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Saneouro:

conheça os planos da empresa
que será responsável pelo tratamento de água e
saneamento de
esgoto da cidade
de Ouro Preto pelas próximas décadas. A entrevista
exclusiva com a liderança da empresa você confere na
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PROCLAMAS
DE CASAMENTO
Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil
de Ouro Preto. Oficial Titular: Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná,
nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG.
Tel: (31) 3551-0422 E-mail: cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
EDITAL 10604 JOAQUIM DONIZETTI DONDA, viúvo, brasileiro,
Engenheiro de Minas, natural de Neves
Paulista - SP, nascido aos 24/03/1956, filho de: Albino Donda e Anselma Cabrera Donda. MAGALI DOS SANTOS
REIS FELIPE, divorciada, brasileira,
Aposentada, natural de Viçosa - MG,
nascida aos 25/07/1963, filha de: Antônio Ferreira dos Santos e Hilda Andrade
dos Santos Reis. Ambos residentes e domiciliados em Ouro Preto – MG.
EDITAL 10605 JOÃO LUCAS DA
SILVA, solteiro, brasileiro, Professor,
natural de Ouro Preto - MG, nascido
aos 15/09/1982, filho de: João Evangelista da Silva e Vanda Maria Ferreira da
Silva. VANESSA SILVA DE FARIA,
solteira, brasileira, Professora, natural de Rio das Flores - RJ, nascida aos
07/02/1984, filha de: Manoel Machado
de Faria e Maria Barbara Silva de Oliveira. Ambos residentes e domiciliados
em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 10 de janeiro de 2020.
CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
EDUARDO EVANGELISTA DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ouro Preto-MG,
nascido a 20/06/70, filho de Benvindo
Evangelista de Oliveira e Izabel Ferreira de Oliveira e MARIA MADALENA DAS GRAÇAS, brasileira,
solteira, doméstica, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 18/12/81, filha
de Loriano Crescêncio das Graças e
Efigênia Rômulo Reis das Graças;
Ambos residentes neste subdistrito;
BRUNO VINICIUS DA COSTA,
brasileiro, solteiro, mecânico de autos, natural de Belo Horizonte/MG,
nascido a 12/01/88, filho de Geralda
da Costa Reis e TELMA APARECIDA SOUZA DE JESUS, brasileira,
solteira, do lar, natural de Ouro Preto-MG, nascida a 21/05/88, filha de José Rosa de Souza de Jesus e Efigênia
Xavier de Purificação Souza de Jesus;
Ambos residentes neste subdistrito;
MIGUEL PAGANIN NETO, brasileiro, solteiro, engenheiro geólogo,
natural de Belo Horionte/MG, nascido
a 16/09/86, filho de Clayton Antônio
Zattar Paganin e Maria José Barboza
Zattar Paganin, e ISABELA VIEIRA
DE SOUSA GOUVEIA, brasileira,
solteira, advogada, natural de Ouro
Preto/MG, nascida a 15/04/89, filha
de Antônio Maria Claret de Gouveia e
Conceição Aparecida Vieira de Sousa
de Gouveia; Ambos residentes neste
subdistrito;
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto,08 de janeiro de 2020.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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Carnaval de Ouro Preto
é novamente patrocinado
pela Ambev e em 2020
nove escolas de samba
participam do desfile

Michelle Borges

Pelo segundo ano consecutivo o Carnaval de Ouro
Preto será patrocinado pela empresa Ambev. A iniciativa é da empresa Pulsar Brasil, produtora de Belo Horizonte, que teve um projeto
aprovado pela Lei Federal
de Incentivo a Cultura. O
projeto foi vencedor de um
chamamento público em
novembro e a produção
terá o valor de R$2,1 milhões para realizar a festa.
Desse valor, uma parte
será destinada às escolas
de samba da cidade, que
esse ano chega a nove
agremiações com o retorno
da Imperial de Ouro Preto.
Nesta semana, terça (7) e
quarta (8) representantes
da Liga das Escolas de
Samba de Ouro Preto (Lesop) patrocinadores, representantes da prefeitura
e também das escolas, se
reuniram para definir se o
desfile aconteceria ou não
e qual valor será destinado
ás agremiações.
De acordo com o presidente da liga, João Bosco
Neves, cada escola deve
receber R$40 mil e serão
dois dias de desfile, no domingo (23) e na segunda
(24) de carnaval.
Confira a ordem dos
89,3 FM Ouro Preto
desfiles, que começam todos os dias a parti das 20h:
Domingo - Imperial de
Ouro Preto, ESIM, G.R.
Cachoeira do Campo e Império do Morro Santana;
Segunda - Acadêmicos de São Cristóvão,
Princesa Isabel, Aliança da
Piedade, Unidos do Padre
Av. JK,16-4º andar, Ed. Higia - Bauxita/Ouro Preto
Faria e Santa Cruz.

Nylton
Gomes
Batista
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CARTA AOS TEMPOS

UFOS na Região
dos Inconfidentes?

Iniciemos o ano de forma diferente. Substituamos o texto,
comumente a expressar opinião pessoal, por relato mais jornalístico a explicar algo, antes que interpretações errôneas venham
confundir a opinião pública. Vivemos época, em que novidades
tecnológicas pipocam a cada instante; mal nos acostumamos
com uma e já vem outra mais interessante. Como há um vazio de quinze dias entre o fato e esta edição, é possível que a
grande mídia já o tenha explorado, anulando esta iniciativa de
esclarecer o estranho “fenômeno” observado na madrugada, em
torno das 3h20, de 27 de dezembro. Mas, vamos lá.
Por volta das 5h15, durante a caminhada matinal (acompanhado da Brisa, minha cadela labrador), chegava a portaria da
RCM Stone (antiga OPPS) quando o Aparecido Miranda, funcionário daquela empresa, apressou-se em me fazer o relato.
Disse-me ele que, das 3h20 às 3h40, mais ou menos, observou
um estranho desfile de luzes no céu, no sentido oeste/leste. Segundo ele, as luzes eram fixas e se deslocavam em fila indiana,
desaparecendo num determinado ponto e reaparecendo em outro, logo à frente.
O Aparecido se mantém bem informado como autodidata
que é, fato que o fez descartar o observado da fenomenologia
ufológica, mesmo porque é um estudioso do assunto. Dentro do
que já assimilou da ufologia, percebeu logo que a coisa seria
outra. Aviões também não podiam ser, já que não se mostravam
luzes de navegação e nem era emitido ruído; drones, também
não. Calculou ele que teriam sido uns cinquenta focos, quinze
além dos trinta e cinco que contara. Ele imaginava que os objetos, a uma altura de mil metros e aparentemente luminosos, na
verdade seriam iluminados pela luz do sol que surgiria dentro de
duas horas. Concordei com o reflexo da luz solar, mas discordei
da altura, observando ao Aparecido que, na hora da observação, o sol não seria visto à altura de mil metros. Os objetos deviam estar a uma altura bem superior; talvez, em órbita, pensei.
Despedi-me dele, prometendo dar uma “fuçada” no todo poderoso Google. Em outros locais, outras pessoas teriam também observado o fenômeno e o registro já teria sido feito. Já se
foi o tempo em que era necessária a presença de um repórter,
no local do fato, para registrá-lo e divulgá-lo. Qualquer pessoa,
de posse de um celular, querendo, pode ser repórter! O furo,
atualmente, chega a ser feito pela própria testemunha do fato,
levando o repórter profissional à condição de “marido traído”, o
último a saber!
Conforme o previsto, no Google foi encontrada a explicação.
Trata-se de um projeto denominado Starlink, ligado à empresa
SpaceX, fundada por Elon Musk, nos Estados Unidos. O Starlink, ao fim de sua instalação, será uma imensa rede interconectada de milhares de satélites. Segundo o próprio Musk, a ideia é
lançar 11.943 satélites, em lotes de 60 unidades, um dos quais
lançado dia 17 de outubro último. O projeto tem como objetivo
expandir a internet banda larga a todo o planeta, eliminando os
muitos pontos escuros ainda existentes na web.
No Rio Grande do Sul, 6 de dezembro, onde e quando se
viram os satélites Starlink, pela primeira vez, pessoas ficaram
um tanto apreensivas, muitas a classificar o fato como fenômeno
ufológico. Ufólogos, por sua vez, inquietam-se com o lançamento de tais satélites pois, se aos primeiros lançamentos o impacto
é dessa nível, imagine-se quando a rede cobrir todo o planeta.
Pesquisadores da ufologia terão muito trabalho para separar óvnis de satélites ante pretensos contatos de primeiro grau. Astrônomos também reclamam contra a interferência de tais objetos
em suas observações. Mas, cá pra nós, não serão picuinhas? O
espaço, há muito tempo, está cheio de lixo; e tanto que os satélites Starlink estão programados, para evitar colisão com qualquer
corpo estranho em sua rota. Quanto ao lixo, ao fim de sua vida
útil (5 anos), cada satélite também é programado para se consumir inteiramente, sem deixar resíduos.
Fica aí o esclarecimento prévio. Se alguém, ao voltar da noitada, vir uma procissão de luzes no céu, aquiete-se; admire o
novo fenômeno proporcionado por engenhocas humanas e vá
para casa tranquilo(a). Não saia a gritar que está havendo uma
invasão alienígena e, muito menos, que o mundo vai acabar!
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É preciso definir o destino do Dom Bosco
Há seis anos permanece indefinido o destino do Dom Bosco, em
Cachoeira do Campo, incluindo o
antigo quartel do Regimento de Cavalaria da Colônia e os 520 hectares
que o cercam. Em local privilegiado, às margens da BR-356, entre
Ouro Preto e Itabirito, continua sob
a propriedade da Ordem Salesiana,
que instalou-se em Cachoeira em
1893 após receber o Dom Bosco do
atual governador, Afonso Penna,
com o objetivo de instalar e manter
um colégio. Os salesianos cumpriram esta missão por 100 anos mas
se viram obrigados a fechar o antigo colégio, famoso como internato,
mas com um modelo que não mais
se sustenta nos tempos modernos,
a exemplo do Colégio do Caraça,
também famoso.
Tentaram uma hospedaria e
um local de seminários e reuniões,
o que também não deu certo. Decidiram então vender, por R$ 20
milhões, para uma empresa imobiliária de BH, que pretendia implantar um loteamento e que chegou a
informar que poderia usar o antigo
quartel como hotel. A venda foi impedida pelo Ministério Público Estadual que, por solicitação do Movimento “O Dom Bosco é Nosso”,

surgido em Cachoeira do Campo
e com apoio de setores ouro-pretanos, ajuizou Ação Civil Pública
pedindo que o patrimônio, quartel e
terras, fosse devolvido ao Governo
do Estado por descumprimento do
objetivo da doação.
Os salesianos ganharam na
primeira instância, na Comarca de
Ouro Preto, ganharam no Tribunal
de Justiça do Estado e tiveram estas
sentenças confirmada na instância
federal. Neste ínterim, o IEPHA
tombou o antigo prédio, reedificado em 1776 pelo governador Dom
Antônio de Noronha para ser o
quartel do Regimento de Cavalaria
da Colônia. Neste Regimento serviu Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes, e seu comandante era
o também inconfidente tenente-coronel Francisco de Paula Freire de
Andrade. No Dom Bosco, Dom
Pedro I esteve em 1822 e 1831 e
dom Pedro II o visitou em 1881, o
encontrando quase abandonado e
resolveu doá-lo para o Governo do
Estado. Por três anos lá funcionou
o Colégio Agrícola Cesário Alvim,
que também fracassou.
Hoje, o conjunto permanece
fechado, em processo de deterioração. A UFOP já manifestou seu

interesse para sediar uma incubadora de projetos. A Polícia Militar
reconhece que sua origem foi no
quartel de Cachoeira e manifestou
seu interesse em instalar um museu
e outras atividades, inclusive a criação de cavalos, retornando à Coudelaria (criação de cavalos) implantada inicialmente por Dom Pedro I.
A Ordem Salesiana permanece em
silêncio, nada revelando, até agora,
sobre qual destinação poderá dar ao
prédio. Ou mesmo se pretende, novamente, tentar vender.
Valioso, com localização estratégica, o Dom Bosco e terrenos podem servir para novos empreendimentos. Admite-se que possa servir
a iniciativas culturais e educacionais mas também para uma ocupação imobiliária, contida nos amplos
terrenos e não exclusiva. Prefeitura
de Ouro Preto, UFOP, Polícia Militar e os salesianos poderiam organizar uma reunião e discutir o destino
do Dom Bosco, com anuência da
comunidade de Cachoeira do Campo. O pior é nada fazer enquanto
deteriora-se o patrimônio histórico
e fica inútil propriedade tão importante e valiosa, até para a economia
regional. *Jornalista (mwerkema@uol.com.br)

Fortes chuvas e sabotagem causam
problemas no abastecimento
de água em Ouro Preto

Desde o dia 2, SaneOuro assumiu os trabalhos de saneamento básico do município
Michelle Borges

O ano já começou com problemas no abastecimento de água em
Ouro Preto. Neste período acontece
também a transferência do Serviço
Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (SEMAE) para o consórcio
de Saneamento SaneOuro. Em
comunicado da empresa, as fortes
chuvas do inicio do ano foram o causador do problema. O Prefeito Júlio
Pimenta também informou que o
fechamento de registro de um reservatório prejudicou o abastecimento.
Nesta segunda-feira (6) o sistema está normalizado em todos os bairros,
de acordo com a SaneOuro.
Internautas usaram as redes
sociais desde a sexta-feira (3) para
falar sobre a falta d’água na cidade.
No mesmo dia, moradores do bairro
Nossa Senhora de Lourdes fizeram
uma manifestação fechando a rodovia em frente à Cooperouro com
queima de pneus. A pista foi liberada
no mesmo dia.
De acordo com a empresa responsável pelos serviços de saneamento básico da cidade, SaneOuro,
que assumiu os trabalhos na quinta-feira (2), as fortes chuvas dos últimos dias provocaram inundações
nas Estações de Tratamento de Água
do Itacolomi e do Jardim Botânico,
o que causou a interrupção do abastecimento em vários bairros. “Além
de a equipe reparar as adutoras, caminhões-pipa foram disponibilizados para abastecer as residências que
tiveram o abastecimento interrompido”, informou em nota.
Ainda segundo a empresa, o
principal desafio da SaneOuro é
a “reestruturação dos sistemas de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, uma vez que as

redes são muito antigas e, por isso
estão sujeitas a rompimentos e obstruções”.
Outro ocorrido que agravou o
problema, de acordo com o prefeito Júlio Pimenta, foi o fechamento
de um registro no reservatório no
bairro Nossa Senhora de Lourdes,
interrompendo assim também o
abastecimento dos moradores locais.
Ele gravou um vídeo falando sobre
o assunto. “Nossa equipe constatou
que alguém fechou o registro do reservatório, que como estava cheio,
começou a vazar água pelo ‘ladrão’.
Todas as bombas também foram
reestabelecidas e funcionam normalmente. Nós vamos providenciar
um cadeado e colocar um vigia para
que não deixem fechar o registro”,
explicou.
O atendimento da nova empresa pode ser realizado pelo telefone:
(31) 3350-5152 ou pessoalmente em
sua loja, à Av. Juscelino Kubistchek,
717 – Vila Itacolomi (ao lado da Nacional Tintas/Ortobom) de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 12h.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

STF e seu julgamento
contraditório

O SUPREMO Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros,
escolhidos dentre os cidadãos com mais de trinta e cinco anos de
idade e menos de sessenta e cinco.
A Constituição Federal de 05 de Outubro de 1988 é a maior lei
do País, como fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte para
criar um Estado Democrático de Direito, assegurando o exercício
dos direitos sociais e individuais do povo brasileiro.
Entre seus grandes objetivos está a Constituição de uma Sociedade livre, justa e solidária, promovendo o bem estar de todos, sem
preconceitos de qualquer natureza, e, sem qualquer forma de discriminação. Ela exige que os Ministros do Supremo Tribunal Federal
sejam julgadores de “notável saber jurídico e reputação ilibada”. A
eles compete a guarda da Constituição, com atuação clara, objetiva, plenamente justificável julgando originariamente vários tipos de
ações e recursos ordinários. É uma tarefa que exige absoluta consciência das leis, por seus julgamentos que são seguidos pelos demais tribunais jurídicos do País. Não podem vacilar, muito menos,
aplicar mal a lei em suas decisões colegiadas.
HÁ UMA radiografia completa da nossa suprema corte – do
Mensalão ao governo atual – intitulado “Os Onze”, referindo-se aos
ministros que compõem o STF, de autoria de Felipe Recondo e Luís
Weber, jornalistas e advogados, conhecedores profundos das decisões e do funcionamento desta nobre e privilegiada corte suprema
do Brasil. Na abertura do livro está registrada a nomeação dos ministros e por quais presidentes foram indicados, desde José Sarney
até Michel Temer.
No epílogo desta Obra, às fls. 335, há uma parte do comentário
que reputo de relevante interesse, quando assim escrevem: “Sem
o respeito à própria jurisprudência, o Supremo tem sido campo fértil
para comportamentos judiciais questionáveis.
Os casos heterodoxos se avolumam:
Um ministro suspende sozinho, os efeitos de um julgamento do
plenário do Supremo, do qual ele próprio participou – e como relator.
Outro juiz pede pressa para o julgamento de uma ADI e, quando o
processo está próximo de ser julgado, solicita seu adiamento para,
em seguida, decidir o caso sozinho.
Um ministro cita como fundamento para sua decisão um precedente que não tem relação nenhuma com a causa que está julgando. Outro muda completamente seu voto, declarando aderir à
corrente oposta à sua para não perder a prerrogativa de redigir o
acórdão do julgamento.
Um concede a liminar sem que as partes do processo tenham
solicitado; outro tenta formar maioria no plenário em favor de sua
posição, computando o voto proferido por um ministro já aposentado na turma”.
EM CONCLUSÃO: dia 08 de dezembro foi dedicado à Justiça,
e, nada mais oportuno que a apreciação do mais alto Colegiado
Jurídico, nas suas mais recentes decisões, ora agradando ora descontentando aos analistas do conteúdo de suas teses. Exemplo gritante e quase inexplicável a gente pôde observar nos julgamentos
da prisão em 2ª Instância: O mesmo colegiado que aprovou, foi o
mesmo que o desaprovou. Duas medidas contraditórias. O povo
ficou sem saber qual decisão reflete realmente a verdade. “Os grandes só nos parecem grandes, pois estamos de joelhos. Levantemo-nos”! (Proudhon).
Vamos aguardar o julgamento político, através de modificação
de artigos dos códigos penais. Nós somos favoráveis à prisão após
julgamento em 2ª Instância.
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Festa do Reinado abre o Calendário
Cultural de Ouro Preto

Ane Souz

A festa do Reinado de Nossa
Senhora do Rosário e Santa Efigênia é um dos maiores eventos
tradicionais de Ouro Preto e tem
uma das celebrações do Congado mais importantes do Brasil,
declarado patrimônio imaterial
da cidade de Ouro Preto em
2019. As festividades começaram no dia 05 de janeiro de
2020, e o encerramento é no dia
12 de janeiro, dia festivo, com o
cortejo das guardas de congado
pelas ladeiras históricas.
O Congado tem suas origens
nos antigos reinos do Congo,
Moçambique e Angol. Os registros apontam que a festa é realizada pela primeira vez no Brasil
há 600 anos, tornando-se uma
tradição da fé afrodescendente.
"É de grande importância a
festa do Reinado, pois através
dessa festividade mantemos
viva a memória dos nossos ancestrais. Louvando, cantando

e dançando em honra a Nossa
Senhora do Rosário Santa Efigênia e São Benedito”, explica
Kedison Guimarães, Capitão da
Guarda de Moçambique Nossa
Senhora do Rosário e Santa Efigênia, que completa: “Tal fé que
nos mantém firme na caminhada. Tiraram nossos ancestrais da
África, mas não tiraram a África
de nós. Ela continua ecoando
dentro de nossos corações e
mostramos está Fé que Canta
e Dança, através da Batida de
nossos tambores".
Para Kátia Silvério, presidente da Associação dos Amigos do Reinado (Amirei), "fazer
parte na preservação e perpetuação da nossa cultura afro-brasileira e divulgar a cultura negra,
que é um dos pilares do povo de
Ouro Preto, transita pela cultura
oral, local, identidade e patrimônio, demonstrando que o Congado é mais que uma festa, ele

é resgate, educação, empoderamento. Ele é a vida de nossos
ancestrais ASÉ".
O secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni, lembra
que neste ano a festa apresenta
duas singularidades: “faremos a
entrega do título de Patrimônio
Imaterial da Festa e também faremos a entrega da Casa de Cultura Negra, um projeto pioneiro
no país, onde todo o paisagismo
está sendo feito com plantas ligadas à cultura afro”.
O secretário de Turismo,
Indústria e Comércio de Ouro
Preto, Felipe Guerra, convida
a todos para participarem deste
grande evento. “Abrimos o calendário municipal de eventos de
Ouro Preto com a festa do Congado. É uma festa que vem crescendo muito nos últimos anos,
com uma organização extremamente profissional, e que hoje
atrai turistas do Brasil inteiro”.

PANORAMA

A
O

grupo ‘The Pigs off Road’, de Cachoeira do Campo, realizaram no
fim de ano o evento "A Última do Ano". A programação contou
com um passeio off road na região de Cachoeira. Pela primeira vez, no
local da chegada, foi construída uma pista com obstáculos para brincadeiras 4x4. O espaço para montar a pista foi cedido pelo apoiador do
off road, Júnior Pedrosa e teve a participação de aproximadamente 200
pessoas durante todo o sábado, dia 21, e contou com muita diversão e
adrenalina.

Casa dos Contos convida V.Sa. para a abertura da exposição Ver com a Alma, do artista Naldo Navajas. A
mostra apresenta parte do acervo pessoal do artista disponibilizado pela família, com obras fortes e sensíveis de personagens ouropretanos realizadas ao longo de sua carreira de
40 anos, além de depoimentos de amigos e admiradores. O
trabalho tem um cunho de memória social, na medida em
que referencia a expressão da cultura ouropretana. Marias,
Josés, Joaquims que se fundiram no mito da cidade majestosa. Naldo fala por meio do pincel: rostos por vezes anônimos na grandiosidade do patimônio mundial. O artista viveu
um amor em Ouro Preto e um amor com Ouro Preto. Deu
à cidade uma conotaçāo feminina: conhecia suas curvas e
como se acentuavam de acordo com as estaçōes do ano. Ao
longo dos 40 anos de carreira, estabeleceu-se em quatro ateliês, onde produziu e lecionou, casou-se, teve duas filhas e
quatro netos. Naldo pintou seu último quadro em 2014, ano
de seu falecimento: um auto retrato inacabado, apresentado
na mostra. A mostra Ver com a Alma será inaugurada em 10
de janeiro, sexta-feira, às 19h. A mostra permanecerá aberta
ao público até o dia 16 de fevereiro.
Por Debora Lopes e Helen Navajas

O

O aluno Matheus Borges Silva Miranda, da
Escola Municipal Benedito Xavier, de Glaura, foi aprovado no IFMG, para Técnico em
Automação. Sua vitória é comemorada pelos pais Soraya Miranda e Rodrigo Borges,
além da irmã Manuelle. A Escola o parabeniza pelo excelente desempenho como aluno e pela conquista alcançada. Parabéns!

recesso parlamentar da Câmara Municipal de Ouro Preto teve início no dia 23 de dezembro e segue até o
dia 2 de fevereiro. As Reuniões Ordinárias retomam no dia 4 de fevereiro. Porém, durante esse período de
recesso, a Câmara continua com seus serviços de atendimento à população. O Centro de Atendimento ao Cidadão
(CAC) disponibiliza diversos serviços para a população. No Posto de Atendimento é possível tirar xerox e impressão gratuitamente e ainda emitir a Carteira de Identidade. O CAC, que funciona de segunda a sexta-feira, das 12h
às 18h, conta, também, com um programa de orientação aos idosos e atua como um posto de achados e perdidos e
descarte de pilhas. Confira os detalhes de cada serviço oferecido. Para outras informações, entre em contato com
a Câmara Municipal de Ouro Preto pelo número 3552 – 8500.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Amor
Existem várias e diferentes formas de amar. É impressionante como uma palavra tão pequena pode englobar sentimentos tão
grandes. A grafia pode ser de poucas letras, mas o significado é
gigantesco.
Primeiro amamos nossos pais, vamos crescendo e conhecendo outros amores: irmãos, amigos, namorados e namoradas....
amamos os animais, as plantas, a natureza.... Quando nos tornamos donos de nós mesmos, aprendemos a amar a vida. São muitas as formas de amor, e, como tão bem diz o Lulu Santos, “toda
maneira de amar vale a pena”.
No mundo tecnológico em que vivemos, onde as pessoas cada
vez se comunicam mais por palavras e menos por sentimentos,
esta palavrinha de curta grafia e imenso significado tem se banalizado muito. Precisamos ficar atentos a isto. Escrever “eu te amo”,
“com amor”, etc, é muito fácil e está a cada dia mais comum. Na
internet, o que tem de “amor” é brincadeira. A pessoa “conhece”
outra em uma rede social em um dia e no dia seguinte as duas já
estão esbanjando “eu te amo”, prá lá e prá cá. Isto sem contar o
“eu te amo” ostentação, para mostrar para o mundo o quanto são
felizes.
Não digo que não haja sentimentos verdadeiros no mundo
virtual, claro que há. Eu mesma, graças a Deus, mesmo me utilizando muito pouco desta ferramenta, se alguém escreve “eu te
amo” para mim, eu sei que é real, e vice-versa. E assim como eu,
existem muitas pessoas. A diferença é que o “eu te amo” que nós
escrevemos e lemos é o mesmo que também ouvimos, falamos,
e sentimos. O amor transita entre os dois mundos, real e virtual.
Este é o verdadeiro amor, um sentimento muito além das palavras. Obviamente, falar é muito bom, como também é muito bom
ouvir. Escrever também é bom, como é bom ler. Mas é preciso ir
além disto. É precioso ultrapassar o teclado e chegar ao coração.
Podemos e devemos colocar sentimento no que falamos ou escrevemos, mas jamais conseguiremos que os sentimentos sejam só
palavras. Tecnologia nenhuma do mundo ainda conseguiu isto, e,
caso consiga algum dia, perderemos nossa humanidade.
São nossos sentimentos que nos tornam humanos, tanto os
positivos quanto os negativos. Cabe a cada um dar o seu máximo
para preservar os primeiros e se afastar dos segundos, mas se os
perdermos, deixaremos de ser humanos.
Amar é bom demais. Ser amado, melhor ainda. Mas que venha
de dentro, e não de um teclado de celular, somente. Que o teclado
seja um instrumento para se colocar em palavras o que vem da
alma. Muitos usam as palavras apenas como letras que formam
sílabas, e isto chega a ser triste. “Eu te amo” não são apenas três
palavras. São três palavras que significam o mais sublime que
existe dentro de nós. Não vamos banalizá-las.
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Entrega dos presentes da Cooperouro
Foram entregues às crianças e
adolescentes da Pastoral do Menor os presentes arrecadados por
meio da Árvore Solidária Cooperouro. Na sexta-feira (27/12) foi
feita a entrega na Sede da Pastoral aos atendidos dos bairros de
Ouro Preto. No sábado (28/12), a
entrega foi feita aos atendidos do
Distrito de Santo Antônio do Salto. O Presidente da Cooperouro,
José Tavares Pereira participou da
entrega na Pastoral, localizada no
bairro Taquaral. Além dos presentes, foi realizada uma confraternização junto aos menores e familiares, com cachorro quente, suco e
muitas brincadeiras. Nesta edição
da Árvore Solidária, cerca de 200
presentes foram distribuídos e proporcionaram um Natal mais feliz
a crianças e adolescentes carentes,
com idades entre 0 e 13 anos. Esse
foi o segundo ano em que a Pasto-

ral do Menor foi contemplada pela
Árvore Solidária, braço social da
Campanha Natal Solidário Cooperouro, realizada desde 2001. A

Cooperouro a a Pastoral do Menor
agradecem a toda a comunidade
que contribuiu para o sucesso da
Campanha Árvore Solidária 2019.

Polícia Militar apresenta balanço de ações realizadas
em 2019 e confirma redução de criminalidade
Comandante da PM falou sobre as estatísticas de 2019 nas cidades atendidas pelo 52ºBatalhão:
Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Diogo de Vasconcelos
Michelle Borges

Em coletiva de impressa na
manhã desta terça-feira (7) o
Comandante Tenente-Coronel do
52° Batalhão da Polícia Militar,
Ademir Siqueira de Faria, fez um
balanço das operações realizadas
em 2019 e confirmou uma redução na criminalidade nas cidades
atendidas pelo Batalhão: Ouro
Preto, Mariana, Itabirito e Diogo
de Vasconcelos. Os números
foram extraídos do armazém de
dados do Registro de Eventos de
Defesa Social (reds).
O Comandante do 52° Batalhão avaliou o ano de 2019 como
de muito trabalho e resultados

positivos, com a redução do índice de criminalidade em relação
a 2018. “Se tratando de crimes
violentos, neste último ano, tivemos uma diferença de registro de
22 crimes. Então, o Batalhão vem
ano a ano tendo uma redução nos
números da criminalidade. Já em
2018, em comparação a 2017, nós
tivemos uma redução muito grande, cerca de 40%. Isso demonstra
que a sociedade tem colaborado
com a Polícia Militar, passando
informações e também é resultado
da ação com outros órgãos de
Defesa Social para aumentar a
sensação de segurança e melhorar
o serviço de segurança pública na
área de sua unidade”, comemora.

Umas das ocorrências que
também teve baixa nos registros
e foi destacada pelo Coronel é a
de furtos, quando não há emprego
de ameaça. “No ano de 2019 nós
tivemos 262 registros a menos
que 2018, uma redução de mais
de 12%. Nós entendemos como
muito positivo e as pessoas têm
tomado medidas protetivas e preventivas, auxiliando o trabalho da
PM”. Os roubos, quando a vitima
é abordada com violência, também tiveram redução significativa, mais de 18%. “Esses números
são positivos e mostra que precisamos continuar esse trabalho,
contando com apoio da comunidade que pode fazer a denúncia

pelo 190 e Disque Denúncia 181
para que a gente possa buscar essa
melhoria”, reforça.
Outro ponto positivo das operações, relatado na coletiva, foi a
apreensão de 188 armas de fogo.
“Isso significa que a cada dois
dias nós tivemos uma arma de fogo retirada de circulação. Muitas
delas que poderiam ser utilizadas
para diversos tipos de crimes.
Observado que tem muitas armar
irregulares na região e nós vamos
continuar com esse trabalho em
2020. Por isso contamos com a
sociedade para denuncie aquelas
pessoas que possuem armas de
fogo de forma irregular”, ressalta
o Comandante.

Uma das ações de prevenção
da PM destaque na comunidade
é o Programa Educacional de
Resistência às Drogas (Proerd),
que é desenvolvido em todo estado. Na região, mais de dois mil
jovens finalizaram o programa.
“É um trabalho preventivo, onde
o policial atua nas escolas e leva
a mensagem para que os jovens
possam ficar longe das drogas e
da violência. Entendemos que a
prevenção é o melhor remédio”,
salienta o Tenente-Coronel.
Finalizando, o Comandante
reforçou a importância da colaboração da sociedade no trabalho da
Polícia Militar. “É importante que
a população esteja sempre atenta,
é preciso denunciar quando
perceber situações diferentes
da normalidade,
pessoas estranhas próximas.
Acionem a Polícia Militar com
informações
precisas que
possam ajudar
na ação policial
mais rápida, assim o resultado é
sempre mais positivo”, instrui.
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Superintendente da Saneouro fala sobre serviços
de saneamento após concessão dos trabalhos

Empresa assumiu no início do ano e já enfrenta problemas com o abastecimento de água na cidade
Michelle Borges

No dia primeiro de janeiro teve
início em Ouro Preto a prestação
de serviços da nova empresa responsável pelo saneamento básico
da cidade, Saneouro. Logo no primeiro dia, a cidade passou por problemas no abastecimento, o que
gerou muita dúvida na população
sobre a qualidade do serviço que
será prestado. A reportagem do
Jornal O LIBERAL conversou
com a Superintendente do consórcio Saneouro, Elisa Ribeiro, para
esclarecer os problemas de abastecimento já ocorridos e também
sobre as mudanças com a transferência para a empresa privada.
Com a extinção do Serviço
Municipal de Água e Esgoto de
Ouro Preto (SEMAE-OP) todos os
serviços referentes a saneamento
básico são de responsabilidade da
Saneouro desde o início deste ano,
e o serão por ao menos 35 anos,
prazo da concessão. Logo nos
primeiros dias, a cidade enfrentou
problemas no abastecimento, que
segundo Elisa, foram devidos às
fortes chuvas dos dias anteriores.
Ela explicou que a empresa ainda
segue procedimentos do antigo
Semae até que se façam as melhorias necessárias. “Com a mudança,
a população cria uma expectativa
grande, isso é normal, mas, já no
dia primeiro dia tínhamos equipes
operando nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) com uma
ação coordenada. As captações
de água atuais são superficiais e
devido às chuvas as bombas são
paralisadas, pois as águas dessas
tempestades são acompanhadas
de muita sujeita, terra, o que pode
danificar o sistema. Ao religar as
bombas, leva-se também um prazo para que o abastecimento seja
reestabelecido. Essa já era uma
ação recorrente da autarquia e
enquanto não fizermos melhorias
nesse sentido seguiremos os mesmos procedimentos”, reforça.

Ainda sobre os problemas no
abastecimento, Elisa pontuou que
uma possível sabotagem pode ter
agravado a situação no reservatório do bairro Nossa Senhora de
Lourdes. “Não posso acusar ninguém de um ‘boicote’, mas nesse
bairro, que é atendido diretamente
pela rede, nunca houve problema
e nós constatamos que um registro
foi fechado e o reservatório começou a vazar por isso. Óbvio que
não foi nossa equipe que fez essa
manobra”, explica. “E hoje (7) novamente tivemos uma reclamação
e fomos averiguar. O mesmo registro estava fechado novamente”,
completa.
Pra resolver esse problema de
manobras clandestinas, Elisa contou que todas as instalações serão
cercadas, serão colocados cadeados e câmeras para monitoramento. “A população de Ouro Preto
tem o hábito de falar que realiza
manobra na rede, mas essa prática
vai deixar de existir, pois quem pode fazer essas ações, serão apenas
a equipe da SaneOuro. Nós precisamos garantir a qualidade do serviço e como eu posso fazer isso se
tem uma pessoa que não responde
pela empresa? Por isso, este procedimento será adotado por nós”,
pontua Elisa.
Chuvas em Antônio Pereira
Moradores do distrito de
Antônio Pereira estão passando
também problemas com o fornecimento de água. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira
(8) a empresa disse que as fortes
chuvas que caíram no distrito
“provocaram a movimentação de
terras no talude onde estão instaladas as adutoras de água bruta e
de água tratada”. De acordo com
a Saneouro, com a movimentação
de terra, a área em que as adutoras
estão instaladas tornou-se insegura e por isso é preciso desviá-las
do seu curso normal, fato que aumenta o tempo para a conclusão
do reparo.

Mudanças nos serviços
A superintende falou também
sobre as mudanças e a prestação
de serviços pela Saneouro. Por ser
um sistema muito antigo e com
poucos registros sobre o assunto,
o mapeamento de rede sempre levantou discussões na cidade, pela
dificuldade de encontrar o problema no sistema. Sobre esse ponto,
Elisa conta que um estudo já foi
realizado e todo o georreferenciamento está em fase de finalização.
“Foi um trabalho de formiguinha
mesmo. Nós contratamos especialistas em qualidade da água e em
serviço de georreferenciamento
e mapeamento das redes. Sobrevoamos a cidade com drone para
fazer o mapa topográfico. Junto
com uma equipe do Semae, que
conhecem mais o sistema, fomos
projetando os mapas e desenhando as redes, tanto na sede quanto
nos distritos. Nós fomos com uma
equipe em cada lugar e tudo foi desenhado a mão. Conseguimos fazer todo mapeamento e uma parte
já está pronta, a segunda, que são
dos distritos, será finalizada no fim
do mês”, garante Elisa.
Além do mapeamento de rede, a empresa também realiza um
levantamento dos ativos legais e
ambientais do Semae. Os equipamentos foram cedidos em formato
de comodato e ao final do contrato
terão que ser devolvidos à prefeitura. “Estamos avaliando qual a
situação das estruturas que estamos recebendo, recadastrando os
clientes comerciais para informações mais completas. Este levantamento já é feito há quase dois
anos, pois antes de participarmos
da licitação, precisávamos fazer
uma proposta coerente, concisa
para o certame. Precisávamos saber se era viável prestar o serviço
na cidade. Fizemos visitas técnicas
com engenheiros para apresentarmos uma proposta coerente, que
hoje é o nosso plano de negócio”,
explica.

Elisa Ribeiro, superintendente da Saneouro

Sobre possíveis dívidas e receitas da antiga autarquia, Elisa
relata que são de responsabilidade
da prefeitura. “A Saneouro começa do zero, a nossa responsabilidade é a partir de janeiro, tanto com
as faturas quanto as obrigações de
energia elétrica”, ressalta.
Tarifas
Com a mudança para a empresa privada, a cobrança pela água só
poderá ser realizada com 90% da
hidrometração concluída. Nesse
primeiro momento será cobrada a
tarifa de disponibilidade. “Como
existe rede de água e esgoto, eu
posso cobrar a disponibilidade do
serviço, o que é muito semelhante
a antiga Tarifa Básica Operacional
(TBO). Para eu cobrar efetivamente sobre o volume consumido eu
tenho prazo de 18 a 24 meses para
fazer essa hidrometração. Somente depois que chegar no mínimo de
90% da população teremos isonomia na cobrança”, detalha. “Mas,
nos quatro meses antecedentes
a cobrança, nós vamos informar
qual o valor da conta e qual o volume consumido para o cliente possa
se adequar a essa nova realidade e
até mesmo verificar se há vazamentos no seu sistema, e assim, ter
tempo hábil para intervenções que
possam vir a fazer. A nossa ideia
é antecipar desde o começo qual o
seu consumo e conscientizá-lo das
perdas”, elucida.
Elisa conta que o maior desafio é mudar o pensamento dos
moradores de que a cidade tem
muita água e que não precisa ser
cobrado. “Não necessariamente
Ouro Preto tem muita água. Tem
redes com problemas de captação, além da queda da qualidade
da água, pois Ouro Preto foi uma
região mineradora. Precisamos
mudar essa cultura. Mas a nossa
principal meta, a nossa ‘menina
dos olhos’, é a universalização do
tratamento de esgoto, pois a cidade

tem apenas 0,7% do esgoto tratado. Vamos mudar essa realidade”,
garante.
Sobre a hidrometração na parte histórica, a superintendente diz
que já estão em diálogo com o
Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN) e
que o trabalho já teve início com
a autarquia na época, tendo um
modelo autorizado pelo órgão.
“Alguns, inclusive, já foram instalados no Centro histórico, também
em prédios públicos e no distrito
de Lavras Novas”, conclui.
Todos os novos pedidos de ligação já serão reealizados no sistema de hidrometração.
Confira os novos valores que
passam a valer em fevereiro
Residencial: R$ 22,00
Residencial social: R$ 7,33
Comercial e industrial: R$ 32,97
Prédios públicos: R$ 27,46
Carnaval
Para o carnaval, época em que
os moradores sofrem muito com
a fata de água, a empresa garante
que já estuda ações emergenciais
para o período e também estudos
de intervenções nas redes, que podem trazer melhorias como a interligação de uma rede na outra.
A Empresa
O consórcio Saneouro é formado pelas empresas GS Inima
Brasil, MIP Engenharia e a EPC
– Engenharia Projeto Consultoria.
A previsão é de que funcione com
um efetivo de 105 funcionários,
sendo que destes 50 já são da antiga autarquia.
O atendimento da nova empresa pode ser realizado pelo telefone:
(31) 3350-5152 (WhatsApp), pelo
0800 0261 155, ou pessoalmente
em sua loja, à Av. Juscelino Kubistchek, 717 – Vila Itacolomi (ao
lado da Nacional Tintas/Ortobom)
de segunda a sexta-feira, das 8h às
18h, e sábado, das 8h às 12h.
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Ouro Preto se habilita no ICMS Retirada de outdoors
e cartazes irregulares
Turismo com nota máxima
Por três anos consecutivos com conceito máximo, Ouro Preto garante
sua habilitação no programa da Secretaria de Estado Cultura e Turismo

Ouro Preto recebeu nota máxima no ICMS Turismo ano referência 2018, da Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo de
Minas Gerais (Secult- MG). A relação dos municípios habilitados
no ICMS Turismo foi divulgada
na quinta-feira, 19/12. Este é o
terceiro ano consecutivo em que a
cidade obtém o conceito máximo
na avaliação do governo estadual,
uma vez que repetiu o feito nos
anos base 2016 e 2017.
No processo de avaliação da
Secult são levadas em conta as políticas públicas de turismo de cada
município, ou seja, se elas estão em
conformidade com o que determina
o governo do Estado. Possuir um
Plano Municipal de Turismo, um
Fundo Municipal de Turismo e um
Conselho de Turismo atuante, são
alguns critérios a serem observados
na avaliação. Dessa forma, os municípios habilitados recebem recursos do governo que são revertidos
para ações da cidade nas demandas
turísticas.
Outros municípios do Circuito do Ouro também estão na lista
dos habilitados, como Itabirito, Rio
Acima, Sabará e Santa Bárbara.
Felipe Guerra, secretário de
Turismo, Indústria e Comércio,
ressalta que esse é um resultado do

trabalho em equipe desenvolvido
na Secretaria. “É com muita felicidade que recebemos novamente a notícia que Ouro Preto, pelo
terceiro ano consecutivo, recebe
nota máxima no ICMS Turismo
em todos os requisitos. Isso é um
marco para a cidade, lembrando
que, quando nós assumimos a secretaria, Ouro Preto ainda não era
habilitada e não tinha recebido
conceito máximo por não estar em

consonância com as políticas públicas estaduais. Hoje, Ouro Preto é
modelo, não só em nível estadual,
mas também nacional. Quero parabenizar toda a equipe técnica da
Secretaria de Turismo, Indústria e
Comércio pelo trabalho maravilhoso que vem sendo feito nesses três
anos. Isso é mérito da equipe, que
colocou Ouro Preto em um lugar
que não deveria ter deixado de estar”, afirmou o secretário.

começam em fevereiro
A partir de fevereiro de 2020, a prefeitura de Ouro Preto dará início a
retirada de todos os outdoors e cartazes que estiverem sido instalados de
forma irregular na cidade. Tal medida visa reduzir a poluição visual nas vias
públicas, bem como dar cumprimento às exigências prevista na Lei Municipal nº 511 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009, alterada recentemente pela
Lei Municipal n. 1.141 DE 20 DE MAIO DE 2019.
Agora, de acordo com a legislação, o proprietário do material publicitário, pessoa física ou jurídica, deverá afixar junto ao mesmo, placa de identificação contendo a razão social, CNPJ ou nome da pessoa do responsável
no caso de pessoa física, além do respectivo telefone de contato.
Segundo levantamento realizado por uma equipe de trabalho da secretaria Municipal da Fazenda existem vários outdoors espalhados em logradores públicos que estão desacordo com os parâmetros legais. Estes
materiais serão apreendidos e doados a entidades de catadores e recicladores de materiais reaproveitáveis
Ane Souz
do Município.
Desse modo, a prefeitura orienta aqueles que estão em situação
irregular para que possam se adequar a fim de evitar prejuízos.

Se você quer
receber o jornal O
LIBERAL pelo

Ações voltadas ao turismo trazem mais visitantes à cidade

Contate o
98489-7530
e receba todas as
suas notícias online
diariamente
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Prefeitura de Ouro Preto assume o desafio de
impulsionar o Programa Habitacional e zerar o Auxílio
O prefeito Júlio Pimenta realizou
na manhã de terça-feira, 07, uma
reunião com secretários municipais
e servidores de várias secretarias do
município. O encontro aconteceu no
auditório da prefeitura e teve como
objetivo principal traçar estratégias
para impulsionar o Programa Habitacional e, consequentemente, zerar
o Auxílio Moradia em Ouro Preto.
O Auxílio Moradia tem como
foco pagar o aluguel de pessoas que
perderam a casa em função das chuvas ou teve de ser retirada de áreas
consideradas de risco.
“Estamos enfrentando os problemas históricos de Ouro Preto. Começamos pelo saneamento básico,
com a concessão de uma empresa
para tratamento de água e esgoto, e
agora vamos enfrentar o problema
da habitação. Atualmente existem
cerca de 130 famílias no Auxílio
Moradia. Hoje definimos um plano
de ação, juntando todas as equipes,
para que possamos dar início às reformas de casas e à construção de
moradias em Antônio Pereira e em
Cachoeira do Campo. Esta ação
será direcionada às famílias que
perderam tudo e terão suas casas
entregues pelo município”, pontua
o prefeito.
Pimenta destaca ainda que há
famílias recebendo Auxílio Moradia
a mais de quinze anos, recurso que
poderia estar sendo utilizado para a
construção de novas moradias.
Segundo levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Social,
Habitação e Cidadania há 132 famílias no Auxílio Moradia em Ouro
Preto, sendo 101 na sede do município, 22 em Cachoeira do Campo,
04 em Antônio Pereira, 02 em Santo
Antônio do Leite e 01 nos distritos
de Rodrigo Silva, Santa Rita e La-

vras Novas.
Luciene Barbosa, titular da pasta,
falou do desafio de equacionar este
problema: “Em Ouro Preto, temos
uma questão que já é histórica: o
problema com as encostas.Trata-se
de preocupação antiga. As encostas
vão sendo ocupadas e o nosso déficit habitacional aumenta cada vez
mais. Um desafio é conter esse crescimento acelerado sem orientação, e
o outro é achar uma área viável para
construção de unidades habitacionais para famílias que hoje estão em
Auxílio Moradia, ou morando ainda
em área de risco”, destaca ela.
Participando da reunião como convidado, o representante do
Conselho Municipal de Habitação
Whelton Pimentel de Freitas, o Leleco, destacou a necessidade de uma
política pública que garanta uma
moradia digna ao cidadão ouro-pretano. “É necessário uma política pública que tenha clareza e sustentação
durante os anos vindouros, de uma
política de habitação que dê acesso
a terra,e que nessa terra se construa
uma moradia digna”.
“Este é um problema grave e crônico de Ouro Preto porque envolve
toda uma questão de planejamento
urbano, de áreas de riscos, ocupação
desordenada de encostas. E o prefeito Júlio Pimenta está encarando
mais este problema do município.
Encaminhou a solução do saneamento básico e agora parte para este
novo desafio”, afirmou Wanderley
Rossi “Kuruzu”, atual secretário da
Casa Civil.
Uma nova reunião de trabalho
foi convocada pelo prefeito para a
próxima segunda feira, dia 13 de janeiro, às dez da manhã, no auditório
da prefeitura, quando será dada sequência ao plano de trabalho.

Ane Souz

Prefeitura Itinerante se reúne com
moradores do bairro Santa Cruz

Ane Souz

A Prefeitura Itinerante chegou
a mais um bairro de Ouro Preto
para ouvir e atender as demandas
dos moradores. Dessa vez foi o
bairro Santa Cruz a ser beneficiado com as ações o projeto.
Assim como já aconteceu em
outros locais, o prefeito Júlio Pimenta, o vice-prefeito e equipe
de secretários estiveram no bairro atendido no intuito de ouvir os
moradores, que durante a reunião,
realizada dia 19 de dezembro, manifestaram grande satisfação em
poder dialogar diretamente com a
administração.
A reunião aconteceu na quadra
Poliesportiva da obra social Lírios
do Campo e contou com a presença massiva da comunidade, que de
modo participativo apresentou as
diversas demandas do bairro. Dentre as principais reivindicações estão as seguintes: reparo nos buracos de algumas ruas, iluminação,
coleta de entulho, implantação de
passeios, entre outras.
Desde o dia 27 de novembro, a
Prefeitura Itinerante tem trabalha-

do no bairro. Moradora do Santa
Cruz há 28 anos, Iraci Soares,
elogiou a presença do executivo
no bairro e destacou a importância
da realização das obras. “Acredito
muito nesse modelo de gestão, em
que a prefeitura vai até os bairros
e escuta as demandas dos moradores. A equipe de trabalho é muito
competente e tenho confiança que
farão um bom serviço”, disse.

Os moradores presentes na reunião aproveitaram a oportunidade para falar de outros problemas
que afetam a comunidade, como
a infraestrutura do posto de saúde
e a reforma da creche Municipal
Padre Rocha. Diante do exposto,
o prefeito garantiu que atenderá a
solicitação da comunidade e fará
tanto a reforma da creche quanto
do posto de saúde.

Desde 02 de janeiro, a Gerência da Receita Municipal passa a
não mais encaminhar via correios
os requerimentos protocolizados
na repartição. As respostas dos requerimentos serão disponibilizadas
preferencialmente para consulta e
recebimento no protocolo web.
Esta ação faz parte de um projeto que teve sua primeira etapa
iniciada no mês de julho, quando
foi definido pela Receita o não recebimento mais de documentos
impressos. Isso já gerou uma economia de papel para o contribuinte
e para a repartição. O cidadão traz o
original, ele é digitalizado e anexado de forma virtual.
A segunda etapa agora implantada, a ser iniciada em janeiro, prevê que o contribuinte acesse via internet a resposta digitalizada da sua
solicitação, por meio de um código
no comprovante de protocolo que

ele recebe. A expectativa é que as
respostas aos protocolos de pedidos
principalmente de IPTU para o ano
de 2020 sejam todas recebidas de
forma virtual.
O Protocolo Digital permitiu
a redução do tempo médio de tramitação de requerimentos. O trâmite dos processos de Alvarás, por
exemplo – que da forma física e de
acordo com uma portaria de prazo,
chegava a levar 15 dias úteis – passou para 10 dias com o sistema
digital. O objetivo é diminuir mais
ainda.
Além dos alvarás, os requerimentos que terão suas respostas
dentro desta plataforma de protocolo digital são revisão de IPTU, cadastro de imóveis, inscrição municipal. Este sistema funciona interna
e externamente. “Hoje, dentro da
Prefeitura, nós recebemos solicitações de outros órgãos e secretarias

e enviamos também via protocolo
digital. Além de ganhar agilidade,
esta medida gera economia, eficiência e desburocratização”, explica a Gerente da Receita Municipal,
Maria Geralda de Freitas.
Benefícios - Entre os benefícios
da funcionalidade estão a transparência, eficiência, acessibilidade,
sustentabilidade, desburocratização e redução do uso de materiais,
serviços de malote e espaço para
armazenamento dos cerca de três
mil e quinhentos requerimentos registrados por ano.
A economia com correios e
material de escritório e tempo de
serviço dos servidores deve girar
em torno de R$ 3 mil reais ao mês.
A próxima etapa no processo
de implantação do Protocolo é a
emissão do Alvará via web. Ainda
está em planejamento e é um objetivo para 2020.

Protocolo Digital gera economia
e agiliza tramitação de requerimentos
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Saiu o resultado das
novas vagas das
Creches Municipais para
o ano letivo de 2020

Levando em conta a demanda da cidade e o compromisso da administração em melhorar a educação pública para
população, a Prefeitura de Mariana torna público o resultado
das novas vagas para as creches Municipais no ano de
2020. Para este ano, a Prefeitura quase duplicou o número
de vagas oferecidas em comparação a 2019, ampliando significativamente o tamanho da cobertura prestada.
Segundo o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, o aumento
do número de vagas demonstra o quanto a educação é levada a sério nessa gestão. "Sabemos que quanto mais cedo
o aluno for para a escola, melhor é o seu desenvolvimento.
Estamos trabalhando para que mais crianças tenham oportunidade de entrar em uma creche. Por isso, dobramos essa
oferta", disse.
As inscrições ocorreram até o dia 23 de novembro, de
forma online. A classificação dos candidatos obedeceu
a critérios socioeconômicos pré-definidos pelo decreto
municipal nº9.875. Alguns dos critérios utilizados para as
vagas foram: crianças com deficiência, em vulnerabilidade
social, famílias com menor renda per capita, entre outros. A
classificação foi realizada por uma comissão de seleção que
englobou o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e
a Secretaria de Educação.
O resultado está disponível no site da Prefeitura de Mariana, www.mariana.mg.gov.br. Na primeira página do documento estão delimitadas dias e horários para a confirmação
da matrícula em cada creche municipal.
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Exposição marca participação de
Mariana na construção do Estado
Para marcar ainda mais a história de Mariana na construção
de Minas Gerais, a administração
municipal abrirá a exposição Um
Pouco de Mariana nos 300 anos
das Minas, que retrará várias igrejas e ruas históricas da cidade pelas
mãos do artista e desembargador do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, José Marcos. O evento acontece no próximo dia 23, às 19h30,
na Casa Cláudio Manuel, na Praça
da Sé.
O encontro, realizado na manhã dessa terça-feira, 08, durante
um bate papo sobre a cidade, distri-

tos e patrimônio histórico, o prefeito Duarte Júnior reforçou com o artista a importância de manter vivos
os acontecimentos, a relevância da
cidade em nosso estado e também
em nosso país. “Minas nasceu aqui
e mesmo diante de todas as dificuldades não deixamos lutar pela
preservação do nosso patrimônio.
São mais de 40 milhões de reais
conquistados e aplicados em nossas igrejas e casarões históricos. Esta exposição vai reforçar e valorizar
ainda mais a nossa trajetória até
aqui”, disse o prefeito.
Os quadros são obras pintadas

a óleo sobre tela e também com a
técnica pico de pena. Os cenários,
todos eles conhecidos, reúnem a
Praça Minas Gerais, Rua Direita,
Jardim, cenários aéreos e demais
igrejas de Mariana. Bento Rodrigues também recebeu uma homenagem do artista. O quadro, que
impressiona, mantém viva as casas
e cenários, expostos em uma poça
de água, que reflete o que hoje não
há mais no local. A obra também
foi muito elogiada por Du, que, junto do secretário de cultura, Efraim
Rocha, definirá os locais onde os
quadros ficarão após a exposição.
Raissa Alvarenga
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Corrida da Ressaca chega a sua 36ª edição

Nova chapa do
Conselho Tutelar
toma posse hoje,
sexta-feira (10)

Os novos conselheiros tutelares receberam a posse de seus
cargos na próxima sexta-feira, dia 10, às 10h, na sede do Conselho Tutelar. O edifício está localizado na Rua Wenceslau
Braz, 88, Centro - Mariana. Eleitos em outubro de 2019, pela
Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, os profissionais vão zelar pelas
crianças e adolescentes marianenses durante os próximos 4
anos.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social
e Cidadania, Juliano Barbosa, o objetivo é formar a melhor
chapa possível a fim de garantir a defesa dos direitos dos jovens. “Que os próximos 4 anos sejam de trabalho dedicado e
comprometido para com nossa gente, porém, torcemos para
que nossos Conselheiros atuem o mínimo possível, pois nosso
sonho é que as famílias possam, a cada dia mais, se estruturarem para seguir zelando por nossas crianças”, afirmou Juliano.
A nova chapa atuará em colegiado, respeitando as atribuições estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), artigo 136. A nova equipe é composta por: Eliane Oliveira, Grazi Alves, Elisa Barbosa, Camila Mol e Nelma Silva.

RESULTADO CLASSIFICADOS E
RECURSOS EDITAL 001/2019 - MARIANA
A Prefeitura Municipal de Mariana e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, no uso de suas atribuições e
nos termos do Edital 01/2019, tornam pública o resultado da
análise dos recursos contra o gabarito pós recurso, resultado
do recurso contra o gabarito e questões da prova objetiva e
o resultado da prova objetiva com classificação preliminar. O
resultado em sua íntegra, será divulgado nos endereços eletrônicos da FUNDEP – Gestão de Concursos (www.gestaodeconcursos.com.br) no dia 08 de janeiro de 2020 e a fase
recursal contra a nota da prova objetiva estará disponível do
dia 09 a 13 de janeiro de 2020.

Prefeitura de Mariana
abre Concurso
Público para 65 vagas

A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Administração, informa que está disponível o novo Edital de
Concurso Público. Serão oferecidas 65 vagas para níveis
médio, técnico e superior, sendo algumas delas para Agente
de Fiscalização, Técnico em Enfermagem, Contabilidade,
Agropecuário, Segurança do Trabalho e Administração, Advogado, Biólogo, Engenheiro Ambiental, Professor de Educação Básica, entre outros.
A prova acontecerá, provavelmente, no dia 26 de abril
de 2020 e tem caráter eliminatório para todos os cargos. As
inscrições estarão abertas a partir das 9h do dia 19 de fevereiro, até às 17h do dia 20 de março. Para realizar a inscrição,
o candidato deve acessar www.gestaodeconcursos.com.br
O edital encontra-se no site da Prefeitura de Mariana,
www.mariana.mg.gov.br

A cidade de Mariana
é reconhecida por realizar
inúmeras e tradicionais
provas de corrida, uma das
competições mais populares é a Corrida da Ressaca.
Promovida pela Prefeitura
de Mariana, através da
Secretaria de Esporte, a
36ª edição da prova acontece no dia 1° de março. O
percurso será de 9 km e a
largada está marcada para
às 9h, na Arena Mariana.
INSCRIÇÕES - As
inscrições para a 36º Corrida da Ressaca estarão
abertas a partir do dia 15 de
janeiro e seguem até o dia
17 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever
pelo site: www.cronochip.
com.br. Serão disponibilizadas um total de 500
vagas.
A retirada dos kits deverá ser feita pelo próprio
atleta, através da apresentação obrigatória da ficha
de inscrição ou de um
documento de identificação
oficial com foto. No dia 29
de fevereiro a retirada acontecerá de 15h às 19h e no
dia 1 de março de 6h30 às
7h30, na Arena Mariana.
Confira o regulamento
completo no site da Prefeitura de Mariana (mariana.
mg.gov.br).

Decreto define dias de feriados
e pontos facultativos de 2020

Os dias de feriados municipais e dos pontos facultativos de 2020 estão definidos pelo Decreto nº
9.961, de 26 de dezembro de 2019, divulgado no Diário Oficial do Município. As datas deverão ser
observadas pelos órgãos e entidades da Administração Municipal. Serão estes os feriados e pontos
facultativos em 2020:
01 de janeiro: Confraternização Universal (feriado nacional); 24 de fevereiro: Carnaval (ponto
facultativo); 25 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo); 26 de fevereiro: quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo); 09 de abril: quinta-feira Santa (ponto facultativo); 10 de abril: Paixão de
Cristo (feriado municipal); 21 de abril: Tiradentes (feriado nacional); 01 de maio: Dia Mundial do
Trabalho (feriado nacional); 11 de junho: Corpus Christi (feriado municipal);12 de junho: sexta-feira (ponto facultativo); 16 de julho: Aniversário da Cidade de Mariana (feriado municipal); 7 de
setembro: Independência do Brasil (feriado nacional); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida
(feriado nacional); 28 de outubro: Dia do Servidor Público, data móvel para 30 de outubro (ponto
facultativo); 2 de novembro: Finados (feriado nacional);15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional); 08 de dezembro: Dia de Nossa Senhora da Conceição (feriado municipal);
24 de dezembro: véspera de natal (ponto facultativo); 25 de dezembro: Natal (feriado nacional); e
31 de dezembro: véspera de ano novo (ponto facultativo). Confira no site da Prefeitura de Mariana
(mariana.mg.gov.br) o Decreto nº 9.961.

Terceira edição do Dia do Lugar, em Furquim,
valoriza cultura e tradição do distrito
A comunidade e Furquim, distrito de Mariana, recebeu com
alegria a terceira edição do Dia do Lugar, projeto realizado pela
Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio. O evento aconteceu nesse final de semana,
21 e 22.
Segundo o secretário de Cultura, Efraim Rocha, o Dia do
Lugar busca identificar em cada uma das comunidades de Mariana as vocações artísticas, artesanais e culinárias, e, através de
meios eficazes, proporcionar às elas oportunidades de apresentar suas produções em suas mais variadas manifestações. “Essas
ações são importantes e marcam a continuação de trabalhos que
fomentam nossa cultura e, principalmente, nossos artistas locais”, ressaltou o secretário.
Para Luciola Auxiliadora de Oliveira, moradora de Furquim, o evento é de enorme importância para a comunidade.
“Recebemos muitas pessoas de outras cidades aqui. Isso é bom
para divulgar as riquezas do nosso distrito. Alguns, inclusive,
gostaram tanto que afirmaram que voltarão mais vezes”, disse.
Além dos moradores, turistas também prestigiaram o evento, como, por exemplo, Jairo Teixeira dos Santos, de Ponte
Nova, que veio com os seus amigos do Motoclube Tiranos do
Asfalto. “É a segunda vez que visito Furquim. A primeira vez
foi no Encontro de Motociclistas e fui muito bem recebido pelos moradores. Quando soube desse evento, me programei para
poder prestigiar”, disse.
O evento foi marcado por exposições do artesanato produzido por moradores, além de apresentações culturais, como a
retreta da banda Nossa Senhora da Conceição e o desfile do
bloco Furneco.

Eliene Santos

Eliene Santos

COMUNICADO – alteração no trânsito do centro histórico de Mariana
A Secretaria de Defesa Social, junto ao Departamento Municipal
de Trânsito de Mariana (Demutran) comunica a todos que foi concluído a implantação da nova sinalização vertical. Ela é responsável por
regulamentar a circulação de veículos automotores de passageiros,
de carga ou de uso misto, no centro histórico da cidade. O objetivo
da medida é a adequação do Sistema Municipal de Transporte para
garantir maior fluidez do trânsito, além da preservação do patrimônio cultural da cidade de Mariana, considerando o tombamento pelo
IPHAN do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico e a nível municipal.
Portanto, a partir da segunda quinzena de janeiro de 2020, ficará proibida em qualquer horário do dia a circulação de veículos que
extrapolem as seguintes medidas: capacidade de carga superior a
5 toneladas; comprimento superior a 7 metros; altura superior a 3,5
metros, incluindo a carga e largura superior a 2,6 metros.
Dessa forma, algumas áreas do perímetro de tombamento do
Conjunto Arquitetônico e Urbanístico definido pelo IPHAN e pelo
município, sofrerão restrições quanto à circulação de veículos nos
seguintes e: Ruas Dom Silvério, Dom Viçoso, Direita, Josafá Mace-

do, Capitão Joaquim Gomes de Araújo, Alphonsus de Guimarães,
JOsafá Macedo, Monsenhor Horta, Cônego Rego, Cid Couto Pereira,Salomão Ibrahim da Silva,Padre Gonçalves Lopes, Frei Durão,
Santana, Barão de Camargos, Rua das Mercês, Rua da Glória, Rua
do Seminário, Rua Silva Jardim, Travessa João Pinheiro, Travessa
Salomão Ibrahim da Silva e Praças São Pedro, Gomes Freire, Minas
Gerais, Cláudio Manoel, Rosário e Dom Benevides.
Além dos locais citados acima, as restrições também se estenderão aos bairros: Cruzeiro do Sul, Matadouro e Residencial Bandeirantes. Do mesmo modo, a Rua Wenceslau Braz e Praça da Estação
também fazem parte das aplicações, visto que esses locais não comportarem o trânsito de veículos com capacidade superior ao que está
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 9.556/18.
Para garantir o cumprimento às novas regras, a fiscalização será
reforçada pelos agentes da Guarda Municipal e o não cumprimento
deste Decreto acarretará nas penalidades previstas no Código de
Trânsito Brasileiro. Para maiores esclarecimentos, ligue 3558-1709
ou 153.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

As perspectivas para 2020
2020 será um ano decisivo na política nacional, pois haverá
eleições para prefeitos e vereadores em todo Brasil. As disputas
municipais mobilizarão os partidos, os executivos federal, estadual
e municipal e redefinirá a estrutura partidária. Será tão intensa essa mobilização que as iniciativas tanto do governo federal como
das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
para novas leis ou reformas deverão acontecer no primeiro semestre, pois o segundo semestre estará totalmente comprometido
com as eleições municipais.
No plano federal, o governo Bolsonaro seguirá na dependência da boa atuação dos superministros Sérgio Moro (agenda da
segurança pública) e Paulo Guedes (agenda econômica). Sérgio
Moro é hoje o político mais influente e o mais bem avaliado pela
população brasileira e sua presença no governo Bolsonaro reforça
sua credibilidade perante a população. Os bons resultados obtidos
pela sua pasta na queda generalizada dos crimes, em 2019, explicam em parte sua boa avaliação, pois a maior parte dela está na
sua atuação contra a corrupção que se generalizou no país nos
últimos anos. Deste modo, Bolsonaro terminou seu primeiro ano
de mandato mais dependente de Sérgio Moro. Na economia, a
agenda liberal conduzida por Paulo Guedes já está trazendo bons
resultados, com sinais positivos de recuperação econômica (taxa baixa de juros, queda nos gastos públicos, inflação baixa, um
milhão de empregos formais criados em 2019 e estimativas de
crescimento do PIB). Logo, as agendas da segurança pública e da
economia estão fortalecendo politicamente o governo Bolsonaro
e desse modo ele deverá ter uma atuação muito relevante nas
eleições municipais.
No plano estadual, o governado Romeu Zema terminou o ano
com uma boa avaliação pelo eleitorado mineiro, que entendeu os
esforços do governo mineiro para reconhecer e enfrentar a situação de falência das contas públicas de Minas Gerais. O fato de
finalmente um governador ter assumido que o estado de Minas
Gerais está “quebrado” financeiramente e que sua prioridade máxima está na recuperação das contas públicas, procurando assim
pagar em dia e integralmente o funcionalismo do estado e fazer os
repasses para as prefeituras é algo muito positivo e que deve ser
reconhecido. Pelo menos a população compreendeu. Portanto, o
governo Zema deverá manter o foco na recuperação financeira
do estado, mesmo enfrentando uma Assembleia Estadual pouco
amistosa para suas iniciativas. Assim, será um grande feito de Zema se ao final de seu mandato Minas Gerais estiver recuperada
financeiramente e esse feito será reconhecido pelo eleitorado. Logo, ele deve persistir nessa linha de atuação e para que seu apoio
político seja decisivo nas eleições municipais a economia mineira
terá que mostrar sinais evidentes de recuperação, especialmente
com a retomada do emprego para todo o estado. Em pesquisas
que fiz em alguns municípios mineiros, no ano passado, ficou evidente que o desemprego é uma das principais preocupações dos
eleitores.
No plano municipal o combate será entre a “velha” e a “nova”
política, tal como foi em 2018 nas eleições presidencial e estadual.
O eleitorado ainda está demonstrando vontade de investir em novas propostas, ainda está demonstrando insatisfação com velhas
práticas e está com meios novos para se informar e discutir os assuntos de sua cidade. A “velha” política, com seus tradicionais métodos de comunicação e de mobilização política terá dificuldades
táticas para se fazer melhor entendida para a totalidade do eleitorado. Os políticos que investirem também nos métodos da “nova”
política, procurando as redes sociais e sabendo fazer um bom uso
delas terá uma grande vantagem competitiva. O eleitorado está
cobrando novas posturas, o que muitas vezes significa ver novos
rostos. Assim, políticos tradicionais terão sérias dificuldades para
mobilizar a maioria do eleitorado a seu favor, e isso ficará mais
complicado caso eles queiram persistir nos velhos e tradicionais
métodos de comunicação e de mobilização política. Ou seja, clima
eleitoral de 2018 continuará acontecendo nas eleições de 2020.
Este ano será muito intenso politicamente, as redes sociais
novamente espelharão o clima nervoso e combativo tal como
aconteceu em 2018. A cada ano mais e mais brasileiros estão
conversando, se conhecendo e se articulando pelos smartphones
no que já é uma evidência de mudança significativa nos costumes
sociais. A revolução digital finalmente alcançou a maioria da população brasileira. Os políticos que não estiverem atentos a essa
revolução serão atropelados pelas mudanças no comportamento
do eleitorado.
*Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP
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Prefeito Duarte Jr. entrega
ambulâncias e anuncia
nova UBS em Mariana
UBS Izabela Zopelaro será construída ao lado da Arena Mariana,
Obras devem começar na semana que vem
Marcelo Sena

O prefeito de Mariana, Duarte
Jr., convidou a imprensa na última quarta (08/01) para anunciar a
construção de uma nova Unidade
Básica de Saúde (UBS) ao lado
da Arena Mariana, no bairro São
José (Colina). Acompanhado por
vereadores, secretários municipais, funcionários da Prefeitura,
moradores dos bairros próximos
e representantes da empresa vencedora da licitação, Duarte Jr.
assinou a ordem de serviço que
autoriza o início imediato da obra,
licitada em aproximadamente
R$1.311.000,00. O prazo estipulado para a entrega da UBS é de 13
meses. Na ocasião, também foram
entregues à Secretaria de Saúde,
duas novas ambulâncias.
Durante o anúncio, o prefeito
aproveitou para comentar a situação financeira do município e
alfinetou a oposição. “Eu quero
agradecer a todos que estão conosco e estiveram nesse momento
tão difícil. Eu até imaginava que
iríamos fechar o ano com muita
dificuldade. Mas as coisas mudaram! A gente sofre mas também
tem boas notícias. E este é um ano
de muitas boas notícias. A oposição tem que ficar doida mesmo
porque o trem tá bom demais para o nosso lado. Tem muita coisa
boa para acontecer e nós sempre
agimos sem maldade no coração.
Nunca fizemos nada para prejudicar ninguém. A gente sempre faz
pensando em Mariana e agora nós
temos a oportunidade de ver muita
coisa boa acontecendo. Esse mês
ainda vamos entregar a creche do
bairro São Cristóvão, o campo de
Barro Branco e tem muita coisa
bacana ainda para acontecer”, argumentou Duarte Jr.
José Guilherme Cardoso, diretor da Vortech, vencedora da licitação, prevê o início das obras para
a próxima semana. Cardoso também disse vai priorizar a contratação de mão de obra local. “Primeiro era a ordem de serviço. Agora
vamos para a questão de pessoal,
de logística, da mobilização. Isso é
coisa de 3 ou 4 dias. Aí a gente já
tem condições de estar com o canteiro de obras implantado. A partir daí já dá para iniciar. Então eu
creio que, a partir da semana que
vem, a gente inicia a obra aqui”,
disse o diretor.
O secretário municipal de saú-

de, Danilo Brito, apresentou o projeto da UBS, com área de quase
600 m² e explicou a abrangência
da unidade. “As nossas Unidades
Básicas de Saúde, apesar do nome
‘unidade básica’, levam para a comunidade os serviços ampliados.
No distrito de Cachoeira do Brumado, nós não temos só a equipe
básica (um médico, um técnico,
um enfermeiro e as ACS – Agentes Comunitárias de Saúde). Nós
temos pediatria, nutrição, fisioterapia, ginecologia. Essa unidade que
nós estamos apresentando aqui é
uma unidade ampliada também.
Serão 6 cadeiras odontológicas,
porque precisamos investir em
odontologia também na atenção
primária. Nós vamos atender o
complexo do Barro Preto, Colina,
Jardim dos Inconfidentes, Jardim
Santana, Nossa Senhora Aparecida, São Cristóvão, Vila Aparecida
e Vila Maquiné”, disse Danilo. A
previsão da prefeitura é que 20 mil
cidadãos serão beneficiados com a
nova UBS.
Obras paradas
Durante a apresentação do
projeto, o secretário de Saúde, Da-

nilo Brito, justificou a não conclusão da UBS localizada no bairro
Rosário. O secretário apontou um
imbróglio judicial e afirmou que o
governo estadual “não repassa os
recursos e nem deixa o município
terminar a obra” com recursos próprios.
Na apresentação, o prefeito
também anunciou que terminará,
ainda em 2020, o prédio que seria
uma UPA no bairro São Pedro. No
entanto, o espaço terá outro fim:
ser a nova sede da administração
municipal. Para Duarte, o mais difícil “não é concluir a obra”, mas
manter uma UPA em funcionamento, devido aos custos de manutenção.
Nome da UBS
O nome escolhido para a UBS
é em homenagem à jornalista Izabela Zopelaro, filha do assessor
técnico da prefeitura Jésus Sinhá.
Izabela faleceu em 2019, após lutar 13 anos contra o câncer. Durante o anúncio, Jésus emocionou-se
com a notícia, agradeceu a homenagem e garantiu a presença dele
e da família na inauguração da
unidade.

Saae de Itabirito – Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 01/2020
– Período de Inscrições: 13/01/2020 A
23/01/2020; Inscrição presencial - Local: Avenida Queiroz Junior, nº 376 – A,
Centro, Itabirito/MG, CEP 35450-000, no
horário de 09h as 13h, exceto sábado, domingo e feriado. Via Internet: através do site http://eloassessoriaeservicos.com.br/,
http://www.saaeita.mg.gov.br/. Itabirito,
10/01/2020, 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 nº155/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº095/2019 S.R.P. 026/2019 - Objeto: Registro de preços para
futuro e eventual fornecimento de pães de sal de aproximadamente 50 (cinquenta) gramas,
para alimentação durante a jornada de trabalho dos servidores do SAAE de Itabirito-MG,
conforme especificações do Anexo I do edital, Empresas Vencedora e Habilitada: Vanuzia
Aparecida Reis Soares perfazendo este pregão um valor total de R$35.850,00 (trinta e cinco
mil oitocentos e cinquenta reais), Itabirito/MG, 26/12/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da
Ata nº024/2019 - Registro de Preço 026/2019 - Processo Licitatório nº. 155/2019 – Pregão Presencial nº 095/2019 – Objeto registro de preços para futura e eventual fornecimento de pães de sal de aproximadamente 50 (cinquenta) gramas, para alimentação durante a
jornada de trabalho dos servidores do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do
Anexo I do edital. Conforme FORNECEDOR e Relação de objeto descrito abaixo: FORNECEDOR: Vanuzia Aparecida Reis Soares-ME. CNPJ: 18.293.193/0001-81.
Dotação Orçamentária - Auxilio Alimentação - 17 512 1711 4.030 33.90.46.00
Nome da Empresa: Vanuzia Aparecida Reis Soares
Item

Especificações

Unid.

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

1

Pães de Sal, de primeira qualidade,
de (aproximadamente) 50 gramas;

kg

3000

11,95

35.850,00

Valor Total: R$ 35.850,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e ciquenta reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 26/12/2019.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº156/2019,
na modalidade Pregão Presencial nº096/2019 S.R.P. nº027/2019 Objeto: Registro
de Preços para futura e eventual fornecimento de leite longa vida integral UAT – ultra alta temperatura, envasado em embalagem totalmente asséptica tipo (tetra pak) que
proteja, garantindo uma perfeita e longa conservação de suas qualidades, com dizeres
de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informações dos ingredientes e
composição nutricional, conforme especificações do anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Rangap Distribuidora de Alimentos LTDA -ME. Perfazendo um valor
total de R$73.950,00 (Setenta e três mil novecentos e cinquenta Reais). Itabirito / MG,
27/12/2019 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato
da Ata nº025/2019 - Registro de Preço 027/2019 - Processo Licitatório nº156/2019
– Pregão Presencial nº096/2019 – Objeto: Registro de Preços para futura e eventual
fornecimento de leite longa vida integral UAT – ultra alta temperatura, envasado em embalagem totalmente asséptica tipo (tetra pak) que proteja, garantindo uma perfeita e longa
conservação de suas qualidades, com dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de
validade, informações dos ingredientes e composição nutricional, sob demanda, FORNECEDOR: Rangap Distribuidora de Alimentos LTDA -ME CNPJ: 09.583.388/0001-75
Dotação Orçamentária - Manut. /Implant. de Cap. Trein. Aperf. Prot.
e Benef. ao Servidor
Item

Especificações

Unid.

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

1

Fornecimento de Leite Longa
Vida Integral UAT - Ultra Alta
Temperatura

Lt

29.000

2,55

73.950,00

Valor Total: R$ 73.950,00 (setenta e três mil, novecentos e cinquenta reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 27/12/2019
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº. 154/2019,
na modalidade Pregão Presencial nº094/2019 S.R.P. nº 025/2019 Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de combustíveis para o abastecimento de toda frota de veículos, e outros equipamentos especiais que servem ao SAAE de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: V & G
Comércio de Comb. e Lubrificantes LTDA. Perfazendo um valor total de R$524.910,00
(Quinhentos e vinte e quatro mil novecentos e dez Reais). Itabirito / MG, 06/01/2020 –
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o Extrato da
Ata nº026/2019 - Registro de Preço 025/2019 - Processo Licitatório nº154/2019 – Pregão Presencial nº094/2019 – Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição
de combustíveis para o abastecimento de toda frota de veículos, e outros equipamentos especiais que servem ao SAAE de Itabirito – MG, Fornecedor V & G Comércio de
Comb. e Lubrificantes LTDA. CNPJ: 04.773.949/0001-85
Lote 01 - Dotação Orçamentária - Sistema de Água - Município - Marca - Fabricante se Importado - País de Origem - V&G Comércio de Comb.e Lubrificantes Ltda
Item

Especificações - Aquisição
de Combustível para o Sistema de Água do Município

Unid.

Qtde

P. Unit.
R$ C/
IPI

P. Total R$
C/IPI

1

Gasolina Comum

Lt

20.000

4,97

99.400,00

2

Óleo Diesel Comum S-500

Lt

15.000

3,89

58.350,00

3

Óleo Diesel Especial S-10

Lt

35.000

3,99

139.650,00

4

Aditivo Arla 32

Lt

1.000

3,00

3.000,00

Valor Total do Processo: R$ 300.400,00
Lote 02 - Dotação Orçamentária - Sistema de Água - Distrito - Marca - Fabricante
se Importado - País de Origem - V&G Comércio de Comb.e Lubrificantes Ltda
Item

Especificações - Aquisição
de Combustível para o Sistema de Água dos Distritos

Unid.

Qtde

P. Unit.
R$ C/
IPI

P. Total R$
C/IPI

1

Óleo Especial - S10

Lt

5.000

3,99

19.950,00

Valor Total do Processo: R$ 19.950,00
Lote 03 - Dotação Orçamentária - Sistema de Água - Equipamentos - Marca
- Fabricante se Importado - País de Origem - V&G Comércio de Comb.e
Lubrificantes Ltda
Item

Especificações - Aquisição
de Combustível para o Sistema de Água Equipamentos

Unid.

Qtde

P. Unit.
R$ C/
IPI

P. Total R$
C/IPI

1

Gasolina Comum

Lt

2.000

4,97

9.940,00

2

Óleo Díesel Comum S-500

Lt

18.000

3,89

70.020,00

Valor Total do Processo: R$ 79.960,00
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Lote 04 - Dotação Orçamentária - Sistema de Água - Drenagem - Marca
- Fabricante se Importado - País de Origem - V&G Comércio de Comb.e
Lubrificantes Ltda
Item

Especificações - Aquisição
de Combustível para o
Sistema de Drenagem

Unid.

Qtde

P. Unit.
R$ C/
IPI

P. Total R$
C/IPI

1

Gasolina Comum

Lt

5.000

4,97

24.850,00

2

Óleo Díesel S-10

Lt

5.000

3,99

19.950,00

Valor Total do Processo: R$ 44.800,00
Lote 05 - Dotação Orçamentária - Sistema de Água - Esgoto - Marca - Fabricante se
Importado - País de Origem - V&G Comércio de Comb.e Lubrificantes Ltda
Item

Especificações - Aquisição de
Combustível para o Sistema
de Esgoto

Unid.

Qtde

P. Unit.
R$ C/
IPI

P. Total R$
C/IPI

1

Óleo Diesel Especial S-10

Lt

20.000

3,99

79.800,00

Valor Total do Processo: R$ 79.800,00
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 06/01/2020.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Análises Químicas, Físicas e
Bacteriológicas. Referência: Pregão Presencial nº 048/2018, 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$73.728,00
(setenta e três mil setecentos e vinte e oito
reais). Forma de pagamento: 05 (cinco)
dias uteis após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate
31/12/2020 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:
02/01/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Prestação de Serviço de Análise de Efluentes. Referência:
Processo Licitatório nº067/2018, na modalidade Pregão Presencial nº 037/2018,
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada: Phyllomedusa Laboratório de
Analises Físico – Químicas e Projetos LTDA. Objeto: Empresa especializada para a
realização de análises dos efluentes bruto
e tratado e do corpo receptor (montante/jusante) da Estação de Tratamento de Esgoto
no Marzagão e coleta e realização de análises do efluente tratado e do corpo receptor
(montante/jusante) para monitoramento
da qualidade dos efluentes do emissário
do SAAE de Itabirito, na URBE DU040,
BR040 KM578, com a preservação e transporte das amostras, conforme descrito no
anexo I, do Edital, Valor Total Deste contrato: R$31.626,00 (trinta e um mil seiscentos
e vinte e seis reais), Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: Até 30/04/2020.
Dotação Orçamentária: Operações e Manutenções em Esgotamento Sanit. nas Sedes
Urbanas. 17 512 1702 4.002 33.90.39.00
Operações e Manutenções em Abastecimento de Água nas Sedes Urbanas. 17 512
1701 4.001 33.90.39.00. Data da assinatura
do contrato: 02/01/2020 Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Empresa para
Locação de Gerador. Referência: Pregão
Presencial nº086/2019, Processo Licitatório nº146/2019 S.R.P. nº024/2019 nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratadas: Lima
Soluções Energéticas LTDA – EPP Objeto:
registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada na locação de grupo gerador de energia elétrica a
diesel. Incluindo transporte, instalação, operação, manutenção, seguro do equipamento
e desinstalação, sob demanda, para atender
às necessidades do SAAE de Itabirito/MG,
conforme especificações do anexo I, do
edital. Valor total: R$42.654,50 (Quarenta
e dois mil seiscentos e cinquenta e quatro
reais e cinquenta centavos) Vigência: Fica
contratada até 31/12/20209 ou até expirar a
quantidade contratada. Dotação Orçamentária: Oper/Imp. e Mant. Abastecimento
Água Esgotamento Sanit. Região Rural. 17
511 1712 4031 33.90.39.00. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura:
02/01/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Telefonia Fixa 21
Referência: Processo Licitatório nº019/
2020, Dispensa de Licitação – nº015/2020,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Em-

presa 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 31/12/2020. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Telefonia Fixa 31
Referência: Processo Licitatório nº020/
2020, Dispensa de Licitação – nº 016/
2020, 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 31/12/2020. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Locação de Imóvel (Lote de 435M²). Referência: Processo
Licitatório nº 023/2020, Dispensa de Licitação nº 017/2020, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratado: José Barreto - Locatário.
Objeto: Prestação de serviços de locação
de imóvel para suprir a demanda de espaço
para veiculo desta autarquia. Valor mensal:
R$1.177,00 (um mil e cento e setenta e sete
reais). Forma de pagamento: mensalmente.
Vigência: até 31/12/2020. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da Dispensa:
02/01/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Inexigibilidade de Licitação
de Prestação de Serviço de Fornecimento
de Vale Transporte. Despachos: Reconheço Processo Licitatório nº 016/2019,
na Modalidade de Inexigibilidade de
Licitação nº001/2019, para a aquisição
de vale transporte Itabirito – Local para os
servidores 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 de7.200
(sete mil e duzentos) vales transporte anual,
perfazendo o total de R$23.400,00 (Vinte e
três mil e quatrocentos 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 2020. Rogério Eduardo de Oliveira, 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 2.020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Inexigibilidade de Licitação
de Prestação de Serviço de Fornecimento
de Vale Transporte. Despachos: Reconheço Processo Licitatório nº 022/2020,
na Modalidade de Inexigibilidade de
Licitação nº002/2020, 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 968 (novecentos e sessenta e oito)
vales transporte anual, perfazendo o total
de R$3.146,00 (Três mil cento e quarenta
e seis 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 2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
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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 2.020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço Publicação em
Jornal. Referência: Pregão presencial nº
034/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratado: Saliba & Rendeiro de Noronha Ltda.
Objeto: Prestação de serviço de publicação
de extratos de contratos, aditivos, convênios, decisões da comissão permanente
de licitação e demais atos e informações
advindos da administração pública em periodicidade semanal, com ampla circulação
regional, incluindo o Município de Itabirito
– MG. Valor do centímetro: R$15,30 (quinze reais e trinta centavos). Sendo 2.666 (dois
mil seiscentos e sessenta e seis) centímetros
perfazendo um Valor Total: R$40.789,80
(Quarenta mil setecentos e oitenta e nove
reais e oitenta centavos). Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica aditado até 18/05/2020.
Dotação Orçamentária: 17 512.1711 4030
3390.39.33 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do Termo Aditivo:
27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato de pessoa jurídica especializada
para prestação de serviço transporte
de passageiros. Referência: Pregão presencial nº 052/2016, Contrato 048/2016
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratado
Souza e Braga Transporte Coletivo LTDA.
Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte de pessoas para atender os servidores
do SAAE que operam a UTA – Unidade de
Tratamento de Água do SAAE, localizada
na BR040, km572, no Município de Itabirito – MG. Valor mensal: R$4.575,63 (quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais
e sessenta e três centavos). Sendo para 02
(dois) meses perfazendo um Valor Total:
R$9.151,26 (Nove mil cento e cinquenta
e um reais e vinte e seis centavos). Forma
de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado até 29/02/2020.
Dotação Orçamentária: 17 512 1711 4.030
33.90.39.56 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de telefonia
móvel. Referência: Pregão Eletrônico nº
001/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Telefônica Brasil S.A. Objeto
contratação para prestação de serviço telefonia móvel pessoal (SMP), nas modalidades de serviços acesso internet móvel,
serviços de controle de gastos móveis,
mensagens de texto (SMS), conforme especificações do anexo I, do Edital Valor
Mensal: R$7.893,84 (Sete mil oitocentos e
noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), Sendo para 06 (seis) meses. Valor
Total: R$47.363,04 (quarenta e sete mil
trezentos e sessenta e três reais e quatro
centavos). Forma de pagamento: conforme fatura, após a emissão da mesma.
Vigência: fica aditado ate 30/06/2020. Dotação Orçamentária: 17. 512. 1711 4.030
3390.40.06 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de Suporte ao
programa Comercial. Referência: Pregão Presencial nº 056/2019, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Gestcom Informática Limitada – ME. Objeto: empresa especializada em sistema (software) de gestão
comercial, para fornecimento de licença de
uso, sob a forma de locação que inclui a sua
manutenção, atualização e suporte, contendo os módulos de requerimentos, contas e
consumos, atendimento ao público, divida
ativa, autoatendimento, cobrança via cartório de protesto, ordens de serviços online,
controle da estação de tratamento de água
bem como as suas respectivas instalações,
migração e implantação dos dados existente, para ser utilizado no SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito
– MG. Valor mensal: R$5.000,00 (Cinco
mil reais), Valor Total: R$35.000,00 (Trinta
e cinco mil reais).Forma de pagamento: 05
(cinco) dias após a emissão e aceite da nota
fiscal. Vigência: fica aditado para 07 (sete)

meses ate 31/07/2020. Dotação Orçamentária: . 17. 512. 1711. 4.030 33.90.40.04
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de Locação de
videomonitoramento. Referência: Pregão Presencial nº 016/2018, Processo nº
041/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Valle Flávio Junqueira Vale - MEI.
Objeto: Empresa especializada em serviços
de Locação e Manutenção de serviço de
videomonitoramento na Sede da Autarquia,
Estação de Tratamento de Água da Sede,
Estação de Tratamento de Esgoto e na Unidade de Tratamento de Água da BR040 do
Distrito Industrial de Itabirito-MG, com respectivos fornecimentos de equipamentos e
instalação, para o SAAE Itabirito – MG. Valor mensal: R$7.261,53 (Sete mil duzentos
e sessenta e um reais e cinquenta centavos),
Valor Total: R$21.784,59 (Vinte e um mil
setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Forma de pagamento:
05 (cinco) dias após a emissão e aceite da
nota fiscal. Vigência: fica aditado para 03
(três) meses ate 31/03/2020. Dotação Orçamentária: Operações e Manutenções em
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia. 17 512 1711 4030 33.90.40.04 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de Locação de
Impressoras. Referência: Pregão Presencial nº 043/2017, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Liberino Lopes Valente
Junior ME. Objeto: Empresa especializada
em serviços de locação de impressoras no
sistema “pós pago”, através de “franquia
mensal de consumo de impressão”, com
disponibilização de impressoras lasers e
jatos de tinta, fornecimento de tonners, cartuchos de tintas peças e consumíveis, prestando também o serviço de manutenção e
assistência técnica, das impressoras locadas
para o SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG. Valor
mensal: R$4.628,50 (quatro mil seiscentos
e vinte e oito reais e cinquenta centavos),
Valor Total: R$27.771,00 (vinte e sete mil
setecentos e setenta e um reais).Forma de
pagamento: 05 (cinco) dias após a emissão
e aceite da nota fiscal. Vigência: fica aditado
para 06 (seis) meses ate 30/06/2020. Dotação Orçamentária: 17. 512. 1.711.4.030
33.90.40.04 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do Termo Aditivo:
27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência: Pregão Presencial nº 044/2017,
Processo nº 102/2018 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Facility Locações LTDA. Objeto: Prestação de serviços
de locação de 06 (seis) veículos do tipo
caminhonete pick up e pick up tração 4x4,
a serem utilizados nos serviços de manutenção do SAAE no Município e Distritos de
Itabirito/MG. Valor Mensal: R$17.874,69
(dezessete mil oitocentos e setenta e quatro
reais e sessenta e nove centavos), Valor Total:
R$89.373,45 (Oitenta e nove mil trezentos e
setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) Forma de pagamento: mensal mais 05
(cinco) dias após a emissão e conferência da
Nota Fiscal. Vigência: Aditado em 05(cinco)
meses ou até 31/05/2020. Dotação Orçamentária: 17.512.1711 4.001 33.90.39.00 e
17.512.1703 4.007 33.90.39.00 Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura do
Termo Aditivo: 27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Pregão Presencial nº 035/2018, contrato
SAAEITA081/2018 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Facility Locações LTDA.
Objeto: locação de 08 (oito) veículos com
cabine dupla, pick up L200, 4x4 e 4x2, turbo diesel, a serem utilizados nos serviços
de Manutenção dos Sistemas de Água e
Esgoto do SAAE no município de Itabirito/
MG. Valor Mensal: R$41.600,00 (quarenta
e um mil e seiscentos reais), Valor Global:
R$208.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)
Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após a emissão e conferência da
Nota Fiscal. Vigência: Aditado em 05(cinco) meses ou até 31/05/2020. Dotação Orçamentária: 17.512.1711 4001 3390.39.00.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
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Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Pregão Presencial nº 081/2017, contrato
SAAE/ITA083/2017 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Facility Locações Ltda.
Objeto: prestação de serviços de locação
de 02 (DOIS) veículo do tipo caminhonete
pick up, a serem utilizados nos serviços
de manutenção do SAAE no Distritos de
Itabirito/MG. Valor Mensal: R$3.800,00
(três mil e oitocentos reais), Valor Total:
R$38.000,00 (trinta e oito mil reais) Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco)
dias após a emissão e conferência da Nota
Fiscal. Vigência: Aditado em 10(dez) meses ou até 27/10/2020. Dotação Orçamentária: 17.512.1711 4.003 33.90.39.00.e
17.512.1711 4.031 33.90.39.99 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Pregão Presencial nº070/2016, contrato
SAAE/ITA 061/2016 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Construtora Silva
e Tomaz Empreendimentos Ltda. Objeto:
prestação de serviços de locação de 01(um)
veículo do tipo caminhonete pick up, a serem utilizados nos serviços de manutenção
do SAAE no município de Itabirito/MG e
Distritos. Valor Mensal: R$2.350,00 (dois
mil trezentos e cinquenta reais), Valor Total:
R$23.500,00 (Vinte e três mil e quinhentos
reais) Forma de pagamento: mensal mais 05
(cinco) dias após a emissão e conferência da
Nota Fiscal. Vigência: Aditado em 10(dez)
meses ou até 25/10/2020. Dotação Orçamentária: 17.512.1711 4.001 33.90.39.99.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Suporte
ao Sistema Administrativo. Referência:
Pregão Presencial nº 020/2017, contrato
SAAEITA053/2017 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Asi Sistemas de Informação EIRELI – EPP. Objeto: contratação de
empresa especializada para o fornecimento
de licença de uso sob a forma de locação
de um sistema (Software) de Gestão Pública, incluindo manutenção, atualização e
suporte, bem como a respectiva instalação,
configuração, migração e implantação dos
dados atuais existentes, ao SAAE de Itabirito MG. Valor mensal: R$11.213,24 (Onze
mil duzentos e treze reais e vinte e quatro
centavos), Valor Total: R$56.066,20 (cinquenta e seis mil sessenta e seis reais e vinte
centavos).Forma de pagamento: 05 (cinco)
dias após a emissão e aceite da nota fiscal.
Vigência: fica aditado para 05 (cinco) meses
ate 31/05/2020. Dotação Orçamentária: .
17. 512. 1.711. 4.030 33.90.40.04 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço e suporte
programa de leitura. Referência: Pregão Presencial nº 061/2019, contrato
SAAE/ITA 119/2019 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: GESTTI – Gestão
E Tecnologia Da Informação LTDA - EPP.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços e Manutenção de Software de Automação de Coletas de Leituras de Hidrômetros e Impressão
Simultânea das faturas de Água e Esgoto do
SAAE de Itabirito/MG. Valor do serviço
mensal: R$2.890,00 (dois mil oitocentos
e noventa reais). Valor Total: R$26.010,00
(Vinte e seis mil e dez reais). Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica aditado por mais 09 (nove)
meses ou até 30/09/2020. Dotação Orçamentária: 17.512.1711 4030 33.90.40.00.
Permanecem reajustado as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de sistema WEB
de informação geografia. Referência:
Pregão Presencial nº 062/2016, contrato

SAAE/ITA 054/2016 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratado: Céltica Consultoria
e Serviços LTDA. Objeto: Manutenção e
atualização de um sistema web de informação geográfica com interfaces de integração
com softwares legados, relacionados aos
serviços de saneamento e fornecimento de
page views do software de mapas durante o período do contrato, em linguagem
“C Sharp (C#)”, para o SAAE de Itabirito - MG. Perfazendo um Valor Mensal:
R$3.583,09 (Três mil quinhentos e oitenta
e três reais e nove centavos). Forma de
pagamento: mensal mais 09 (nove) meses
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado até 30/09/2020.
Valor Total: R$32.247,81 (trinta e dois mil
duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e
um centavos) Dotação Orçamentária: Manut, Imp. e Ampl. de Sist. de Tec. de Informação e Telecomunicações. 17.512.1711
4.030 33.90.40.04. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato de Locação em Sistema de Automação. Referência: Pregão Presencial nº
056/2016, contrato SAAE/ITA051/2016
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito - MG. Contratada: HR Comércio
e Serviços Ltda. Objeto: Locação dos equipamentos, com fornecimento de mão de
obra de instalação do conjunto de equipamentos, materiais, softwares e elaboração
de projeto executivo para operacionalização
da ampliação do sistema de telemetria, telecomando e telessupervisão (S3T) para
o SAAE Itabirito – MG. Valor Mensal de
R$25.653,64 (vinte e cinco mil seiscentos
e cinquenta e três reais e sessenta e quatro
centavos). Valor Total: R$230.882,76 (Duzentos e trinta mil oitocentos e oitenta e
dois reais e setenta e seis centavos). Forma
de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado, até 30/09/2020.
Dotação Orçamentária: 17 512 1711 4.001
33.90.40.02 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do Termo Aditivo:
27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato de manutenção em Sistema de Automação. Referência: Pregão Presencial nº
056/2016, contrato SAAE/ITA 051/2016
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito - MG. Contratada: HR Comércio e Serviços Ltda. Objeto: Manutenção
dos equipamentos, com fornecimento de
mão de obra de instalação do conjunto
de equipamentos, materiais, softwares e
elaboração de projeto executivo para operacionalização da ampliação do sistema de
telemetria, telecomando e telessupervisão
(S3T) para o SAAE Itabirito – MG, Valor
Mensal de R$5.087,53 (Cinco mil oitenta
e sete reais e cinquenta e três centavos).
Valor Total: R$45.787,77 (Quarenta e
cinco mil setecentos e oitenta e sete reais
e setenta e sete centavos). Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica aditado, até 16/09/2020.
Dotação Orçamentária: 17 512 1711 4.001
33.90.40.04 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º 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. Objeto: 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 31/12/2020. Dotação Orçamentária: 17 512 1711 4.030 33.90.40.04. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Fornecimento de software. Referência: Pregão Presencial nº
070/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93,

com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Tecla Informática LTDA – EPP. Objeto: 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
Água - ETA, situada no bairro Santa Rita,
em Itabirito – MG para o SAAE - Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, Valor mensal: R$2.200,00
(dois mil e duzentos reais), Valor Total:
R$22.000,00 (Vinte e dois mil reais).Forma
de pagamento: 05 (cinco) dias após a emissão e aceite da nota fiscal. Vigência: fica
aditado para 10 (dez) meses ate 31/10/2020.
Dotação Orçamentária: 17 512 1711 4.030
33.90.40.04. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do Termo Aditivo:
27/12/2019 Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º 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 31/12/2020. Dotação Orçamentária: 17. 512. 1711 4.030
33.90.40.04. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do Termo Aditivo:
27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de Serviço Publicitário. Referência: Tomada de Preço nº
003/2019, Processo nº 051/209 nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: I4 Comunicação LTDA. Objeto: contrato de agência
de publicidade para prestação de serviços
publicidade, atendendo as necessidades de
estudo, planejamento, concepção e a execução, incluindo a distribuição, com a respectiva negociação de espaços na mídia, de
peças e campanhas publicitárias institucionais, de caráter educativo, informativo e de
orientação social á comunidade, Valor Total: R$93.000,00 (Noventa e três mil reais).
Forma de pagamento: 05 (cinco) dias após
a emissão e aceite da nota fiscal. Vigência:
fica aditado até 31/12/2020. Dotação Orçamentária: Manutenção e Incremento das
Ações de Comunicação Social e Institucional: 17 512 1711 4.030 33.90.39.68 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Vigilância
Armada. Referência: Pregão Presencial
nº 057/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Guardseg Vigilância e Segurança
EIRELI. Objeto: contratação de empresa
especializada na prestação de serviço continuado de vigilância armada para preservação do patrimônio imobiliário e móvel na
UTA - Unidade de Tratamento de Água do
SAAE., Valor mensal: R$22.440,00 (Vinte
e dois mil quatrocentos e quarenta reais),
Valor Total: R$44.880,00 (Quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais).Forma de
pagamento: 05 (cinco) dias após a emissão
e aceite da nota fiscal. Vigência: fica aditado para 02 (dois) meses ate 29/02/2020.
Dotação Orçamentária: 17 512 1711 4.030
33.90.39.60. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do Termo Aditivo:
27/12/2019 Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato
de Prestação de Serviço de Manutenção
do Sistema de Apuração de Ponto Eletrônico. Referência: Dispensa de Licitação nº
029/2019, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.

Contratada: Sisponto Sistemas Inteligentes
EIRELI, Perfazendo estes contratos um valor total de R$750,00 (Setecentos e cinquenta reais) – Ficando esta empresa Contratada
em manutenção do sistema de apuração do
ponto eletrônico. - Vigência: até 31/05/2020
Dotações Orçamentárias: Dotação Orçamentária Op. e Mat. das Ações de Gestão e
Adm. Geral do SAAE. 17 512 1711 4030
33.90.40.04. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura: 27/12/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Processo nº 005/2020 - Despacho – Reconheço a Dispensa de Licitação 001/2020,
para contratação de serviços especializados
dos correios referente a envio de correspondência e demais serviços necessários ao
andamento das atividades do SAAE de Itabirito- MG, pelo valor total de R$5.280,00
(Cinco mil duzentos e oitenta reais), de
acordo com o Processo nº. 005/2020 em
epigrafe e nos termos do Artigo 25, Inciso
I da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Contratado: Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos – Itabirito, 02 de
Janeiro de 2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Ratifico O reconhecimento de Dispensa
de Licitação no processo, nos termos do
Art. 25, Inciso I da Lei nº. 8.666/93 com
suas posteriores alterações. Itabirito, 02 de
Janeiro 2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 001/2020 - S.R.P.
001/2020 - 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°001/2020, na Modalidade de Pregão
Presencial nº001/2020, S.R.P. 001/2020.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos químicos e tanques de armazenamento a serem
empregados no processo de Tratamento da
Água fornecida pelo SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
e Distrito de Itabirito-MG, de acordo com
a Portaria de Consolidação do Ministério
da Saúde nº 05/17, anexo XX e conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
23/01/2020 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 – 002/2020 - 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° 002/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial nº002/2020, Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de reagentes e vidrarias a
serem utilizados nos processos de análises
da ETA - Estação de Tratamento de Água e
da UTA - Unidade de Tratamento de Água
do Município de Itabirito-MG e seus Distritos, para atender de forma eficaz a demanda
do SAAE, conforme especificações do
Anexo I, do edital, no dia 24/01/2020 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 – 003/2020 - 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° 003/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial nº003/2020, Objeto: Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de transporte
de pessoas em veículos, preferencialmente, tipo Van, para atender aos servidores
do SAAE que operam a UTA – Unidade
de Tratamento de Água do SAAE, localizada na BR040, km572, no Município de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 27/01/2020 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 – 004/2020 - S.R.P.
002/2020 - 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°004/2020, na Modalidade de Pregão
Presencial nº004/2020, S.R.P. 002/2020.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços mecânicos
de assistência técnica, socorro (atendimento no local onde o veículo sofreu a pane)
e manutenção preventiva e corretiva com
o fornecimento de peças, componentes e
acessórios, para os veículos pertencentes e
os que venham a pertencer à frota do SAAE
de Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 28/01/2020 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
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Renê Butekus
toma posse como
presidente da
Câmara de Itabirito
“Estou pronto para encarar o desafio”, disse Renê Américo da Silva (o Renê Butekus - PSDB) ao assumir a presidência da Câmara Municipal de Itabirito nesta quinta-feira
(2 de janeiro) durante solenidade no Plenário José Bastos
Bittencourt, que reuniu todos os 13 vereadores e parte da
cúpula da Prefeitura itabiritense, incluindo o prefeito Orlando Caldeira, vice Dr. Elio da Mata (ambos do Cidadania) e
vários secretários.
Durante o discurso, Renê citou sua trajetória de vida.
“Comecei a trabalhar com 13 anos como engraxate, aos 16
tive a minha carteira assinada, aos 18 fui dono de boteco,
aos 19 fui candidato pela primeira vez, aos 20 trabalhei como auxiliar administrativo da Secretária de Comunicação da
Prefeitura de Itabirito (...). Entrei para a faculdade de Direito,
banquei meu curso vendendo bombons por quatro períodos
na porta da faculdade. Aos 30, eu me formei, quando voltei a
trabalhar na Prefeitura”, disse Renê, que está em seu primeiro mandato, e foi eleito vereador aos 31 anos.
Renê garantiu que vai trabalhar em benefício da população de Itabirito e afirmou que de sua parte será praticada
a democracia. Segundo ele, um dos pilares de seu mandato
é a responsabilidade com a coisa pública. Renê ainda afirmou: “qualquer atitude eu que tomar como presidente, terei
de responder”.
Relação com o Executivo
O chefe do Executivo fez elogios ao ex-presidente Arnaldo Pereira dos Santos (MDB) afirmando que à frente da
Câmara, ele teve “uma conduta ilibada”.
Para o prefeito, Arnaldo foi um democrata. O chefe do
Executivo também citou o valor de 1 milhão e 200 mil reais
que foram devolvidos, pela Câmara, aos cofres da Prefeitura
durante a gestão Arnaldo como presidente da Casa Legislativa. Sobre Renê, Orlando o parabenizou e afirmou: “sabemos que existem diferenças, mas diante dessas diferenças
que possa haver diálogo”.
Como determina o protocolo, o decano (o mais velho entre os vereadores) Nilson Tem Tudo, também discursou: “fui
o voto decisivo. Votei consciente. Recebi ameaça, assédio
e crítica, mas de acordo com a Lei Orgânica do Município,
em seu artigo 22, o vereador é inviolável em suas ações (parlamentares), e em seu voto”. O vice-prefeito Elio da Mata
afirmou, em discurso, que “a renovação é importante para
a democracia”. O vigário Harley Lima, representando a Paróquia de São Sebastião, abençoou a cerimônia lembrando
uma fala do Papa Francisco: “não se esqueçam dos pobres”.
Por sua vez, o coordenador político do deputado estadual
João Vitor Xavier (Cidadania) Paulo Nunes, em entrevista
à assessoria de comunicação da Câmara, desejou sucesso a
Renê. “Que ele consiga desenvolver boas ações”, disse.
Romeu Arcanjo
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Em sua 9ª edição, o Salão de Arte de Itabirito se torna Estadual
As inscrições estão abertas, até 31 de janeiro, para todos os artistas residentes e Minas Gerais

Em entrevista ao Jornal O LIBERAL, a Coordenação do Salão
de Arte de Itabirito Regional fala sobre esta nona edição.
OL – O Salão de Arte de Itabirito
chega em sua nona edição, se
tornando estadual, como foi essa
trajetória?
JC – A primeira e a segunda edição foram viabilizadas por meio da
Lei Municipal de Incentivo à Cultura
de Itabirito (2006 e 2007). A partir da
terceira edição (2010) o projeto tem
sido contemplado com recursos da
Lei Estadual de Incentivo à Cultura
de Minas Gerais. Na quarta edição
em 2011 tornou-se Regional, inaugurando uma nova percepção e abrangência para o Salão que, além de
Itabirito, já passou pelos municípios
de Mariana, Santa Luzia, Contagem,
Sete Lagoas, Congonhas, Betim,
Belo Horizonte, Nova Lima e Ouro
Preto. Nesta nona edição (2020) o
Salão de Arte de Itabirito deixa de ser
Regional, e lança seu edital abrindo
as inscrições com muitas novidades.
OL – E quais são as novidades?
JC – Inscrições abertas para todos os artistas residentes no Estado
de Minas Gerais; Seleção dos 60 melhores trabalhos inscritos para o Livro
de Arte; 15 finalistas concorrendo a
premiações. Serão distribuídos 05
(cinco) prêmios aquisições com valores iguais de R$4.000,00, totalizando
R$20.000,00. Abertura da exposição
com cerimônia de premiação e lançamento do livro em Belo Horizonte.
Produção de exposição coletiva com
as obras dos artistas premiados e com
convidados em Itabirito, Barão de
Cocais e Santa Bárbara.
OL – Para participar desta 9ª edição do Salão quais são as informações básicas para os interessados?
JC - As inscrições vão até o
dia 31 de janeiro de 2020. Podem
participar artistas que comprovem
residência no Estado de Minas Gerais. No regulamento constam: tema
livre; inscrições podem serem feitas
pessoalmente, via correios ou online;
no mínimo, três trabalhos e no máximo, cinco em todas as modalidades
(pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, vídeo instalação, arte digital,
cerâmica, tapeçaria, dentre outras).
O edital e a ficha de inscrição estão
disponíveis no site www.arteitabirito.
com.br
OL – Quais são os benefícios para
as empresas que queiram incenti-

Melhoria do transporte
coletivo municipal

José Carlos Oliveira, Coordenação Geral
9º Salão de Arte de Itabirito

var projetos aprovados nas Leis de
Incentivo?
JC - É imprescindível a participação das empresas para que os
projetos aconteçam. As participações
das mesmas deixam claro para seu
público estratégico um conceito de
responsabilidade social, uma vez que
usa os recursos da renúncia fiscal,
ou não, para o desenvolvimento da
própria comunidade, na qual a empresa está inserida, contribuindo com
a valorização da cultura e das artes
como expressão e identidade de um
povo, demonstrando publicamente
seu compromisso em nome de uma
sociedade mais inclusiva culturalmente.
OL – Quais são os parceiros da 9ª
edição do Salão de Arte de Itabirito?
JC - O projeto é uma realização
do Governo de Minas Gerais, viabilizado por meio da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura, com patrocínio
exclusivo da empresa GSM Mineração, e o apoio das Prefeituras de
Itabirito, Barão de Cocais e de Santa
Bárbara, Escola Guignard/UEMG,
Escola de Belas Artes/UFMG, Centro Cultural UFMG, Instituto Yara
Tupynambá, Planeta D Treinamentos Ltda., Grupo Semil, Associação
das Cidades Históricas de Minas
Gerais, Associação Circuito do Ouro – ACO, e também do Jornal O
Liberal de Ouro Preto. A Produção
Cultural é da Sala de Ideias Soluções em Comunicação.

José Carlos Oliveira – Graduado em Licenciatura em Educação Artística com especialização
em Artes Plásticas – Escola Guignard – UEMG – MBA em Administração de 3º Setor – Pitágoras\
BH – Coordenador Geral do Salão
de Arte de Itabirito. Diretor da empresa GPS - Gestão de Projetos Socioculturais.

A Prefeitura de Itabirito, por meio do Departamento de Fiscalização de Transporte Coletivo, trabalha para a melhoria permanente do
transporte público na cidade. Em 2019, a fiscalização notificou a empresa prestadora dos serviços no município por problemas na frota e
na mobilidade urbana, sugerindo mudanças para maior conforto dos
usuários e eficácia no transporte.
Após estudos técnicos, o Departamento indicou melhorias em
algumas linhas. Mudanças como a redução de rotas, alteração de
horários e adequação no número de pontos de ônibus possibilitam
viagens mais rápidas e com menor incidência de atrasos. “A fiscalização visa o bem-estar do cidadão que usa o transporte. As mudanças
trouxeram um bom resultado, agradando a população e a empresa”,
destaca Fernando Santos Silva, fiscal de coletivos da Prefeitura. Nas
linhas 904, 905 (Gutierrez/Tombadouro) e 906 (Monte Sinai/Floresta),
por exemplo, alterações pontuais no itinerário e ampliação do atendimento ao bairro Recanto da Colinas trouxeram soluções importantes
para seus usuários. No bairro Portões, a rota foi ampliada. A linha 910
(Tombadouro /Portões) agora atende o bairro integralmente.

“Desenvolva seu talento no Atelier de
Artes Integradas da Prefeitura de Itabirito!”
As vagas são limitadas e o atendimento acontece por ordem de chegada ao Atelier

Interessados em participar das
aulas de Ballet e Teatro do Atelier de
Artes Integradas da Prefeitura de Itabirito podem realizar sua matrícula a
partir do dia 13 de janeiro. As vagas
são limitadas e as inscrições, matrículas e rematrículas para os cursos
acontecem por ordem de chegada.
As aulas começam no dia 04 de fevereiro. Para as aulas de Ballet, podem
participar crianças a partir de 04 anos.
Já para as aulas de Teatro, os interessados devem ter a partir de 06 anos
completos. Lembrando que as inscrições não garantem vaga e quem já for
aluno do Atelier precisa renovar a sua
matrícula.
As vagas são limitadas e os interessados nas aulas devem comparecer ao Atelier, das 12h às 18h, localizado na Alameda Wolmer Abreu

de Matos (3º piso do Itabirense), no
Centro de Itabirito. Para o cadastro,
é necessário apresentar 01 foto 3x4
recente, cópia da Identidade ou da
Certidão de Nascimento, cópia do

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

Al. Wolmer de Abreu Matos,160
Centro ITABIRITO

3561.7814

(31)

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

comprovante de residência (do aluno
ou responsável) e declaração de matrícula escolar para quem estuda até
o Ensino Médio. Outras informações
pelo tel: (31) 3561-1384.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Começar de novo: Segundo Paulo Navarro,
uma boa leitura é sempre edificante para começar o ano de 2020. É importante saber se ela
vai acrescentar, se vai nos fazer refletir e sermos
pessoas melhores. “Depois de muitas quedas, descobrir que, as vezes
quando tudo dá errado, acontecem coisas maravilhosas que jamais
teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Percebi que quando me
amei de verdade pude compreender que, em qualquer circunstância,
eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar...” (Mario
Quintana).
Mensagem: Aplausível a mensagem de ano novo do Pe. Miguel
Ângelo Fiorillo em promoção da paz e da justiça. Ele declinou algumas datas cívicas religiosas a serem comemoradas em 2020. Entre
elas os 310 anos da edificação da Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem. O tricentenário da elevação da Minas do Ouro para a codificação de Província da Minas do Ouro para a condição de Minas Gerais.
Os 275 anos da ereção canônica da paroquia Nossa Senhora da Boa
Viagem e da Diocese de Mariana e os 270 anos do primeiro colégio
de Minas Gerais, o Seminário de Mariana. Estas datas serão celebradas com afeto e gratidão para que possamos lembrar a importância
dos nossos antepassados que colaboraram para o desenvolvimento
do nosso estado e da nação, conclui o nosso Pároco.
Subvenções 2020: O prefeito sancionou a lei nº3367 que dispões sobre concessão de subvenções e ajuda financeira a entidades do município. O valor é de R$ 1.569.640,00 e beneficia 92 credenciados. As
Bandas de música recebem 40 mil cada, as associações comunitárias
os valores vão de 6 a 24.750,0. Portanto todos que promovem o bem-estar social e têm por objetivo incentivar a arte, a cultura e o esporte
contarão com importante contribuição da administração pública.
Novidade: Marcos Aguiar, arquiteto formado pela UF de Viçosa
e concursado da prefeitura de Itabirito está elaborando um projeto
de revitalização da rodoviária Geraldo Gomes Batista. O objetivo
é fazer do espaço um terminal turístico ressaltando e promovendo
nossos produtos. A área ganha modernidade, mostra o bom gosto e
eficiência nas mãos deste jovem profissional.
Perda: Ao apagar das luzes de 2019 Itabirito perdeu Antônio Nascimento Sobrinho (Totonho Nascimento) sempre alegre e participativo,
foi projetista de conceito na extinta Usina Queiroz Júnior. Contribuiu
sempre com nossos clubes e segmentos sociais. Ele era estimado e
querido em nosso município. À famílias nossas condolências.
Mercado de trabalho: O SENAI deixou grande marca em Itabirito,
formou grandes profissionais e hoje é citado como um propulsor da
nossa capacidade de trabalho. Apesar das facilidades de estudo, parece que regredimos quanto a capacitação de profissionais, poucos
jovens levam com determinação e vontade a realização profissional.
Isso é perigoso, a roda gira, muitas vezes dando oportunidade à profissionais de outros centros. É preciso reavaliar.
Reza a lenda: Que quando um grande time se reforma, virá um
novo ciclo de grandes conquistas e isso preocupa o pessoal do outro
lado da lagoa. O tempo não para (dizia Cazuza) e a volta será triunfal com mais título nacionais e internacionais, premiando, mais uma
vez, toda a família azul celeste. Quem viver verá!
Expectativa: Depois do grande sucesso do livro Eternamente Itabirito, que retrata nossa história através de fotografias, o professor
Ivacy Simões está programando, para breve, o lançamento do volume II, dando ênfase ao nosso carnaval, futebol, clubes sociais, bailes,
tempo das debutantes e gente de destaque. Uma obra que não pode
faltar em seu acervo.
Para refletir: O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. (Aristóteles)
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Novas conselheiras tutelares
tomam posse em Itabirito
Equipe eleita tem mandato até 2024 para trabalhar
pelos direitos das crianças e adolescentes

O Conselho Tutelar em Itabirito tem nova equipe eleita para mandato até 2024. No último dia 06,
aconteceu a solenidade de posse
das cinco novas conselheiras tutelares de Itabirito, dentro do Gabinete
da Prefeitura. Escolhidas em votação popular, em outubro do ano
passado, Iris Lopes, Tânia Arcanjo,
Márcia de Oliveira, Ana Paula da
Cruz e Maria Auxiliadora Salomão
devem atuar na proteção e promoção de crianças e adolescentes no
município.
A posse reuniu autoridades e
familiares das conselheiras tutelares. “O serviço das conselheiras
são de extrema importância para
ajudar nos conflitos que envolvam
crianças e adolescentes, e esse trabalho precisa chegar em todas as
partes de Itabirito principalmente nas áreas mais afastadas como
Água Limpa e o Marzagão, por
exemplo”, disse o prefeito, Orlando
Caldeira durante a cerimônia. "O
serviço prestado pelos Conselheiros com a Secretaria de Assistência
Social é essencial para a conclusão
de um trabalho que protege crianças e adolescentes, é uma parceria
que dá certo. Juntos, buscamos melhorar a vida dos cidadãos que têm
seus direitos violados em situações
de risco”, destaca Juliana Costa, secretária de Assistência Social.
“É um prazer servir a população de Itabirito no Conselho Tutelar e trabalhar na defesa da criança e
adolescente me faz muito bem, me
realizo podendo ajudar a construir
uma sociedade melhor”, disse Marcia Oliveira, Conselheira Tutelar
empossada.
O Conselho
Os conselheiros têm a missão
de proteger e garantir os direitos de
crianças e adolescentes ameaçados
e violados pela sociedade, estado,
pais responsável, ou em razão de
sua própria conduta. Além disso os
conselheiros aplicam medidas de
proteção, atendem e aconselha pais
e responsáveis, levar ao Ministério
público fatos que o estatuto tenha
como infração administrativa ou
penal e encaminhar a justiça os casos que à ela são pertinentes.

Itabirito anos 70 - Não faltavam festas,
muita diversão e alegria. Nesta foto o Grupo Musical Tony and his Boys, que era
um grupo de Mímica e dublava os grandes conjuntos musicais da época. Sua
composição era de cinco jovens. Nesta
foto faltando os jovens Nonoca e Altamir.
O Grupo completo você verá no Livro
Eternamente Itabirito Vol II, que vai ser
lançado antes do carnaval. Aguarde!
Antônio: Festa
de gala no
charmoso
espaço Casa
de Massas
Capannone, em
Santa Tereza, no último
sábado, para
comemorar o
primeiro ano
do inteligente
Antônio, filho
de Thaisa e Edvaldo Fonseca.
Dezenas de crianças, primos, tios, avós participaram em grande estilo deste momento mágico onde o anfitrião era só alegria. Parabéns!
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Defesa Civil disponibiliza alerta de
chuvas por mensagem no celular
A Prefeitura de Itabirito
informa que
a Defesa Civil Estadual
disponibiliza
aos moradores uma
ferramenta importante para
a prevenção
de desastres
neste período
chuvas. Trata-se dos alertas meteorológicos via SMS (mensagem de texto
no celular). Para receber os alertas, basta enviar uma mensagem para o número 40199, com o CEP da sua residência
ou do local desejado. “Cadastrar é importante. Recebendo o
alerta, o morador pode adotar medidas de atenção e autoproteção, além de poder ajudar outras pessoas”, destaca Felipe
Delabrida, coordenador da Defesa Civil de Itabirito.

Nosso abraço: A equipe
da Loja Liezz Calçados
vem agregando valores
na arte de comercializar,
oferecendo atendimento
personalizado e conquistando um público
de todas as idades. Elas
são exemplo de simpatia e profissionalismo.
Parabéns!

Corrida São
Silvestre:
A caravana
itabiritense
participou
da corrida
em São
Paulo no
último dia
31. Na foto
Robson, Vânia, Sonia e
Jucilene.

O BERRO DO
BODE ZÉ

A Cemig já “chama
urubu de meu louro!”
Até aqui sabia-se que bebida alcoólica e tóxicos em geral produzem bêbados, atarantados, chapados, dopados, propensos a se
comportar fora da lógica e da realidade. Mas, nestes novos tempos
vividos, aprende-se que existe também a embriaguez tecnológica,
levando seu detentor ou detentora a práticas contrárias ao bom
senso, à ética, às boas relações com os consumidores. Quanto
mais tecnologia e maior a empresa, maior pode ser o perigo de o
consumidor ser prejudicado, se a mesma empresa se esquece das
práticas humanas, agarrando-se na tecnologia pura e simples. É o
caso da CEMIG, já nascida como empresa padrão do setor, naquela época, sob os auspícios do então governador e, posteriormente,
presidente JK. A CEMIG não é mais a mesma dos tempos de JK!
Ela se jacta, por intermédio de seus gestores, de adotar tecnologias,
as mais avançadas, em sua administração e serviços, mas deixa
de fora de suas considerações à satisfação do consumidor final. Ao
invés de receber bons serviços, o consumidor pode receber seu
desdém e insultos. De tanta tecnologia a CEMIG está bêbada, bêbada de cair! Está na fase de chamar urubu de meu louro! Apronta
cada uma, que se não danosa, seria caso de risos. Não há muito
tempo, certo consumidor tinha sete faturas vencidas e, ao contrário
de outros que, vencida a segunda ou terceira, têm o fornecimento
cortado, ele continuava a consumir. Lá um dia, preposto da CEMIG
foi ao vizinho do inadimplente e lhe cortou a energia elétrica. A coisa
deu polícia, deu PROCON, provou-se que o corte foi no endereço
errado, mas a empresa, do alto do seu império, só restabeleceu o
fornecimento ao inocente, mais de uma semana depois. Recentemente, em agosto do ano passado, consumidor solicitou mudança
de titularidade de uma instalação para o seu nome. O que fez a
CEMIG? Vinculou o nome do solicitante à instalação do vizinho, excluindo este da lista de consumidores. Resultado: o novo consumidor tem duas faturas emitidas em seu nome, porém paga somente
aquela vinculada ao seu endereço; procedimento correto. O vizinho,
vítima da trapalhada, que continua a consumir energia, porém recebe a fatura em nome de terceiro, solicitou, por telefone, a correção
do erro, mas a atendente, em lugar de aceitar a solicitação, discutiu,
alegando que ele havia solicitado a transferência. Ao tentar rebatê-la, ouviu dela algo como a prefeitura deveria corrigir o endereço.
Corrigir em quê? O endereço é antigo, trocas de titularidade são
feitas, eventualmente, e nunca houve problemas. E o que tem a
prefeitura com isso? Posteriormente, por intermédio do consumidor
solicitante da troca de titularidade, uma carta foi enviada à agência da empresa. A vítima, que tinha suas faturas levadas a débito
automático e, agora, está à espera de solução do problema criado
pela própria CEMIG, deixou de pagar as faturas emitidas com nome
trocado. A solução que a CEMIG julgou por bem dar ao caso foi o
corte do fornecimento de energia. Um seu preposto compareceu ao
endereço da vítima, mas foi por esta impedido de cumprir a ordem
recebida. Aguarda-se o próximo capítulo...
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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Folia de Reis celebra tradição
na Casa do Presépio em Itabirito
Com muita emoção e animação, festejo aconteceu
pela primeira vez no local
A Casa do Presépio, localizada no bairro Capanema, recebeu
a tradicional festividade da Folia
de Reis, que contou com muita
animação, música e religiosidade
no último dia 06. O festejo é uma
das mais autênticas manifestações
culturais do folclore brasileiro e,
desde 2017, é considerado um Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. “Sempre tive o sonho
de fazer uma Folia de Reis aqui.
Estou muito emocionada”, relata
Maria de Lourdes Martins, dona
da Casa do Presépio.
“Fiquei muito feliz com essa
oportunidade de prestigiar essa
festa maravilhosa, que marcou o
encerramento do presépio. É muito bom saber que em Itabirito tem
pessoas que nos encantam com o
seu trabalho e com a sua vontade
de servir”, destaca o prefeito, Orlando Caldeira durante o evento.
Para a organizadora do grupo
responsável por realizar a Folia
de Reis, Ana Liz Bastos, o momento foi uma oportunidade única de prestar uma homenagem à
sua mãe, dona Liz Bastos, que era
estudiosa do folclore e escreveu a
Folia em 1982. “Vim visitar a Casa do Presépio e a dona Lourdes
falou que tinha o desejo de ter uma
Folia de Reis. Acabei achando a
Folia da minha mãe e então chamei alguns amigos do Grupo de
Teatro de São Gonçalo do Bação,
Bloco Urucum e Mina Bloco para
participar. Acredito que acabará
virando uma tradição por aqui”,
descreve Ana Liz.
O morador do Capanema, Pedro Ayres, acompanhou a Folia e
destacou a importância de manter
a cultura viva em Itabirito. “É uma
alegria imensa ter essa tradição
aqui no bairro, além de engrandecer o nome de nossa cidade no
cenário nacional. Esperamos que
essa tradição possa continuar viva
por muito tempo e que meus filhos
possam dar continuidade. Como
também, que, a cada ano, possa
ter mais pessoas envolvidas nessa
festa que tivemos o privilégio de
prestigiar no dia de hoje”, opina o
morador.
A vizinha Adriana Damasceno, que também mora no Capanema, conta que foi um privilégio
receber a festividade no bairro.
“Achei muito interessante o retorno e a participação da população
na Folia de Reis. Acredito que isso
fomenta o incentivo à cultura e ao
turismo, além de beneficiar ainda
mais o nosso município”, comenta
a moradora.

Casa do Presépio de Itabirito
A Casa do Presépio de Itabirito entrou para o Circuito de Presépios e Lapinhas 2019 de Minas
Gerais e é responsável por atrair
um grande número de visitantes,
incluindo turistas de outros países.
“A tradição de montar o presépio
começou na minha família com a
minha avó, passando para a minha
mãe, e depois dei continuidade.
Também já estou passando para
os meus netos”, conta Maria de
Lourdes.
Localizada na Rua Gonçalves

Dias, 102, bairro Capanema, a
atração conta com um presépio gigante, formado por 10.000 peças,
e tem previsão de ser aberta para
visitação gratuita novamente em
outubro de 2020. “Acredito que
essa tradição não deve acabar em
nenhum país e em nenhuma família. Começando pelas crianças até
chegar aos mais velhos. Muitos
jovens hoje em dia, não sabem o
que é presépio”, conclui Maria de
Lourdes, que faz lindamente sua
parte para manter a tradição em
Itabirito.

