os nossos artistas”, afirma Du.
Pré-Carnaval 2019
Pra revelar um pouquinho do
primeiro dia de folia, junto à tradicional Feira Noturna, a Secretaria de Cultura e Turismo levará a
Banda Malá e Cia. Com essa ação,
o Pré-Carnaval promete animar todos os presentes, que além de ficarem com o gostinho de quero mais,
poderão apreciar todos os produtos
oferecidos semanalmente na feira,
marca já consolidada nas noites de
quinta-feira da Praça dos Ferroviários.

Confira a programação:

Quinta – 21 de fevereiro
Praça dos Ferroviários: 20h30 –
Pré-Carnaval – Banda Malá & Cia.
Quinta - 28 de fevereiro
Praça dos Ferroviários: 20h –
Cortejo de abertura do Carnaval com
o Bloco Zé Pereira da Chácara e Charanga Oi’tô Tonto, saindo da Praça JK
(Prefeitura); 21h – Show “Samba no
Pé de Moleque” com o Circo Volante;
22h30 – Show com Toninho Batista,
Jacob e Banda
Sexta - 01 de março
Praça Dom Benevides: 20h –
Concentração e início do Cortejo do Zé
Pereira da Chácara com a Charanga
Oi’tô Tonto.
Praça Gomes Freire: 20h30 Show de Dança com Flash Boys Crew;
21h – Show com Silvia Gomes e Banda; 23h – Show com a Banda Abahdá.
Praça dos Ferroviários: 21h –
Show c/a Banda Força do Samba; 23h
– Show c/ a Banda Deitando o Cabelo.
Sábado - 02 de março
Praça Gomes Freire: 15h – Carnaval das Crianças com Companhia do
Saci; 17h – Show com Sabor do Samba; 18h30 – Show de Dança com Entre
no Ritmo; 19h – Show com Giselle Couto e Banda; 21h – Show com Samba
de Sobra; 23h – Show com a Orquestra
Mineira de Música Brega.
Praça Dom Benevides: 20h – Início do Cortejo do “Zé Pereira da Chácara” e Charanga Oi’tô Tonto; Rua Wenceslau Braz: 16h – Saída do Desfile da
Banda dos Farrapos.
Praça dos Ferroviários: 17h –
Show com o Grupo Só Pagode; 19h
–Show com Clérisson Araújo e Banda;
21h – Show com Silvia Gomes e Banda;
23h – Show com a Banda Kasahara.
Domingo - 03 de março
Praça Gomes Freire: 14h – Carnavalzim – Osquindô (Carnaval para
Crianças); 16h – Bailinho do Braguinha
– Osquindô (Carnaval para Crianças);
17h – Show com Uns e Outros – Carnaval da “Velha Guarda”; 18h – Show
de Dança com Na Pegada; 19h – Show
com Grupo Baião Gaveteiro; 21h –
Show com Toninho Batista, Jacob e
Banda; 23h – Show c/ “Zé da Guiomar”.
Praça Dom Benevides: 15h –

Raissa Alvarenga

Solidariedade é uma ação poderosa, afinal, através dela qualquer atividade fica mais valiosa e
importante. É justamente isso que
vem acontecendo no Centro de
Referência da Infância e Adolescência – Cria, no início deste ano.
Um mutirão solidário formado
por diversos setores da Secretaria
está realizando intervenções e levando mais cores, conforto e vida
ao espaço.
De acordo com o Secretário
de Desenvolvimento Social e
Cidadania, Juliano Barbosa, essa
época é a mais recomendada para
realizar as ações, devidos às férias
escolares dos alunos, e que tudo
tem sido feito de uma maneira
muito especial. “Não precisamos
falar sempre que passamos por
muitos momentos difíceis e que
ainda sofremos o reflexo deles
em nosso dia-a-dia, mas temos
profissionais com o coração do tamanho do mundo, além de super

Cortejo com Palhaço Furreca; 16h às
20h – Desfile de blocos;
Praça dos Ferroviários: 17h –
Show com Bem Bolado; 19h – Show
com Sabor do Samba; 21h – Show
com Samba de Sobra; 23h – Show
com Incrível Banda
Av. Getúlio Vargas: 21h – Desfile
da E. de Samba “Acadêmicos do Barro
Preto”; 22 h – Desfile da E. de Samba
“Morro da Saudade”; 23h – Desfile da
Escola de Samba “Vila do Carmo”.
Segunda - 04 de março
Praça Gomes Freire: 15h – Show
com Bem Bolado; 17h– Show com Cada Um e Todo Mundo; 19h – Show com
Tony Primo e Banda; 21h – Show com
a Banda Kasahara; 23h – Show com
Chevette Veio.
Rua Wenceslau Braz: 16h – Banda dos Farrapos.
Praça Dom Benevides: 19h – Início do Cortejo do “Zé Pereira da Chácara” com a Charanga Oi’tô Tonto.
Praça dos Ferroviários:15h –
Carnaval das Crianças com Companhia do Saci; 16h – Show de Dança
com Na Pegada; 16h30 – Show de
Dança com Flash Boys Crew; 17h –
Show de Dança com Entre no Ritmo;
19h – Show com Baião Gaveteiro; 21h
– Show com Zé da Guiomar; 23h –
Show com Natália Nunes e Banda.
Avenida Getúlio Vargas: 20h –
Desfile da Escola de Samba Mirim “Vila
do Carmo”, de Mariana; 21h - Desfile da
Escola de Samba Mirim “Mestre Ataíde”, de Passagem de Mariana.
Terça - 05 de março
Praça Gomes Freire:15h – Show
com Deitando o Cabelo; 17h – Show
com Natália Nunes e Banda; 19h –
Show “Samba no Pé de Moleque”, com
Circo Volante; 21h – Show com a Banda Dois Zé; 23h – Show com Incrível
Banda, seguido por Show de Encerramento com Clérisson Araújo e Banda.
Praça Dom Benevides: 16h às
20h – Desfile de blocos; 21h – Início
do Cortejo do “Zé Pereira da Chácara”
com a Charanga Oi’tô Tonto.
Praça dos Ferroviários: 17h –
Show com Tony Primo e Banda; 19h
– Show com Cada um e Todo Mundo;
21h –Show com Gisele Couto e Banda;
23h – Show com Samba de Sobra.

Raissa Alvarenga

capacitados. Toda nossa equipe é
muito envolvida em todo o trabalho que é feito na secretaria e essa
sensibilidade torna tudo possível
quando precisamos de uma mãozinha”, afirma o secretário, parabenizando todos os funcionários
que depositaram seu tempo nas
ações de reparos.
As atividades são desenvolvidas por oficineiros, coordenadores, setor administrativo, serviços
gerais e demais servidores dos
departamentos existentes nos prédios. Salas estão sendo reparadas
e os espaços otimizados para dar
mais fluxo aos trabalhos. Além
disso, estão ocorrendo reformas
nos corredores e os quadros de
avisos estão sendo atualizados de
forma mais dinâmica, para melhor informar os participantes e
também os funcionários. A Padaria Escola ganhou uma nova área,
que dará mais mobilidade a todos
que fazem parte da oficina profissionalizante.
De volta à natação - As aulas
de natação estavam acontecendo em horário reduzido, devido
a uma reforma pendente na piscina. Segundo Juliano Barbosa,
o reparo teve prioridade neste
início de ano, para que os alunos
não ficassem desfalcados pela
ausência da oficina. “Estávamos

com um pouco de dificuldade na
reforma, por a ação ser mais complexa e precisar de uma atenção
maior. Conseguimos, finalmente,
realizar a reforma do vinil e, em
fevereiro, as atividades já iniciam
normalmente”, afirma.
Quadra com um novo visual
e, mais uma vez, feito por mãos
voluntárias - Outra ação solidária
que envolveu a secretaria e parceiros que utilizam o espaço da
quadra do Cria é a reforma do espaço. Cerca de 14 equipes, dentre
times de futsal, basquete, handebol e diversas outras modalidades
estão em uma ação conjunta para
melhorar a área, palco de diversas
oficinas e atividades esportivas.
De acordo com Juliano, serão feitas pinturas e reparos nos vestiários. “Quando falamos que temos
pessoas que se sensibilizam com
o trabalho que é levado às crianças e jovens que fazem parte dos
projetos da secretaria, com certeza incluem-se os nossos parceiros. Todos sabemos da importância de mantermos o nosso espaço
da melhor maneira possível. Só
tenho a agradecer a cada um que
dedica seu tempo nessa cooperação. Isso refletirá diretamente na
melhoria das ações desenvolvidas
e na qualidade de vida dos nossos
jovens”, conclui.
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Jovens integrantes de associação
recebem 50 kits de materiais esportivos

Inscrições abertas para o
Torneio de Peteca de Rua

Estão abertas as inscrições para o Torneio
de Peteca de Rua. Promovido pela Prefeitura
de Mariana, através da
Secretaria de Esporte, o
evento acontece no dia
17 de fevereiro, às 9h,
na Praça Gomes Freire
(Jardim).
O encontro promete
muita emoção, animação e alegria. Para
participar é necessário
comparecer à Secretaria
de Esporte, na Arena
Mariana, das 8h às 11h30 ou das 13h às 17h, até o dia 06 de fevereiro.
As inscrições são ilimitadas e o custo para se inscrever é a doação de um
produto de limpeza, que deve ser entregue no ato. A idade mínima para
participar é de 15 anos e serão aceitas apenas participação de duplas. Para
saber mais sobre as regras do torneio é necessário comparecer a reunião
técnica no dia 11 de fevereiro, às 19h, na Arena Mariana.
Os primeiros colocados receberão medalhas. Além disso, haverá prêmios especiais aos maiores de 18 anos, resultado de uma parceria com o
estabelecimento Fábrica Pub.Venha participar desse encontro que promete muita alegria e diversão!

Com o intermédio da Secretaria
de Cultura e Esporte, a Associação de
Luta de Mariana recebeu 50 kits de
materiais esportivos na segunda-feira, 14. A ação faz parte do acordo entre Prefeitura de Mariana, Renova e
empresas contratadas pela fundação.
Com equipamentos equivalentes a
R$15 mil reais, o kit conta com luvas,
protetor bucal e cinturão.
Presente na entrega, o secretário
de Cultura e Esporte, Efraim Rocha,
destacou que o repasse trará resultados positivos no futuro. “Esse é um
projeto que trabalha a inclusão e a
transformação. Parabenizo e agradeço todos os envolvidos e que todos os
alunos possam fazer bom uso desses
equipamentos. Já temos muitas estrelas e colheremos muitos mais frutos”,
disse Efraim.
Hoje a associação é composta
por 63 alunos, todos matriculados
nas escolas municipais e estaduais.
O objetivo, segundo o presidente da
Associação de Luta de Mariana, o
atleta e professor Marciano Anderson de Jesus, é tratar pontos negativos diagnosticados nos jovens em
seu ambiente escolar. “Mostramos
que para dar um passo à frente tem
que aprender a trabalhar em equipe e
com respeito. Foi um desafio muito
grande no início e já colhemos bons
frutos. Sempre autônomos, conseguimos caminhar e, agora, com essa parceria da secretaria, junto ao Conselho
Esportivo e Renova, vejo como uma
luz no final do túnel. Temos agora
mais materiais e vamos produzir ainda mais com esse incentivo”, afirma

Raissa Alvarenga

o professor.
Os jovens atletas das escolas
Dom Luciano, Soares Ferreira, Wilson Pimenta e também a Escola
Daura de Carvalho, do distrito de
Antônio Pereira, vem mostrando o
potencial e o crescimento dentro do
projeto. Hugo Leonel, morador do
bairro Rosário e estudante do Dom
Luciano, enxerga com muita positividade a ação. “Todos nós somos de
família humilde e não temos muitas
condições. Nosso professor exige toda uma conduta para que possamos
prosseguir com as aulas. Só temos a
agradecer pela oportunidade”, disse
Hugo. Dentre os 63 alunos da Associação, há vários campeões brasileiros em diversas categorias, segundo
Marciano, que também deu a notícia
que, em breve, será divulgada a data
do Campeonato Estadual de Esporte
de Contato em Mariana.
Outro ponto conversado durante
a entrega dos kits é o planejamento

para a instalação de um ringue. A
Arena Mariana, como apontado, seria o local mais adequado e de acordo
com secretário de Cultura e Esporte,
parte do planejamento inicial será
buscar mais parcerias para que ação
possa concluída.
Especialista de Relações Institucionais e representante da Fundação
Renova, Bruno Marques, destacou o
apoio da Renova. “É muito importante participar e fomentar ações como
essas, que incentivam a disciplina,
dedicação e empreendedorismo
pessoal. Todos queremos que esses
jovens sejam vencedores na vida.
Esse é um pedido da Prefeitura de
Mariana, que tem muito crédito com
a Fundação e estaremos sempre presentes”, concluiu Bruno, reafirmando
que todo fornecedor que tenha um
contrato mínimo com a Renova, como a empresa Hexágono e Dinâmica, tem a obrigatoriedade de investir
em ações sociais.

O BERRO DO
BODE ZÉ
Amparados pela comunidade, mas
abandonados pelo poder público
Desde 15 de janeiro de 2016 está em vigor em Minas Gerais a
Lei Nº 21970, que trata do controle populacional de cães e gatos,
incluindo-se aí cuidados com a sua saúde e proteção contra abusos, maus-tratos e abandono. Segundo a Lei, compete ao Município com o apoio do Estado, implementar ações que promovam a
proteção, a prevenção e a punição de maus-tratos e de abandono
de cães e gatos; a identificação e o controle populacional de cães e
gatos; a conscientização da sociedade sobre a importância da proteção, da identificação e do controle populacional de cães e gatos.
Até o momento, a referida é inócua e, em alguns casos, tem estimulado o abandono de animais no município de Ouro Preto. Como
a municipalidade não tem recolhido os animais, como determina a
Lei, por pura incapacidade de abrigo e manutenção dos recolhidos,
pessoas insensíveis e irresponsáveis se sentem mais à vontade para abandonar animais, quando estes adoecem, lhes pesam no orçamento ou as incomodam. Ardilosamente, são abandonados nas
imediações das residências de pessoas que, ao contrário das primeiras, dão proteção, carinho e alimento aos bichinhos. Felizmente,
cães não mais são vistos a perambular famintos, pois há sempre
quem providencie alimento e, eventualmente, até assistência veterinária se consegue para eles, não mais denominados “vadios” ou
“de rua” mas “cãomunitários”. Mas, como tudo tem limites, chegará
o momento em que a comunidade perderá o controle da população
“cãomunitária”. A administração municipal se omite, sob o silêncio
da estadual, e Lei 21970 completa três anos de nada, com nada e
para nada? Para o quê a criaram?
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Começa a terraplenagem do canteiro
principal do reassentamento coletivo
de Paracatu de Baixo
Subdistrito de Mariana foi um dos atingidos pelos rejeitos da barragem de Fundão
Começou esta semana a terraplenagem da área onde serão instalados os escritórios, sanitários,
refeitório e o ambulatório para
atender as empresas que irão atuar
no reassentamento de Paracatu de
Baixo em Lucila, terreno escolhido pela comunidade do subdistrito
atingido pelos rejeitos da Barragem de Fundão, em Mariana.
Esta segunda fase do canteiro é
mais um passo no processo de reconstrução do subdistrito. O objetivo é antecipar as instalações dos
escritórios e estruturas de apoio
das empresas.
Cerca de dez equipamentos devem operar no local com a movimentação de terra e içamento dos
contêineres que irão abrigar as
estruturas. Também estão sendo
realizadas drenagens no acesso à
obra.
Também estão sendo implantadas cercas e placas de sinalização.
No pico da obra do canteiro, o número de trabalhadores deve chegar
a 55. Em 20 de novembro, a Prefeitura de Mariana (MG), por meio
das Secretarias Municipais de
Obras e Gestão Urbana e de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável concedeu a Dispensa
de Licenciamento Ambiental para
a implantação do canteiro. Com
isso, a Fundação Renova pode ini-

ciar a primeira fase das obras do
canteiro.
Em setembro, foi aprovado em
assembleia, com 97% de votos favoráveis, o projeto conceitual do
reassentamento coletivo. O arranjo
de ocupação validado pela comunidade indica o traçado das ruas,
localização dos lotes, dos equipamentos públicos, dentre outros.
Para o início do reassentamento,
serão necessários o protocolo e a
análise do projeto de ocupação do
terreno pelos órgãos de licenciamento urbanístico. Em seguida,
o projeto será submetido à análise ambiental. No mês passado, a
Prefeitura de Mariana sancionou
a segunda e última lei que permite
o parcelamento do solo e a criação

e regulamentação da poligonal
de Área de Diretrizes Especiais
(Adies), de acordo com todas as
exigências do Plano Diretor Urbano e Ambiental.
O projeto de ocupação do subdistrito deverá se aproximar das
características físicas e os aspectos patrimoniais e culturais do
subdistrito atingido, sobretudo as
relações de vizinhança. A elaboração e aprovação de todas as etapas
contam com total envolvimento da
comunidade, comissão de atingidos e assessoria técnica. O reassentamento deve ocupar uma Área de
Diretrizes Especiais de aproximadamente 95 hectares e está inserida
em uma área composta por cerca
de 392 hectares.

