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"Vivendo de
folia e caos,
levando tudo
só na moral
heheheh"
Jota Quest
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Saturação no solo causa interdição
da Avenida João Ramos Filho
Raissa Alvarenga

Raissa Alvarenga

Jovem morre esmagado
por caminhão em Mariana

Um grave acidente na MG-129 em Mariana deixou uma
vítima fatal na tarde da segunda-feira (7). O acidente aconteceu na altura do KM 142, próximo a distribuidora de bebidas
na Rodovia do Contorno. Segundo os bombeiros, a vítima,
um jovem de 19 anos, pilotava uma moto, da qual pode ter
perdido o controle da direção, tendo seu corpo arremessado em direção ao caminhão, indo para debaixo das rodas
traseiras. O jovem teve esmagamento craniano e ombros,
até parte das costas. Ainda segundo os Bombeiros, somente laudo de Perícia da Polícia Civil poderá apontar as causas
definitivas do acidente.
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colunista Nylton Batista comemora,
neste janeiro, 30 anos de colaboração com O LIBERAL. A história
que culmina nesse momento especial é
contada em sua coluna semanal, Ponto
de Vista do Batista, que traça um panorama das três décadas em que esteve
escrevendo para o semanário.

Conheça a história e a beleza por trás das Festividades da Folia de Reis e das
Pastorinhas de Ouro Preto.
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A Avenida João Ramos Filho passará novamente por reparos devido à
saturação no solo, causado por problemas no sistema de drenagem. A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria
de Obra e Planejamento Urbano, informa que os técnicos diagnosticaram os
pontos críticos e os reparos, já iniciados, irão durar cerca de quatro semanas, podendo o prazo ser estendido em
caso de chuvas. Segundo o secretário
Fábio Vieira, a equipe da Secretaria fará a remoção de parte do solo e troca do
sistema de drenagem. Paralela à Avenida João Ramos, a Avenida das Araras
permanece sendo uma opção para motoristas e pedestres.

Maus exemplos de limpeza: Itabirito
precisa da colaboração de cada
cidadão para manter a cidade limpa
Entulho nas ruas e em lotes vagos, lixo em local e em dias fora da
coleta. Exemplos como esses são
frequentes em vários bairros de
Itabirito. Para amenizar isso, campanhas como o mutirão de limpeza
acontecem em toda a cidade, além
do serviço rotineiro de limpeza ur-

bana desenvolvido pela Secretaria
de Urbanismo. Mas isso ainda não
é o suficiente para manter a cidade limpa e organizada. É preciso a
conscientização de toda a população para deixar a cidade limpa.
Algumas dicas são importantes
para auxiliar os moradores na hora

de descartar seus resíduos. Fique
atento no dia de recolhimento no
seu bairro e coloque sacos de lixo
apenas nos dias de coleta. Os entulhos devem ser descartados em
caçambas. Com pequenas iniciativas você vai deixar Itabirito ainda
mais limpa.

do

Virgílio

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

Consertamos TV's, controles remotos e vendemos controles novos

3551-6208

3551-6215

R. Inconfidentes, 334 - Barra - OURO PRETO

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br
Sempre com uma
programação
Mhz
especial para você!

98,7

Vende-se
Imóvel Comercial,
com duas lojas, área de
320m² totais, localizada
na Av. Pedro Aleixo,
nº 1035, no centro comercial de Cachoeira
do Campo. Fone: (31)
98465-2776.

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

-feira, 11 de janeiro/2019
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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 nº 10541 MAXSUEL MARCELO DE SOUSA, solteiro, brasileiro, Músico, natural de Governador Valadares - MG, nascido aos 21/06/1976,
filho de: Orvalino Cândido de Sousa
e Neli Malta de Sousa. E LIA DE
MENDONÇA PORTO, solteira,
brasileira, Engenheira química, natural de Belo Horizonte - MG, nascida
aos 01/12/1973, filha de: Fábio de
Mendonça Porto e Liria Arantes de
Mendonça Porto. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10542 HELDER INÁCIO
DOS ANJOS, solteiro, brasileiro,
operador draga de arraste, aposentado,
natural de Itabirito - MG, nascido aos
18/08/1972, filho de: Augusto Inácio
dos Anjos e Eulicea Geralda Santos
dos Anjos. E EFIGÊNIA AUXILIADORA FERREIRA, solteira,
brasileira, técnica em nutrição, natural de Ouro Preto – MG, nascida aos
04/03/1979, filha de: Luiz Geronimo
Ferreira e Terezinha Pinheiro Ferreira.
Ambos residentes e domiciliados em
Ouro Preto – MG.
Edital nº 10543 LUCAS ROMERO
ASSUNÇÃO, solteiro, brasileiro,
Engenheiro, natural de Praia Grande SP, nascido aos 16/06/1992, filho de:
Antônio Sérgio Pinheiro de Assunção
e Deise Piubel Romero. E NAYARA
BEDETI DIAS, solteira, brasileira,
médica, natural de Ponte Nova - MG,
nascida aos 16/03/1987, filha de: José
Nolberto Dias e Norma Bedeti Latini
Dias. Ambos residentes e domiciliados
em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10544 ISRAEL TONHOLO MEDEIROS, solteiro, brasileiro, profissão engenheiro geólogo,
natural de Belo Horizonte - MG,
nascido aos 13/08/1991, portador do
RG MG-15.592.105 SSP/MG, CPF:
101.259.206-52, residente e domiciliado à Rua Hamilton Lazaro da Silva, 70,
bairro Bauxita, Ouro Preto - MG, Filho
de: Marcelo Medeiros e Simone Afonso Medeiros. E CAROL MARILYN
COELHO, solteira, brasileira, professora de música, natural de Mariana
- MG, nascida aos 06/06/1986, filha
de: Joaquim Felipe Coelho e Irene de
Fátima Pires Coelho. Ambos residentes
e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Edital nº 10545 ANTÔNIO CARLOS DINIZ, solteiro, brasileiro, eletricista, natural de Ouro Preto - MG, nascido aos 08/07/1985, filho de: Antônio
Santana Diniz e Ana Maria Santana
Diniz. E RÚBIA GABRIELA NEPOMUCENO DA SILVA, solteira,
brasileira, auxiliar de saúde bucal, natural de Belo Horizonte - MG, nascida
aos 10/03/1983, Aparecida Nepomuceno Martins da Silva. Ambos residentes
e domiciliados em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 11 de janeiro de 2019.

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:
CRISTIANO FERREIRA CÂMARA, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Piranga-MG, nascido a 12/09/91,
filho de Antônio Maria Câmara e Arlinda Aparecida Ferreira Câmara e
TATIELE DE PAULA SOUSA, brasileira, solteira, estudante, natural de
Mariana-MG, nascida a 11/01/97, filha
de Epifânio Tadeu de Sousa e Viviane
de Paula Moreira Sousa; Ambos residentes neste subdistrito;
ADRIANO DO CARMO ROCHA,
brasileiro, solteiro, técnico controle
produção, natural de Ouro Preto-MG,
nascido a 15/01/82, filho de Dejair do
Carmo Rocha e Maria Aparecida dos
Reis Rocha e LUANA JÚNIA RAMOS, brasileira, solteira, professora,
natural de Ouro Preto-MG, nascida
a 30/07/85, filha de Dilza Maria Ramos; Ambos residentes mesta cidade;
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto,8 de janeiro de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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Comarca de Ouro Preto/MG, Edital de Citação, prazo de 20 (vinte)
dias – Drª Ana Paula Lobo Pereira de Freitas, MM Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em pleno
exercício do seu cargo, na forma da Lei, etc. Faz saber, a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido dos autos
nº 0461.17.002969-2, da Ação de Usucapião Extraordinária, proposta
por Espólio de José Gregório Murta, representado por sua inventariante
Elizabeth Efigênia dos Santos Murta, brasileira, viúva, do lar, identidade
M-1.237.447/SSP-MG, CPF 070.938.376-20, residente na Rua Conselheiro Quintiliano, nº 986, em Ouro Preto/MG, onde tem domicílio do imóvel:
Urbano, constituído de casa térrea de morada com área de 172,583m² e seu
respectivo terreno, com área de 2.207,777m², situado no logradouro de acesso à Rua Maciel, nº 261C-O-P (Rua Maciel), Bairro Alto da Cruz, no 2º
subdistrito desta cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado de Mina Gerais,
dentro das seguintes dimensões, divisas e confrontações: pela frente, na extensão de 22,758m, com logradouro de acesso à Rua Maciel (Rua Maciel),
pelo lado direito, na extensão de 1,188m, sendo 18,407m, com a propriedade do sr. José de Jesus da Rocha, 28,314m, com a propriedade do sr. Nilo
Silva, 6,427m com a propriedade do sr. João Batista da Silva e, 28,040m,
com a propriedade do sr. Celestino Dionisio Borges, pelo lado esquerdo,
na extensão de 48,589m, sendo 32,319m, com a propriedade do sr. Antônio Raimundo Mauro Murta, 16,270m com a propriedade dos Herdeiros de
Geraldo Santana Neto, e, pelos fundos, na extensão de 41,504m, com a Rua
Princesa Izabel, tudo conforme planta topográfica e seu respectivo ART/
CREA nº 245.299. E, por este edital Cita todos os que se encontram em lugar
incerto e não sabido, bem como os eventuais interessados, para querendo,
vir contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de
não o fazendo, presumirem-se aceitos, como verdadeiros, os fatos alegados
na inicial (art. 344 do CPC). Ficando advertido, ademais, que, em caso de
revelia será nomeado curador especial, consoante art. 257, IV, NCPC. E,
para que ninguém alegue ignorância, mandou a MM Juíza de Direito, Ana
Paula Lobo Pereira de Freitas, expedir o presente edital que será publicado
no “Diário do Judiciário” e afixado em local de costume deste Fórum. Dado
e passado nesta cidade e Comarca de Ouro Preto de Minas Gerais aos 30 de
outubro de 2018. Eu, Maria Cristina de Araújo Fernandes, Escrivã Judicial
subscrevi. Ana Paula Pereira de Freitas – Juíza de Direito.

COMUNICADO

Confecção
do cartão
do idoso

A partir desta
terça-feira, dia 8 de
janeiro, o atendimento
aos idosos e portadores de necessidades
especiais usuários de
transporte coletivo
voltará a ser feito no
Terminal Rodoviário.
A retirada de senhas
e entrega dos cartões
já confeccionados
começa às 9h, de segunda a sexta-feira.
Já o atendimento das
senhas diárias será
de 13h às 17h.

@evobikeshop
(31) 98433.0988

@evobikeshop
(31) 3553-2074

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

89,3 FM

Ouro Preto

Vende-se
Estoque fechado de
autopeças das melhores marcas para automóveis e caminhonetas. Av. Pedro Aleixo,
n° 1035, Cachoeira do
Campo. Fones: (31)
3553-1430
3553-1244

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

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

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

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

-

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

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

Nylton
Gomes
Batista

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

Obrigado pelos trinta anos
de contato com você!
Ano novo, sob governo novo, do qual se espera muito, embora
amarrado a um sistema arcaico, caduco e corrupto (no pior sentido),
que em nada facilita a marcha da carruagem nacional, aqui estamos
nós, passageiros da mesma, a torcer para que a viagem prossiga
com menos solavancos e derrapadas que quase a levam ao abismo. Bem, isso é pra não dizer que não falei de espinhos ou, como
queira, um introito para assunto diferente e um tanto lisonjeiro para o
titular desta coluna, que completa trinta anos neste janeiro! Se o fato
não é comemorado em reunião de fatiota, regada a “champanhota”,
como diria o guerreiro Noronha, pelo menos, que se o registre para
a posteridade. É o que fazemos, então!
Numa manhã de domingo, agosto de 1988, quem saia da missa na igreja-matriz foi surpreendido, à porta, por um carrinho de
supermercado empurrado pelo casal, Noronha e Paula Karacy. O
carrinho não continha gêneros alimentícios, porém exemplares, os
primeiros do O LIBERAL, no qual ninguém pôs muita fé no início.
Sem alarde ou qualquer anúncio de sua chegada, O LIBERAL
passou a ser presença, de quinze em quinze dias, diante dos olhos
de leitores da Região dos Inconfidentes, integrada pelos municípios
de Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Em dezembro daquele mesmo
ano, quando o jornal atingiu a oitava edição, o Noronha chegou-se
a mim e fez o convite para que eu integrasse o pequeno grupo de
colaboradores, que então se formava. Rapidamente, fiz uma avaliação mental. O jornal entra na nona edição; é o tempo de eu escrever
nove ou dez artigos e ele encerrar as atividades. Assim raciocinei
com base no tempo de sobrevivência de outros veículos de imprensa regional: de doze a vinte meses, no máximo. Cheguei a publicar
em alguns deles, incluindo-se um da Prefeitura de Ouro Preto, que
desapareceu de forma drástica e deselegante por força de picuinhas
políticas. O município estava em transição de governo. A edição que
traria matéria sobre o futuro prefeito e prognósticos de sua administração, atrasou-se na gráfica e só chegou depois de instalado o novo
governo. O novo prefeito nem deixou que se desamarrasse o pacote. Mandou incinerar tudo do jeito que chegou; coisas da politiquinha
ouro-pretana e politicalha tupiniquim! Registre-se ainda que o novo
prefeito havia sido eleito com apoio do seu antecessor.
Em janeiro de 1989, surgiu então, sob a minha responsabilidade, a nova coluna, intitulada OPINIÃO. No início, a vontade do
Noronha era que a coluna fosse constituída de pequenos tópicos,
a exemplo de outras seções do jornal, mas isso não me animava;
preferia escrever em bloco único. Empaquei na minha posição, enquanto o Noronha, de vez em quando, me cutucava sobre a questão, até que um dia ele mesmo se convenceu de que o texto único
era melhor. Valeu a minha teimosia! Se tivesse concordado com a
sua ideia, talvez não mais estivesse na lista dos colaboradores do O
LIBERAL. Não estou afeito à escrita em conta-gotas!
Àquela época, escrever era um sacrifício para quem não se ajeitava na produção de textos, diretamente, na máquina de escrever.
Eu fazia os rascunhos manuscritos e só depois os datilografava.
Havia que evitar erros, para não encher de remendos ou ter que
tudo refazer. Não havia outro jeito, sem esquecer que havia a cópia
carbono destinada ao arquivo pessoal. Algum tempo mais tarde, o
computador pessoal veio resgatar os profissionais da escrita de muito sofrimento e chatices. A redação funcionava num quarto da casa
do Noronha, onde eu comparecia para entrega dos originais e troca de ideias com o editor sobre assuntos diversos, enquanto o pau
quebrava à nossa volta. Explica-se: o Paulo Felipe, hoje à frente do
jornal juntamente com a mãe, era um pirralho, de cinco anos, no comando do fuzuê e da depredação doméstica, em parceria com a Labybe e a Sylvana (esta nem falava direito), suas irmãs mais novas.
Paralelamente, a Paula fazia uma ginástica entre a administração
doméstica, seu emprego na escola e o trabalho no jornal iniciante.
Quando adquiri meu próprio computador, dez anos mais tarde,
o jornal já tinha instalações comerciais, e eu também a convite do
Noronha estava integrado à equipe de redação. Noronha e eu tínhamos discussões homéricas, em torno de muitos assuntos, a ponto
de eu, certa vez, no dia seguinte, levar a carteira de trabalho, para a
devida baixa, pois estava certo que seria despedido, mas isso não
aconteceu. Entretanto, quanto aos textos produzidos para a coluna,
ele nunca interferiu, nunca fez crítica negativa, dando-me sempre
completa liberdade para escrever. Registre-se que, num dos textos,
ele foi alvo de minhas críticas veladas, mas fez comentário apenas
depois da publicação, demonstrando ter entendido e aceitado o
recado. Estou feliz por ter chegado aos trinta anos de publicação.
Agradeço a Deus pela inspiração e aos leitores, pela honra que me
concedem da leitura.
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CARTA AOS TEMPOS

*Mauro Werkema

A essência cultural de Minas
“As Minas são muitas”. Nesta
expressão de Guimarães Rosa está
contida a amplitude da diversidade
cultural mineira que se forma em
três séculos de história atuante. E
que nos legou 853 municípios e
perto de cinco mil povoados, com
variadas e diferentes heranças históricas, sociológicas e culturais e
peculiares modos de vida, mentalidades, organizações urbanas e típicas feições sociais e econômicas.
Estado mediterrâneo e central no
mapa brasileiro, com seis fronteiras, com variedade antropológica
e étnica, geográfica e geológica,
onde encontramos a sua rica e singular herança cultural. É na plena
compreensão deste “mosaico mineiro” que situa-se o patrimônio
cultural de Minas, que é seu diferencial e com que se insere e influi
na história e na formação da nacionalidade brasileira. E que demonstra a indesviável necessidade
de que seja preservada e estimulada por uma visão prioritária de
políticas governamentais lideradas
por uma Secretaria de Cultura.
Pioneira na ocupação do terri-

tório interior do Brasil-Colônia, na
corrida pelo ouro e pedras preciosas, Minas gera extensa rede urbana e produzirá, no Século XVIII,
sociedade irrequieta e libertária,
com lutas identitárias e aspirações
autonomistas, sempre presentes na
Colônia, no Império e na República. A dinâmica da atividade mineratória gera os primeiros núcleos
urbanos iniciais da Capitania, a
“Minas geratriz” de Rosa, completando-se ocupação do território
com as atividades agropastoris, representando as matrizes essenciais
da formação mineira. De minerador da agropecuarista, o mineiro
mescla sua formação cultural e
com estes traços conforma e caracteriza sua personalidade regional, reconhecidamente distinta no
contexto nacional.
Surpreende a formação iluminista mineira no Século XVIII,
que levou à Inconfidência Mineira
de 1789, mesmo ano em que, em
Paris, caia a Bastilha e iniciava-se a Revolução Francesa, com as
mesmas motivações ideológicas.
O século nos lega as cidades his-

tóricas e um surto artístico-cultural
excepcional, que produz acervo
hoje está inscrito na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade
da UNESCO. Nas artes plásticas e
visuais, na arquitetura, escultura,
literatura, música e pintura, Minas
gerou patrimônio raro e exemplar,
com que se distingue na História
e na Cultura brasileiras. E que,
por sua excepcionalidade, merece
atenção e tratamento diferenciados até para que gerem efetivas
resultantes econômicas, de modo
especial para os vários segmentos
do turismo contemporâneo.
Esta é a essência de Minas, decorrente da sua singular formação
histórica e sociológica, compondo
um patrimônio cultural com que se
diferencia no Brasil e no mundo.
O apoio necessário à plena exploração econômica do potencial cultural de Minas é um condicionante
da sua modernidade. E que deve
integrar a recuperação econômica
do Estado e conformar, como merece, o seu futuro.
*Jornalista e escritor
(mwerkema@uol.com.br)

Prefeitura de Ouro Preto negocia manutenção
dos Correios em Cachoeira do Campo

Michelle Borges

Em dezembro de 2018, a Prefeitura de Ouro Preto recebeu a notificação que a agência dos Correios
de Cachoeira do Campo teria seus atendimentos interrompidos a partir do dia 2 de janeiro de 2019. Sabendo da importância da agência para a comunidade,
o vice-prefeito Tico Miranda intermediou as negociações para a manutenção do banco postal no distrito.
A notícia da manutenção dos Correios foi dada nesta segunda, 7 de janeiro, por Alex Miguel Gouvêa,
coordenador de atendimento e vendas dos Correios.
“Nós ficamos preocupados com o fechamento
do banco postal porque a gente sabe da necessidade
e uso pela população, não só do povo de Cachoeira
como também dos distritos vizinhos. Então, diante da
atuação do prefeito e da minha, com auxílio do Alex Miguel, conseguimos manter a agência em funcionamento”,
ressalta o vice-prefeito, Tico Miranda. Atualmente, os Correios têm 6,3 mil agências próprias em todo o país, além
de 4,3 mil comunitárias, 1 mil franqueadas e 127 permissionárias. Em 2018, a empresa encerrou as atividades de
41 agências que fazem parte do processo de remodelagem da rede de atendimento, o qual prevê a substituição
gradativa de unidades convencionais por soluções diferenciadas e mais adequadas às necessidades dos clientes.
Foram fechadas agências nos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul e São Paulo.
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Você conhece os grupos de Folias de
Reis e Pastorinhas de Ouro Preto?
No dia 6 de janeiro a maior parte do município de Ouro Preto teve
música e cantos especiais. Se você
se deparou com um desses grupos
visitando as casas onde tem presépio, trata-se das Folias de Reis e
Pastorinhas de Ouro Preto. Apesar
de serem pouco conhecidos, trata-se de manifestações tradicionais e
grande parte existe a mais de cem
anos. A maioria se encontra nos distritos. Em Ouro Preto temos:
Folia de Santos Reis do Distrito de Santo Antônio do Salto - seus participantes não sabem
precisar sua idade, mas a bandeira
existe a mais de 120 anos. Esta tem
uma particularidade, possui duas
faces. A primeira com o desenho da
Sagrada Família é utilizada quando
a Folia se apresenta antes do natal,
a segunda traz a estampa de Santos
Reis que se apresenta após a data
natalícia. O presidente da Folia é o
Sr. José Geraldo Xavier e Chefe é o
Sr. Vicente da Costa Reis. Entre os
dias 26 de dezembro a 06 de janeiro
a Folia visita as casas da comunidade. No último dia é celebrada a
Missa de Santos Reis na Igreja de
Santo Antônio.
Folia de Reis do povoado de
Mata dos Palmitos, do distrito de
Santa Rita - inicia o Giro da Folia
no dia 01 de janeiro e percorre as
comunidades de Bandeiras, Santo
Antônio, Serra dos Cardosos, Mata
do Gama, Pasto Limpo, Canavial,
Tijuco e Centro. Carregam a imagem do Menino Deus e a Bandeira. Na chegada do Giro, no dia 06
ocorre a entrega do Menino Jesus e
Missa na Capela de Nossa Senhora
Aparecida, com apresentação teatral e confraternização na comu-

nidade. Além de festejar o Natal e
Santos Reis a Folia arrecada contribuições que ajudam na manutenção
da capela durante todo o ano.
Folia de Reis do povoado de
Maciel, do distrito de Santa Rita
- também é tradicional na região.
O Chefe da Folia, o senhor Divino
Domingos Dias, afirma que aprendeu a Foliar com seu pai e seu avô
e está a frente do grupo a mais de
30 anos. Em suas andanças a Folia
sempre leva o lenço, que lembra a
coroa do Menino Jesus e um oratório com o Menino Jesus. Os versos
da Folia contam como os Reis Magos fugiram do rei cruel - Herodes,
e seguiram cantando e louvando o
Menino Deus. A Folia de Reis de
Maciel percorre as casas da localidade de Maciel, encerrando em um
dos lares da comunidade no dia 06
de janeiro.
Folia de Reis do povoado de
Moreira, também do distrito de
Santa Rita - tem como chefe o
Senhor José Raimundo da Silva. A
Folia de Reis de Moreira é composta por moradores da localidade que
recebem os foliões após o dia 25 de
dezembro. No dia 06 de janeiro é
feita uma pequena confraternização
para a entrega do Oratório do Menino Jesus.
Folia de Reis do distrito de
Santo Antônio do Leite - é resultado da junção de três folias que
existiam no distrito: a do Catete, a
da Chapada e a do Centro. Ela figura entre as mais antigas do Município, a comunidade afirma que a
peregrinação da Folia já acontecia
no período da escravidão, era feita pelos escravizados e libertos, e
nunca morreu. O Sr. Ismael Valério

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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PANORAMA
*Solange Palazzi

é chefe da Folia a mais de 40 anos,
ele coordena a visita nas comunidades do Catete, Gouveia, Chapada e
Centro entre os dias 01 a 06 de janeiro. A caminhada se encerra com
Missa de Entrega do Menino Jesus
e louvor a Santos Reis, na Igreja de
Santo Antônio do distrito.
Folia de Reis do bairro Padre
Faria - foi fundada pelo Sr. Jesus
Eduardo Florentino em 1974. Ele
aprendeu as músicas e o toque da
sanfona quando ainda era jovem e
residia no distrito de Lavras Novas.
Sediada no bairro Padre Faria o
grupo atua na sede do município visitando as casas que tem presépio,
nos meses de novembro, dezembro
até 06 de janeiro, quando é realizada a missa de Santos Reis, na igreja
de Nossa Senhora do Rosário, do
Padre Faria.
Folia de Reis e do Divino
Espírito Santo de Lavras Novas - A Folia de Reis e do Divino
Espírito Santo e Nossa Senhora
dos Prazeres do distrito de Lavras
Novas também é muito antiga e se
manifesta principalmente de três
momentos: A partir do dia 24 de
dezembro realiza a apresentação
da Folia nas casas da comunidade e
exposição do Menino Deus na igreja. No dia 06 ocorre a celebração
dos Três Reis Magos. Nas vésperas
do dia 08 de setembro, em homenagem a Padroeira Nossa Senhora
dos Prazeres. No entanto, foi criada
para acompanhar o Império do Divino que se apresentava na festa da
Padroeira. Atualmente é coordenada por Maria das Graças Fernandes
Lourenço - Dona Preta, e Maria
Aparecida de Carvalho Marins.

Fotos de:
Suzana Jorge e Vicente Gomes

Os grupos de Pastorinhas são
compostas principalmente por
crianças. A peregrinação delas dura
até o dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora das Candeias ou da Luz,
quando os presépios são desfeitos.
Eles aceitam convite para cantar
nos presépios das residências. Em
Ouro Preto temos dois grupos de
Pastorinhas.
As Pastorinhas da Comunidade de São José do bairro de
Saramenha - segundo sua organizadora, Dona Catarina e Azevedo
da Silva, iniciou-se como um coral
natalino, mas os convites para apresentação e para cantar nos presépios transformou em Pastorinhas.
Ao cantar nos presépios carregam
símbolos natalinos como a estrela,
o burro, o boi. Algumas crianças se
vestem como figuras da Sagrada
Família e dos Reis Magos.
As Pastorinhas do Bairro Padre
Faria formam o grupo mais tradicional de nossa cidade. A grande
mestra D. Ciata recebeu o grupo
de sua mãe e o conduziu por mais
de 50 anos. Hoje é coordenado por
Maria José Germano, a Ica, que
aprendeu quando era criança e hoje
tem a responsabilidade de manter
viva esta manifestação. Se apresentam com instrumentos de percussão que dão muito ritmo e alegria
a sua apresentação. É responsável
pelo encerramento da Andança das
Pastorinhas e encerramento do Ciclo Natalino no dia 02 de fevereiro, com Missa na Capela de Nossa
Senhora do Rosário do Padre Fria.
Neste natal estes grupos também receberam um presente especial. A Comissão Ouropretana de
Folclore, com patrocínio da Secretaria de Cultura de Minas Gerais,
através Edital de Fundo Estadual
de Cultura (FEC-0441/01/2016),
projeto Folias, Pastorinhas e Danças Populares de Ouro Preto e
apoio da Prefeitura de Ouro Preto;
doou um uniforme novo a cada
um dos grupos culturais da cidade,
além das Folias de Reis e Pastorinhas, também foram contemplados
a Folia e a Dança de São Gonçalo
de Amarantina, a Folia do Divino
Espírito Santo de São Bartolomeu,
a Charola do Senhor dos Passos de
Santo Antônio do Salto e Dança de
Fita de Glaura.
A Comissão Ouropretana de
Folclore é uma Associação criada
em 2002. Dentre seus objetivos
está o apoio aos grupos cultural da
cidade de Ouro Preto. Atualmente é
presidida por Edvaldo Borges e Vicente Gomes; e o projeto foi coordenado pela prof.ª Solange Palazzi.
*Comissão Ouropretana de Folclore

Associação Comunitária dos
A
Deficientes de Ouro Preto (Acodop) promove no sábado (12) o Baile da Acodop. O evento acontece
no Caem, na Praça Tiradentes, a
partir das 22h. Maria Aparecida Tavares, Diretora Social da Instituição,
destaca que o objetivo é arrecadar
fundos para custear as despesas
da associação, assim como discutir
a importância da inclusão Social.
“Esse baile faz parte do plano de
ação da Acodop de 2019. Queremos enfatizar a importância da
inclusão social, que é uma luta de
todos. Além disso, todo recurso arrecadado será investido para aquisição de equipamentos e despesas
da instituição”. Os ingressos podem
ser adquiridos no Salão Maison
Esthetique. Mais informações na
página da Acodop Ouro Preto no
Facebook.

Instituto Federal de Educação,
O
Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais (IFMG) divulgou o resultado

preliminar do Vestibular 2019 dos
cursos técnicos. As listas de classificados estão disponíveis no site
ifmg.edu.br, onde os candidatos
poderão acessar também as notas obtidas nas provas. O acesso
deve ser feito pelo botão “área do
candidato - curso técnico”. Realizada no dia 9 de dezembro, em 20
cidades, a prova foi aplicada para
cerca de 10,3 mil candidatos. O resultado final da primeira chamada,
após recursos, será publicado no
próximo dia 15. O início das aulas
está previsto para fevereiro. A data
de matrícula dos classificados e a
documentação exigida serão divulgadas após o resultado final, no site
do IFMG.

stão abertas, até o dia 23 de
E
janeiro, as inscrições para o
curso Pré-Universitário Humanista.

São 200 vagas divididas em quatro
turmas e as aulas serão ministradas
no Campus Morro do Cruzeiro e no
Centro, na Escola de Minas. As inscrições devem ser realizadas pelo
site www.ufop.br. O Pré-Vestibular
Humanista foi criado em 2003 com
o objetivo de ajudar alunos carentes
da região na preparação para os
vestibulares e processos seletivos,
como o Enem, além de orientar
sobre os cursos oferecidos na Ufop.
Desde 2007, o projeto tem o apoio
da Fundação Gorceix, que doa o
material didático e financia parte
das bolsas dos alunos da Universidade que ministram aulas no curso
preparatório.

stão abertas, até o dia 25 de
E
janeiro, as inscrições para o
processo seletivo simplificado do

Curso de Formação Continuada
(FIC) em Economia Ambiental, na
modalidade a distância, do IFMG Campus Ouro Preto. São ofertadas
100 vagas. O curso tem carga horária de 90 horas, é gratuito e será
ofertado pela plataforma MOODLE.
Os pré-requisitos são ter, no mínimo, ensino fundamental completo
e 16 anos. A inscrição no processo
seletivo é gratuita e poderá ser realizada exclusivamente via Internet.
A previsão de duração do curso é
de quatro meses. Informações pelo
site: www.ifmg.edu.br/ouropreto

passeio de Trem da Vale, que
O
liga Ouro Preto e Mariana, terá
programação especial neste mês

de férias infantis. Até o dia 27 de
janeiro, todos os passeios terão
brincadeiras, intervenções culturais
e narração do passeio relacionada
às paisagens ao longo do percurso.
De acordo com a Vale, o Trem Turístico - que passa por vales, túneis,
cachoeiras e paredões de pedras
- circula por uma ferrovia construída
em 1883, com 18 km de extensão.
Todo o complexo arquitetônico do
qual o trem faz parte, foi revitalizado
e abrange duas estações, além
de estrutura de entretenimento. A
viagem dura cerca de uma hora e o
trem tem capacidade para cerca de
300 passageiros.
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Contribuintes que pagarem IPTU 2019
antecipado terão 10% de desconto

PANORAMA
No dia 25 de dezembro, a
professora de Inglês, moradora de Cachoeira do
Campo, Neusa Borges,
comemorou seus 50 anos
com muita alegria e festa
entre familiares e amigos.
“Dizem que uma vida boa
é daquele que amou e foi
amado, por isso, temos a
certeza que sua vida até
aqui é ótima. Você está
cercada de pessoas que
têm um carinho muito
grande por você. Siga
aproveitando a vida cada
momento. Seja sempre
essa pessoa maravilhosa
que encantou e encanta a
todos. Parabéns e que venham muitos aniversários
para comemorarmos”,
felicitações da Família
Borges.

O

Cine Vila Rica retomou suas atividades na semana passada, com
programação especial de férias. Até o dia 20 de janeiro, serão exibidos dois filmes por dia, sempre no horário das quatro e seis da tarde.
Lembrando que, as atividades do Cine Vila Rica estão sendo realizadas no
Anexo do Museu da Inconfidência. Confira a programação completa do
mês de janeiro em: cinevilarica.blogspot.com

O padre Marcelo Santiago, pároco de Nossa Senhora do Pilar, em
Ouro Preto, celebrou 29 anos de ministério presbiteral no domingo
(6). Para comemorar a data, padre Marcelo celebrou uma missa juntamente com o bispo emérito de Oliveira, Dom Francisco Barroso,
sacerdotes, diáconos, os grupos da paróquia e famílias. No final da
celebração, foi realizada uma confraternização no Centro Pastoral
da Paróquia do Pilar. “Dia 6 de janeiro, que é a festa da Epifania do
Senhor, também é dia da gratidão. Na oportunidade, expressei a
Deus a gratidão pelo chamado. Agradeci a minha família e as comunidades por onde passei e pedi ao povo que continue rezando,
para eu possa continuar levando adiante a missão e os trabalhos
que me são confiados”, disse.

Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2019 terá 10% de desconto
para os contribuintes que optarem
em fazer o pagamento integral
até o dia 12 de fevereiro. O pagamento também pode ser realizado
em até 10 (dez) parcelas mensais
consecutivas, vencíveis entre os
meses de fevereiro e novembro de
2019. O valor mínimo da parcela
corresponderá a 50% da Unidade
Padrão Municipal (UPM), ou seja,
R$ 46,14. Para os locais onde não
exista edificação, o valor mínimo
do imposto será de R$ 92,28.
Para o esclarecimento de dúvidas e abertura de processo de
revisão de lançamento do IPTU, o
atendimento presencial funcionará
na Gerência da Receita Municipal,
situada à Rua Diogo de Vasconcelos, 30, bairro Pilar, até o dia 12 de
fevereiro de 2019, apresentando
documentos comprobatórios. O

serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.
As guias do IPTU 2019 começaram a ser enviadas aos contribuintes no dia 3 de janeiro e a expectativa é que, até o dia 11, as 35

mil guias tenham sido entregues.
Outra opção para o contribuinte é
retirar a guia na Gerência da Receita Municipal ou via internet no
site www.ouropreto.mg.gov.br, na
aba Portal Tributário.

Cooperouro realiza entrega dos
presentes da Árvore Solidária

A Árvore Solidária, braço social da Campanha Natal Solidário
Cooperouro, chegou ao fim, com
muita comemoração entre as crianças da Pastoral da Criança e do Menor da Paróquia de Santa Efigênia,
entidade agraciada nesta edição. Ao
todo, 186 presentes foram doados
por cooperados e clientes da cooperativa. No dia 27 de dezembro, foi
feita a distribuição às crianças da
sede da cidade, no núcleo da Pastoral no bairro Taquaral. Já no dia
28, foi feita a entrega no distrito de
Santo Antônio do Salto.
Para a coordenadora da Pastoral, Lucy da Silva Dutra, a Árvore
Solidária proporcionou que o Natal da comunidade não passasse em branco. “Neste ano, a gente não teria condição
de fazer nada paras as crianças. Quando a Cooperouro ofereceu essa parceria, foi uma coisa maravilhosa que ocorreu
não só para mim, mas para as crianças, para os pais e todos atendidos pelo trabalho”, destacou. A Pastoral da Criança
e do Menor vem enfrentando dificuldades financeiras ao longo dos anos. A entidade funciona com doações da comunidade e por meio de parcerias. Possui núcleos de trabalho nos bairros Taquaral, Morro Santana, Piedade e no distrito
de Santo Antônio do Salto. São atendidas mais de 200 crianças com idades entre 0 e 16 anos.
Natal Solidário Cooperouro continua - Os cooperados ainda podem participar da promoção natalina da Cooperouro. Em janeiro serão distribuídos mais 28 vales compras, em quatro sorteios realizados aos sábados, sendo 7
vales por apuração. Já o sorteio final, ocorre dia 02 de fevereiro, quando será conhecido o ganhador do carro zero km.
A cada R$100 em compras, o cooperado ganha um cupom para concorrer.

Obra embargada pela prefeitura corre
risco de desabar e preocupa vizinhos
Uma casa situada na rua Galdino,
no bairro Alto da Cruz, em Ouro Preto, tem tirado o sono dos moradores
vizinhos. A edificação, visivelmente com a base comprometida, pode
desabar a qualquer momento. Os
vizinhos solicitam, frequentemente
e desde 2013, intervenções de órgãos
municipais para que o caso seja resolvido, a fim de resguardar a segurança
dos moradores e de quem passa pelas
proximidades.
Um dos moradores relata que o
caso já está no Ministério Público.
“Em 2013 procuramos o Ministério
Público e depois a Defesa Civil para que a casa fosse demolida, pois é
nítido o risco de desabamento. Sempre que se inicia o período de chuvas, a nossa preocupação aumenta”,
se preocupa. Até hoje nada foi feito,
é muito descaso com a população.
Muitas pessoas passam por essa rua,
crianças brincam aqui. Se ela desabar, gerar uma série de transtornos,

pois a rua é estreita e vai tirar o acesso
de quem mora depois. Isso considerando o melhor, pois pode colocar a
vida das pessoas em risco.
De acordo com o documento do
Ministério Público, o proprietário já
foi notificado e a obra embargada,
mas a demolição não foi efetivada.
Neri Moutinho, coordenador da Defesa Civil de Ouro Preto, disse que
está ciente dos fatos e já tomou as devidas providências. “Nós estivemos
com o proprietário e pedimos que ele
realizasse a demolição da estrutura,
isso na semana passada. Ele se mostrou solicito e já queria começar no
dia seguinte. Mas é preciso que tenha
acompanhamento técnico, para evitar
quaisquer riscos”, declarou Moutinho. O coordenador ainda disse que
um novo pedido será encaminhado
já no início da semana ao Ministério
Público e Procuradoria do Município,
para que o proprietário desmantele a
edificação o mais breve possível.
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OAB de Ouro Preto tem nova diretoria
Pela segunda vez em sua história, uma mulher assume
a presidência da Casa com os desafios atuais para
representar a classe e também a sociedade

Perseguição policial
termina com disparos
e homem é atingido
em Ouro Preto

Condutor do veículo não obedeceu ordem de parada dos policiais e furou vários bloqueios durante a
fuga. Familiares questionaram hematomas

Na noite de sábado (5) dois carros colidiram próximo ao supermercado
Cooperouro, no bairro Novo Horizonte, em Ouro Preto. A Polícia Militar foi
acionada e um dos condutores envolvidos, que estava com um passageiro,
iniciou uma fuga, que resultou em uma perseguição policial com disparos de
tiros. O caso assustou moradores da cidade e gerou uma série de boatos na internet. A Polícia Militar conversou com a reportagem de O LIBERAL para
falar sobre o assunto e também dos questionamentos de familiares a respeito
das lesões sofridas pelo condutor, que segue internado.
O Tenente Veríssimo, assessor de comunicação do 52º Batalhão da Polícia Militar, explicou que o início da ocorrência foi com o acidente de trânsito
próximo a Cooperouro. “Numa abordagem simples, após informação de uma
colisão, o condutor de um veículo Saveiro não respeitou a ordem de parada
para abordagem policial. Neste primeiro momento, o condutor, junto com um
passageiro, evadiu sentido Mariana, acompanhados pela viatura, que comunicou a fuga na rede de rádio da PM”, esclarece o Tenente, que também falou
dos cercos e bloqueios montados na tentativa de interceptar o condutor. “Foram
montados cercos e bloqueios em Passagem de Mariana e no trevo de acesso à
Mariana, e todos foram rompidos por esse condutor, que pela contra mão de
direção, conseguiu esquivar dos policiais”, completa.
Continuando a fuga, o condutor conseguiu retornar a Ouro Preto já acompanhado por diversas viaturas, ultrapassando ainda outro bloqueio, onde neste
os policiais já estavam do lado de fora da viatura. “Neste momento inclusive,
ele tentou atropelar os militares seguindo em fuga e colidindo com uma viatura
que tentou interceptá-lo. Mesmo assim, conseguiu ainda fugir e só então, numa
ação estratégica, as viaturas da Polícia Militar fecharam as vias públicas e com
isso ele ficou sem nenhuma rota. Eles ainda saíram do veículo tentando evadir
do local a pé”, relata o Tenente Veríssimo.
Um membro da família do condutor, que preferiu não se identificar, disse
que a fuga se deu por medo da reação da polícia. Segundo ele, os familiares não
isentam o envolvido da sua responsabilidade, mas questionam a ação policial
para com o condutor e o passageiro do veículo em fuga. “Ele não respeitou o
bloqueio com medo de perder a carteira, que está vencida. Em meio à fuga, os
policiais começaram a atirar contra eles, que com mais medo ainda, continuaram a fugir. Dessa forma, tentaram um local mais movimentado para se entregarem, para preservar a integridade física”, conta o familiar, que ainda ressalta
que depois de serem pegos e o condutor ser atingido por um tiro, que acertou as
nádegas, foram algemados e agredidos pelos policiais.
O irmão contestou a versão policial sobre os machucados do motorista e
passageiro. “A Polícia Militar alega que os machucados teriam sido por colisões ao logo do trajeto, o que a família contesta, pois já tiramos a caminhonete
do pátio da Delegacia e não vimos nada disso, apenas um esbarrão e várias
marcas de tiros no carro”, contrapõe.
O tenente Veríssimo, respondeu as acusações e disse que somente um procedimento mais detalhado vai determinar em qual momento o condutor e o
passageiro sofreram as lesões corporais. “É importante ressaltar que toda essa
perseguição poderia ter sido evitada se o condutor tivesse obedecido a abordagem. E em relação as lesões, somente um procedimento mais investigativo
e detalhado poderá determinar em qual momento os indivíduos chegaram a
sofrer lesão corporal, pois foram muitos rompimentos de cercos policias, com
viaturas e uso de força para contê-los”.
Disparos
O Tenente Veríssimo falou sobre os disparos efetuados pelos policiais durante a perseguição. “Foi necessário o uso da força militar, principalmente em
momentos que militares, postados em questão de cerco, se sentiram com a integridade física em iminência de ser violada, uma vez que, segundo o boletim
de ocorrência, o condutor teria direcionado o veículo com intuito de atropelar
os policiais. Houve disparos de menor potencial ofensivo, assim como disparos
de munição letal”, afirma.

Tomou posse, oficialmente, na
noite da última segunda (07/01) a
nova diretoria da 49ª (quadragésima nona) Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB, Ouro Preto. É a segunda vez que uma
mulher assume os trabalhos de
representação dos advogados no
Município. A doutora Mara Simone de Lima estará à frente do órgão
nos próximos três anos.
A cerimônia foi simples, apenas com os membros da chapa
vencedora (Inovação), o então
presidente, dr. Márcio Edmundo,
o vereador Geraldo Mendes (que
também é advogado) representando o Legislativo municipal, além
de poucos convidados. A transição
de cargos ocorreu na sede própria
da OAB.
Falando em nome da nova
mesa diretora, a doutora Mara
Simone ressaltou o compromisso
em trabalhar as prerrogativas da
classe e também com integração
entre OAB /comunidade e OAB/
advogados. De acordo com ela, o
grande desafio é reconquistar o engajamento, pois “a instituição esteve um pouco afastada de setores
como política, da sociedade, inclusive do convívio dos advogados”.
Outro desafio, segundo a presidenta, é o combate do assédio
aos advogados por parte de órgãos
e outros setores da sociedade, preconceito e assédio sexual sofrido
pelas mulheres da comunidade e
mulheres advogadas.
Para o vereador Geraldo Mendes, a disputa entre duas chapas
concorrentes é salutar para os
ânimos da OAB e este fato trouxe
companheiros novos que, pela primeira vez, irão protagonizar a representação da Ordem na cidade.
Ele parabenizou as diretorias anteriores, ressaltou a importância da
renovação em instituições e se colocou à disposição para auxiliar a
colega Mara Simone na execução
do mandato. Ele ressaltou a importância da Comissão de Direitos
Humanos da OAB, que atua junto
a mesma comissão com o Legis-

lativo. Geraldo também traçou
um panorama político nacional.
“Diante da situação atual, o meio
jurídico será bastante exigido pelo
que apresenta o novo governo federal, sem querer ser pessimista”,
analisa o vereador.
A primeira reunião ordinária
da nova mesa diretora da OAB
Ouro Preto aconteceu nesta quarta-feira (08/01) quando os componentes traçaram as metas de curto,
médio e longo prazo da gestão,
bem como a ativação de várias
comissões da Casa para atuar nos
três anos de mandato.
A nova presidência da 49ª
Subseção da OAB em Ouro Preto
tem mandato de 2019 a 2021. A
sede é na rua Paraná, 152, Centro.
O telefone de contato é o 31 3551
3853. A primeira mulher presidente da OAB na cidade foi a doutora Rita de Cássia Melo Laport
(2010/2012).
Sobre a nova presidente da
OAB Ouro Preto
Mara Simone de Lima é natural de Ouro Preto e advogada há
25 anos, formada pela Faculdade
de Direito Milton Campos em Belo Horizonte. Já trabalhou como
sócia de escritório de advocacia,
atualmente, atende em escritório
próprio na avenida Vitorino Dias,
77, Centro, em Ouro Preto. Ela foi
conselheira de ética nas duas últimas gestões da OAB, entre 2012
e 2018. Já atuou também como

Mara Simone de Lima

empresária na cidade e é primeira
presidenta do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher de Ouro
Preto, cujo mandato termina em
março deste ano. Mesmo sendo a
causa da mulher ouro-pretana sua
principal linha de ação, Mara Simone também milita em causas de
pessoas em situação de vulnerabilidade e minorias.
Presidente da OAB Minas
Gerais visita presidenta da
OAB Ouro Preto três dias após
posse na cidade histórica
Depois de tomar posse, na
segunda feira, Mara Simone recebeu ligação de um dos assessores do presidente da OAB Minas
para agendar visita do presidente
estadual, também recentemente
empossado, Raimundo Cândido
Junior, conhecido como Raimundinho.
O encontro foi na manhã desta quinta-feira (10/01), na sede da
OAB de Ouro Preto, sendo uma
forma de aproximação e alinhamento de ações entre a Seção e
Subsecão. Na ocasião, foram tratados vários assuntos de interesse
do advogado, questões financeiras, de representação da classe e
manutenção do prédio próprio.
Ao final, Raimundinho entregou
um computador novo para auxiliar
nos trabalhos da 49ª Subseção encaminhado pela OAB Federal às
subseções do Estado.
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Prefeitura de Itabirito investiga
denúncia contra Casa de
Repouso Santa Luíza de Marilac

Dois menores são
apreendidos por
assassinato em Itabirito

Motivação teria sido vingança, visto que
a vítima é o principal suspeito de um
assassinato no fim de semana

Em resposta às denúncias contra a Casa de Repouso Santa Luíza
de Marilac, feita por meio do disque Direitos Humanos, a Prefeitura de Itabirito informa que realizou
o procedimento de averiguação de
possíveis condutas inadequadas
no local. O procedimento foi iniciado após apresentação da Notí-

Na segunda-feira (7) em Itabirito, foi registrado mais um caso de homicídio. A vítima foi morta por ser o principal suspeito de um assassinato
ocorrido no sábado (5).
A Polícia Militar foi acionada
para comparecer ao bairro Padre
Eustáquio, local em que diversas
ligações deram conta de disparos
João de
de arma de fogo em meio ao mataCarvalho
gal, seguidos de gritos de socorro.
drjoaodecarvalho@yahoo.com.br
De acordo com informações
da PM, os policias encontraram no
matagal dois menores escondidos
em meio ao barro e mato. De imediato, os menores em atitude susCONSTITUIÇÃO é a forma, o modo de ser de alguma coisa.
peita foram abordados. Com eles
No Direito, Constituição representa a forma de ser do Estado, reforam encontrados dois revólveres
tratada em sua lei fundamental. A nossa Constituição foi promulcalibre 38.
gada aos 05 de outubro de 1988. Foi intitulada por Ulisses GuimaJá conhecidos no meio polirães de “Constituição Cidadã”, mas criticada por Francisco Resek
cial, pelo envolvimento no tráfide “prostituição patrícia”. Ela é constituída por 245 artigos e 70 disco de drogas e outros crimes na
positivos chamados de Disposições Constitucionais Transitórias.
região, os menores assumiram a
Segundo os estudiosos ela é fundamentalmente classificada
autoria de um homicídio praticado
como : Formal, Escrita, Popular ou Democrática, Rígida e Dognaquele momento, e começaram a
mática. É também chamada de Lei Maior, porque nela se fundaguiar a equipe até o local em que
mentam todos os demais textos legais do País. Contrariá-la é cair
na Inconstitucionalidade. Modificá-la só através de Emenda, que
deixaram o corpo. Em entrevista
deve ser sancionada pelo Presidente da República.
policial, os menores informaram
No seu início os congressistas apelaram pelo nome de DEUS,
que cometeram o crime por mocaracterizando um teísmo que, embora ela sendo própria de um
tivo de vingança, uma vez que,
Estado Laico, significa uma crença em algum Deus. Isto é muito
segundo os menores, a vítima seimportante para um país, que nasceu aos pés de uma cruz, plantaria o autor de homicídio ocorrido
da pelos nossos descobridores na Baia de Porto Seguro.
sábado (5) no mesmo bairro.
PRINCÍPIOS: No artigo 5º, encontramos alguns princípios
Os menores foram apreenbásicos que merecem ser citados para conhecimento de nossos
didos e conduzidos à Delegacia
leitores:
de Polícia, onde as duas armas
1)-Ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano
ou degradante (Nada de “pau-de-arara”, choque, hipnose, como
apreendidas foram entregues.

A CIDADE
E EU

Povo, constituição
e poder

Armas apreendidas

Momento em que os menores
foram capturados pela polícia

prática de ofensa à integridade humana).
2)-A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça de lesão. (Todos podem e devem buscar socorro no
Judiciário quando se julgar prejudicado ou na iminência de ser prejudicado).
3)-Nenhuma pena passará da pessoa do condenado (Isto significa que somente o autor do crime pode ser condenado a cumprir
pena).
4)-Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
5)-Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
6)-Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem
prévia cominação legal.
CONCLUSÃO: A Constituição é a lei máxima e fundamental
do Estado. Ocupa o ponto mais alto da hierarquia das normas jurídicas. Por isto recebe nomes enaltecedores que indicam essa
posição de ápice na pirâmide das normas: Lei Suprema, Lei Maior,
Carta Magna, Lei das Leis, Lei Fundamental.
O conteúdo da Constituição varia conforme a vontade política
do povo através de Projetos de Lei. Tudo que uma sociedade considera fundamental e importante pode ser ou tornar-se conteúdo
de uma Constituição.
A nossa foi fruto da Assembleia Constituinte Nacional, instalada em 1º de Fevereiro de 1987, que após 20 meses de trabalho
promulgou a Nova Carta, aos 05 de Outubro de 1988. É a nossa
mais longa Constituição.

cia Fato nº 0319.18.000477-6, encaminhada pelo Ministério Público de Minas Gerais, e do ofício nº
CR055/2018, formulado pela Casa de Repouso Santa Luíza de Marilac, na reunião ordinária de 11 de
outubro de 2018 do Conselho do
Idoso, órgão regulamentado pela
Lei Municipal nº 2788/2010.
Para a apuração transparente
das denúncias, foi constituída uma
comissão especial formada por
quatro conselheiros municipais de
forma paritária, ou seja, conselheiros representantes de esferas governamentais e não governamentais.
O procedimento de averiguação constitui na realização de entrevistas com os envolvidos, de
forma individual e coletiva, visitas
sem comunicação prévia à Casa
de Repouso Santa Luíza de Marilac em horários alternados e análise de documentos apresentados
por funcionários da administração
financeira e administrativa da instituição.
Após os procedimentos, concluiu-se que, em nenhum momento das intervenções realizadas pela

Comissão do Conselho Municipal
do Idoso, foram observadas negligências e/ou violações dos direitos reconhecidos pelo Estatuto do
Idoso em relação às pessoas idosas
acolhidas no local.
Os fatos apurados foram levados e apresentados pela Comissão
responsável na 38ª Plenária do
Conselho Municipal do Idoso, realizada no dia 22 de novembro de
2018. O relatório apresentado foi
aprovado, por unanimidade, concluindo que a denúncia formulada
pelo Disque Direitos Humanos
não procede.
Casa de Repouso Santa
Luíza de Marilac
A Casa de Repouso Santa
Luíza de Marilac é devidamente
registrada no Conselho Municipal
de Assistência Social (CMAS),
Conselho Municipal do Idoso,
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), cadastrada no
Cadastro Nacional de Entidades
de Assistência Social (CNEAS),
possui representante no Conselho
Municipal da Assistência Social e
do Idoso de Itabirito.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Imagens meramente ilustrtivas

Gratidão: As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente
e encaram o futuro sem medo. Gratidão é um
sentimento de altíssima vibração e nos motiva
a pratica-lo diariamente.
Ingratidão: O ex-prefeito Antônio Gomes Batista escreveu na década de 80 excelente artigo mostrando exemplo de ingratidão praticado pelo nosso povo. Descreveu ele sobre o Dr. Guilherme que em
nossa cidade exerceu o sacerdócio da medicina atendendo a todos os
chamados indiferente de classe social e sem ser remunerado pelos
seus trabalhos. Era considerado um santo, dado a prestimosidade e a
atenção que dava aos enfermos. Pois bem, certa ocasião ele visitou
todas as residências do nosso município pedindo apoio ao primo que
se candidatara a deputado, recebendo apoio incondicional dos nossos
eleitores. Resultado: O primo do Dr. Guilherme obteve 27 votos.
Eleições do União: No último domingo, Marcelo dos Santos Sobrinho foi eleito novo presidente do União com 77 votos. O seu oponente, Luís Carlos Nascimento, obteve 74 votos. Marcelo dos Santos
(Bicão) toma posse em breve e assume o clube em excelente situação
patrimonial e financeira graças ao trabalho edificante do atual presidente, Clênio Silva e equipe de diretores. A nova diretoria votos de
feliz gestão!
Ano novo vida nova: 1. Faça o que é certo, não o que é fácil. O
nome disso é Ética. 2. Para realizar coisas grandes, comece pequeno.
O nome disso é Planejamento. 3. Aprenda a dizer 'não'. O nome disso
é Foco. 4. Parou de ventar? Comece a remar. O nome disso é Garra.
5. Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso
é Criatividade. 6. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que
seu desejo. O nome disso é Vontade. 7. Não basta iniciativa. Também
é preciso ter 'acabativa'. O nome disso é Efetividade. 8. Se você acha
que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é Produtividade.
9. Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é Superação.
10. Pra todo 'game over', existe um 'play again'. O nome disso é vida!
Você tem saudades? Dos desfiles de alegorias do Itabirense, União
e Usina Esperança? Os carnavalescos trabalhavam meses para o desfile de gala. Eram alegorias de rara beleza grande criatividade. Após
o carnaval mesmo sem haver concurso, os unionistas comemoravam
a vitória sobre os oponentes, o mesmo acontecia com o Traíra e Borrachudo. A rivalidade premiava o público e o turista ficava encantado
com a receptividade, irreverência e alegria de nossa gente.
Por onde anda? Celso Ribeiro, um dos mais antigos empreendedores de nosso município. Filho de tradicional família, ele sempre
participou de entidades em nossa cidade ocupando cargos de destaque. Foi presidente do União, revelando-se grande incentivador de
nossos eventos sociais. Celso Ribeiro é gente de destaque na região
dos Inconfidentes.
São Sebastião: Itabirito se prepara para as festividades em honra
a São Sebastião que acontece no próximo dia 20. Nos bairros e na
matriz começam as novenas reunindo devotos deste santo padroeiro.
No batuque do samba: Pirulito da Vila e João Bosco Lima tem se
apresentado na cidade com suas respectivas bandas. Eles encantam o
público com um repertorio que reúne os maiores sucessos do samba.
Tudo isso motivando e aquecendo os preparativos para o carnaval. É
tempo de você entrar e participar da alegria contagiante do batuque
do samba.
O poder da oração: Sempre atuante e participativo, o Padre Miguel
Ângelo Fiorillo tem orado junto aos fiéis da Paroquia Nossa Senhora
da Boa Viagem na busca de uma sintonia que contemple melhores
dias para nossa cidade. Que nossas lideranças encontrem paz de espírito nesta travessia onde falta ética, dignidade, credibilidade e comprometimento com o bem estar social. Que a história nos permita
inspirar-nos em líderes de outrora, resgatando um pouco os valores
dos homens de bem e elevado espírito altruístico.
Para refletir: Tudo passa...
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Parceria pelo meio
ambiente trouxe importantes
resultados em 2018
Números do trabalho do Codema mostram que
Itabirito continua crescendo, sem esquecer de sua
responsabilidade ambiental

Unindo desenvolvimento e cuidado com o meio ambiente, o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Melhoria do Ambiente
(Codema) realizou um total de 98 licenças e autorizações ambientais durante todo o ano de 2018. “O balanço
anual aponta como o município continua crescendo, de maneira sustentável e com a participação dos cidadãos”, destaca Antônio Marcos Generoso, secretário de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável.
Fundado em dezembro/1994, por
meio da Lei Municipal 1880/94, o
Conselho é formado por membros de
toda a sociedade: empresários, servidores e cidadãos preocupados com o
meio ambiente e o progresso responsável. “O Codema é o espaço que a
população tem para acompanhar os
processos de licenciamento ambiental do município”, define Jarbas Lima Lemes, fiscal de meio ambiente
da Prefeitura de Itabirito e secretário-executivo do Conselho desde 2013.
O objetivo do Codema é propor
diretrizes para a Política Municipal
de Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, além de sugerir normas
técnicas e legais, ações e procedimentos, visando à defesa, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental do município. “Em
2018, foi o primeiro ano que Itabirito
assumiu a gestão ambiental em seu
território, fiscalizando e licenciando
todas as atividades de impacto local.
Foi um ano de muito aprendizado”,
avalia Jarbas Lemes.
Participante desde 2013, Heloisa
Cristina França Cavallieri é membro
titular representante do Saae e explica
que é importante para Itabirito ter um
conselho bem estruturado para discutir o progresso e as pressões ambientais. “Assim é possível ter controle
sobre o desenvolvimento do município”, afirma. Para Heloisa França, o
Codema é fundamental para que os
projetos a serem desenvolvidos em
Itabirito sejam regulares e causem
menores impactos ambientais, sem
deixar de desenvolver a economia.
“O ano de 2018 foi excelente! Foram
vários processos analisados e condi-

cionantes aprovadas, trazendo avanços para Itabirito. Outros indeferidos
permitem que o empreendedor possa
buscar melhores soluções”, avalia.
Outro conselheiro ativo é Rogério Hamilton Oliveira, que participa
como representante da CDL Itabirito
e dos empresários. “Minha missão é
trabalhar para que haja um equilíbrio
entre empresários, empreendimentos
e meio ambiente, de modo que haja
sempre desenvolvimento sustentável”, pontua. “O Codema faz e está
fazendo pelo meio ambiente, cumprindo sua missão com responsabilidade e equilíbrio. Sem dúvida, está
fechando 2018 com produtividade,
resultados excelentes e, mais ainda,
respeitado por seus membros, pelas
empresas e pela população de Itabirito”, completa. Para este ano, o conse-

Valdete
Braga

lheiro é otimista quanto ao desenvolvimento sustentável de Itabirito, com
a ajuda do Conselho. “Temos certeza
de que em 2019, sempre com o apoio
da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, o Codema vai obter resultados
ainda mais marcantes”, encerra Rogério Hamilton, concordando com
a opinião do secretário municipal.
“O meio ambiente não pode ser um
assunto só da Prefeitura ou dos ambientalistas, por isso o Conselho é tão
importante. O Codema é fundamental para o crescimento de Itabirito e,
em 2019, o trabalho será ainda maior
para que o município se desenvolva
com responsabilidade ambiental”,
ressalta Generoso.

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda do Buda e da Fé

Na Índia antiga, havia um vilarejo situado às margens de um rio
largo e profundo. Neste vilarejo, havia cerca de quinhentas casas e
seus habitantes viviam como bárbaros, brigando e trapaceando uns
aos outros.
Com o desejo de despertá-los para a Lei, certo dia Buda dirigiu-se até lá, sentou-se sob uma árvore e meditou profundamente.
Impressionados com Buda, algumas pessoas reverenciaram-no, enquanto outras, agitadas, não paravam de perguntar quem
era aquele homem.
Ciente do que acontecia no coração de cada um deles, Buda
disse-lhes:
- Por favor, sentem-se e me escutem com atenção.
A multidão se calou e o Buda ensinou-lhes sobre a Lei
e o modo correto de viver. Porém, as pessoas não conseguiam crer em suas palavras, pois durante muito tempo
viveram em meio ao egoísmo e à falsidade. Então, para
levá-las à compreensão, Buda fez surgir do outro lado do
rio um homem, que conseguia atravessá-lo caminhando sobre a água, deixando todos admirados. Quando o homem
chegou à margem onde a multidão estava reunida, algumas
pessoas perguntaram:
- Nosso povo vive aqui há centenas de anos e nunca
vimos ninguém andar sobre a água. Que truque é esse?
Ensine-nos!
E o homem lhes respondeu:
Matrículas
- Sou uma pessoa comum, que mora ao sul do rio. Soube que o Buda estava aqui e vim vê-lo a todo custo. Quando
Abertas
cheguei à margem do outro lado, fiquei perdido, pois não
tinha como chegar até aqui. Então, ouvi alguém dizer que
o rio era raso o suficiente para atravessá-lo a pé, e não duvidei.
Buda o elogiou, dizendo:
- Aquele que crê, consegue atravessar com facilidade
até mesmo o rio da vida e da morte Assim, não é de se admirar que alguém consiga atravessar um rio de poucas milhas de extensão.
Buda ensinou que a fé é como um barco para atravessar um rio. Aquele que ouve atentamente, reúne conhecimento, e aquele que acredita e segue os preceitos, é capaz
de atingir a iluminação. Após ouvir as palavras do Buda, os
habitantes do vilarejo decidiram crer e praticar seus ensinamentos. Nunca mais cometeram más ações e passaram a
Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
viver como homens e mulheres de bem.
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
(31)3561.7814
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“SAAE Itabirito, por determinação
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Meio
Ambiente – CODEMA, torna público
que solicitou, através do Processo n°
15628/2018, LAS – Licença Ambiental Simplificada, e AIA – Autorização para Intervenção Ambiental, para
instalação de reservatório de água, no
endereço ITA040, Estrada de acesso à
comunidade de Macedo, bairro Macedo
– Itabirito/MG.”
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº001/2019, Dispensa
de Licitação nº001/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição
S.A. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão (Sede Administrativa). Valor Mensal
estimado: R$4.964,30 (quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos). Valor Total: R$19.857,20 (cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e um real
e sessenta centavos). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 04 (quatro) meses
até 30/04/2019. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº002/2019, Dispensa
de Licitação nº002/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica
de media tensão (Elevatória Água alto da
cruz). Valor Mensal estimado: R$3.500,00
(três mil e quinhentos reais). Valor Total:
R$14.000,00 (quatorze mil reais). Forma
de pagamento: mensalmente. Vigência:
04 (quatro) meses até 30/04/2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº003/2019, Dispensa
de Licitação nº003/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica de media
tensão (ETE - Santo Antônio Preliminar).
Valor Mensal estimado: R$9.218,00 (nove
mil duzentos e dezoito reais). Valor Total:
R$36.872,00 (trinta e seis mil oitocentos e
setenta e dois reais). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 04 (quatro) meses
até 30/04/2019. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº004/2019, Dispensa
de Licitação nº004/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica de
media tensão (Elevatória Água Bruta Acurui). Valor Mensal estimado: R$9.034,40
(nove mil trinta e quatro reais e quarenta
centavos). Valor Total: R$36.141,60 (trinta e seis mil cento e quarenta e um reais e
sessenta centavos). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 04 (quatro) meses
até 30/04/2019. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2019.
EngºWagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº 005/2019, Dispensa
de Licitação nº 005/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica de baixa
tensão (Sistema de Água Município). Va-

lor Mensal estimado: R$37.112,47 (trinta
e sete mil cento e doze reais e quarenta e
sete centavos). Valor Total: R$148.449,88
(cento e quarenta e oito mil quatrocentos
e quarenta e nove reais e oitenta e oito
centavos). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 04 (quatro) meses até
30/04/2019. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da Dispensa: 02/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº 006/2019, Dispensa
de Licitação nº 006/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica de
baixa tensão (Sistema de Esgoto Município). Valor Mensal estimado: R$10.662,24
(dez mil seiscentos e sessenta e dois reais
e vinte e quatro centavos). Valor Total:
R$42.648,96 (quarenta e dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis
centavos). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 04 (quatro) meses até
30/04/2019. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da Dispensa: 02/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº 007/2019, Dispensa
de Licitação nº 007/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição
S.A. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica de media tensão (U.T.A. Retiro da Serra PT 1 – UTA 2).
Valor Mensal estimado: R$10.450,00 (dez
mil quatrocentos e cinquenta reais). Valor
Total: R$41.800,00 (quarenta e um mil e
oitocentos reais). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 04 (quatro) meses
até 30/04/2019. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº 008/2019, Dispensa
de Licitação nº 008/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica de media
tensão (U.T.A. Retiro da Serra PT 1 – UTA
1). Valor Mensal estimado: R$11.550,00
(onze mil quinhentos e cinquenta reais).
Valor Total: R$46.200,00 (quarenta e seis
mil e duzentos reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 04 (quatro)
meses até 30/04/2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da Dispensa:
02/01/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº009/2019, Dispensa
de Licitação nº009/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica de media
tensão (Água Bruta Bação). Valor Mensal
estimado: R$44.509,30 (quarenta e quatro
mil quinhentos e nove reais e trinta centavos). Valor Total: R$178.037,20 (cento e
setenta e oito mil trinta e sete reais e vinte
centavos). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 04 (quatro) meses até
30/04/2019. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da Dispensa: 02/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº010/2019, Dispensa
de Licitação nº010/2019, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: CEMIG
DISTRIBUIÇÃO S.A. Objeto: Prestação
de serviços de fornecimento de energia
elétrica de media tensão (ETA SEDE).
Valor Mensal estimado: R$25.805,72
(vinte e cinco mil oitocentos e cinco reais
e setenta e dois centavos). Valor Total:
R$103.222,88 (cento e três mil duzentos e
vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).
Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 04 (quatro) meses até 30/04/2019.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
Dispensa: 02/01/2019. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº 011/2019, Dispensa
de Licitação nº 011/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica de media tensão (EEAB – Quadra da Carioca).
Valor Mensal estimado: R$9.609,04 (nove
mil seiscentos e nove reais e quatro centavos). Valor Total: R$38.436,16 (trinta e
oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e
dezesseis centavos). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 12 (doze) meses
até 31/12/2019. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº012/2019, Dispensa
de Licitação nº012/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica de media
tensão (EEAT Paraopeba). Valor Mensal
estimado: R$18.646,10 (dezoito mil seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos). Valor Total: R$74.584,40 (setenta
e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro
reais e quarenta centavos). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 12 (doze)
meses até 31/12/2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da Dispensa:
02/01/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica - Referência: Processo Licitatório nº013/2019, Dispensa
de Licitação nº013/2019, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão (Para os Distritos). Valor Mensal
estimado: R$3.997,33 (três mil novecentos
e noventa e sete reais e trinta e três centavos). Valor Total: R$15.989,32 (quinze mil
novecentos e oitenta e nove reais e trinta
e dois centavos). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 12 (doze) meses
até 31/12/2019. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento 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: Banco Bradesco S/A. Objeto: Prestação de serviço de
Recebimento de Contas de Consumo de
Água e Esgoto e outras tarifas devidas ao
SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um real
e quarenta e cinco centavos) referente ao
recebimento de 1.050 (um mil e cinquenta)
contas. Valor Total Aditado: R$1.522,50
(um mil quinhentos e vinte e dois reais e
cinquenta centavos). Forma de pagamento:
conforme contrato. Vigência: Fica aditado
por mais 01 (um) mês, até 31/01/2019.
Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4001
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência: Credenciamento nº 001/2016,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Banco Santander (Brasil) S/A. Objeto:
Prestação de serviço de Recebimento de
Contas de Consumo de Água e Esgoto
e outras tarifas devidas ao SAAE. Valor
por guia: de R$1,45 (um real e quarenta e
cinco centavos) referente ao recebimento
de 2.090 (duas mil e noventa) contas. Valor Total Aditado: R$3.030,50 (três mil e
trinta reais e cinquenta centavos). Forma
de pagamento: conforme contrato. Vigência: Fica aditado por mais 01(um) mês,
até 31/01/2019. Dotação Orçamentária:
7.122.1701 4001 3390.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento nº001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Banco
Itaú Unibanco S/A. Objeto: Prestação
de serviço de Recebimento de Contas de
Consumo de Água e Esgoto e outras tarifas devidas ao SAAE. Valor por guia: de
R$1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) referente ao recebimento de 920
(novecentos e vinte) contas. Valor Total
Aditado: R$1.334,00 (um mil trezentos e
trinta e quatro reais). Forma de pagamento:
conforme contrato. Vigência: Fica aditado
por mais 01 (um) mês, até 31/01/2019.
Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4001
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento nº 001/2016, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Banco do
Brasil S/A. Objeto: Prestação de serviço
de Recebimento de Contas de Consumo de
Água e Esgoto e outras tarifas devidas ao
SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um real
e quarenta e cinco centavos) referente ao
recebimento de 2.560 (dois mil quinhentos
e sessenta ) contas. Valor Total Aditado:
R$3.712,00 (Três mil setecentos e doze
reais). Forma de pagamento: conforme
contrato. Vigência: Fica aditado por mais
01 (um) mês, até 31/01/2019. Dotação Orçamentária: 17.122.170140013390.39.00.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
Data da assinatura do Termo Aditivo:
27/12/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento 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: Caixa Econômica Federal. Objeto: Prestação de serviço
de Recebimento de Contas de Consumo de
Água e Esgoto e outras tarifas devidas ao
SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um real
e quarenta e cinco centavos) referente ao
recebimento de 9.840 (nove mil oitocentos
e quarenta) contas. Valor Total Aditado:
R$14.268,00 (quatorze mil duzentos e sessenta e oito reais) . Forma de pagamento:
conforme contrato. Vigência: Fica aditado
por mais 01 (um) mês, até 31/01/2019.
Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4001
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º 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 2.400 (dois mil e
quatrocentos) centímetros perfazendo um
Valor Total: R$36.720,00 (trinta e seis mil
setecentos e vinte reais). Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica aditado até 18/05/2019.
Dotação Orçamentária: 17 122.1701 4004
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato de pessoa jurídica especializada
para prestação de serviço transporte de
passageiros - Referência: Pregão presencia 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$4.300,00
(quatro mil e trezentos reais). Sendo para 08 (oito) meses perfazendo um Valor
Total: R$34.400,00 (Trinta e quatro mil
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e quatrocentos reais). Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica aditado até 18/08/2019.
Dotação Orçamentária: 17 331 1701 4.002
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de 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 28/06/2019. Dotação Orçamentária: 17. 122. 1701 4.003
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Suporte ao
programa Comercial - Referência: Pregão Presencial nº 041/2015, 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 publico, 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$4.137,30 (Quatro mil
cento e trinta e sete reais e trinta centavos),
Valor Total: R$28.961,10 (vinte e oito mil
novecentos e sessenta e um reais e dez
centavos).Forma de pagamento: 05 (cinco)
dias após a emissão e aceite da nota fiscal.
Vigência: fica aditado para 07 (sete) meses
ate 24/07/2019. Dotação Orçamentária: .
17. 122. 1.701. 4.003 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 2º 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$5.999,61
(Cinco mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), Valor
Total: R$17.998,83 (Dezessete mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta
e três centavos). Forma de pagamento:
05 (cinco) dias após a emissão e aceite
da nota fiscal. Vigência: fica aditado para
03 (três) meses ate 31/03/2019. Dotação
Orçamentária: Operações e Manutenções
em Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia. 17 122 1710 4022 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.

Extrato do 8º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de cartão
vale refeição - Referência: Pregão Presencial nº 054/2014, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Bigcard Administradora
de Convênios e Serviços LTDA. Objeto:
prestação de serviço de “Cartões Vale
Refeição” Valor Total de: R$43.200,00
(Quarenta e três mil e duzentos reais).
Forma de pagamento: mensal mais 05
(cinco) dias após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado o
prazo para as recargas ate 14/10/2019 Dotação Orçamentária: 17.331.1701 4.002
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 8º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de manutenção em bombas - Referência: Pregão
Presencial nº 015/2015, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratado: Elétrica Souza
Paranhos LTDA. Objeto: Especializada
na prestação de serviços de Manutenção
Preventiva e Corretiva Eletromecânica em
Conjunto Motobomba e em outros Equipamentos Eletromecânicos de pequeno
porte do SAAE perfazendo um Valor Total:
R$18.967,50 (dezoito mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco)
dias após a emissão e conferência da Nota
Fiscal. Vigência: Fica aditado por mais 450
(quatrocentos e cinquenta) horas trabalhada
sendo a hora a R$42,15 (quarenta e dois
reais e quinze centavos), até 28/02/2019.
Dotação Orçamentária: 17 512.1703 4006
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Locação
de Impressoras - Referência: Pregão Presencial nº043/2017, 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 09/06/2019.
Dotação Orçamentária:17.122.1.701.4.003
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º 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 31/05/2019. Dotação Orçamentária: 17.512.1703 4.007 33.90.39.00
e 17.512.1708 4.019 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.

“Denise Alvares Pereira, por determinação do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente – CODEMA, torna público que solicitou através do Processo nº 14827/2018,
Licença Ambiental Simplificada, para a atividade D-01-06-6 –
Preparação do leite e fabricação de produtos de laticínios, no endereço Rodovia dos Inconfidentes km 34 – Fazenda da Ovelha, S/N Zona
Rural, no município de Itabirito/MG.”

, 11 de janeiro/2019
O LIBERAL Ed.1322 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

Extrato do 1º 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 22/05/2019.
Dotação Orçamentária: 17.512.1703 4007
3390.39.00. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/01/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Pregão Presencial nº081/2017, 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 27/10/2019. Dotação Orçamentária: 17.512.1703 4.007 33.90.39.00.e
17.512.1708 4.019 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Pregão Presencial nº 070/2016, 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 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: 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: 28/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º 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$10.320,00
(dez mil trezentos e vinte reais), Valor
Total: R$51.600,00 (cinquenta e um mil
e seiscentos reais).Forma de pagamento:
05 (cinco) dias após a emissão e aceite
da nota fiscal. Vigência: fica aditado para
05 (cinco) meses ate 31/05/2019. Dotação Orçamentária: 17. 122. 1.701. 4.003
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018. Eng. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 7º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço e suporte
programa de leitura - Referência: Pregão Presencial nº 058/2015, contrato
SAAE/ITA 075/2015 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo

de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Inovação
Computação Móvel LTDA 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$2.122,67 (dois mil cento e
vinte e dois reais e sessenta e sete centavos). Valor Total: R$19.104,03 (dezenove
mil cento e quatro reais e três centavos).
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 31/10/2019.
Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4003
33.90.39.00. Permanecem reajustado as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018. Eng. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE
Extrato do 5º 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 nº8.666/93, 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$3.413,65 (Três mil quatrocentos e treze reais e sessenta e cinco centavos). Forma de pagamento: mensal mais
05 (cinco) dias após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado
até 30/09/2019. Valor Total: R$30.722,85
(trinta mil setecentos e vinte e dois reais e
oitenta e cinco centavos) Dotação Orçamentária: Manut, Imp. e Ampl. de Sist. de
Tec. de Informação e Telecomunicações.
17.122.1701 4.003 33.90.39.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 5º 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$24.108,00 (vinte e quatro mil cento e
oito reais). Valor Total: R$216.972,00 (Duzentos e dezesseis mil novecentos e setenta
e dois reais). Forma de pagamento: mensal
mais 05 (cinco) dias após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado, até 16/09/2019. Dotação Orçamentária: 17 512 1703 4.006 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018.
Engº Wagner Jose Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 5º 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$4.781,01 (quatro mil setecentos e
oitenta e um reais e um centavo). Valor
Total: R$43.029,09 (quarenta e três mil
vinte e nove reais e nove centavos). Forma
de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado, até 16/09/2019.
Dotação Orçamentária: 17 122 1703 4.006
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018. Engº Wagner Jose Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de cartão vale
alimentação - Referência: Pregão Presencial nº 013/2017, contrato 022/2017
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do

Município de Itabirito - MG. Contratada: Coopelife Administração de Cartões
de Convênio Ltda. Objeto: prestação de
serviço de “Cartões Vale Alimentação”
Valor Total mensal de: R$10.000,00(dez mil reais), Valor total do contrato
R$30.000,00(Trinta mil reais) Forma de
pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: da recargas ate 14/03/2019
Dotação Orçamentária: 17.331.1701 4001
3390.46.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 28/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Manutenção do Sistema de Apuração de Ponto
Eletrônico - Referência: DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 020/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Sisponto
Sistemas Inteligentes EIRELI, Perfazendo
estes contratos um valor total de R$300,00
(Trezentos reais) – Ficando esta empresa
Contratada em manutenção do sistema de
apuração do ponto eletrônico. - Vigência:
até 31/03/2019 Dotações Orçamentárias:
Dotação Orçamentária Op. e Mat. das
Ações de Gestão e Adm. Geral do SAAE.
17 122 1708 4010 33.90.39.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura: 28/12/2018. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Processo nº: 015/2019 - Despacho –
Reconheço a Dispensa de Licitação
014/2019, 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$6.000,00 (Seis mil reais), de
acordo com o Processo nº. 015/2019 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 2019. Engº. Wagner Jose Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE de
Itabirito-MG.
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 2019. Engº. Wagner José Silva Melillo – Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contratos de Fornecimento de Pão de Sal - Referência: Pregão
Presencial nº093/2018, Processo Licitatório nº140/2018, Registro de Preço
nº016/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Contratada: Vanuzia Aparecida Reis Soares. Objeto: Aquisição 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. Valor
Global: R$18.994,50 (Dezoito mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta
centavos). Forma de pagamento: em 05
(cinco) dias úteis, após, emissão e aceite
da Nota Fiscal. Vigência: Até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: Manut. Imp./Implant. de Prog. de Cap. Trein. Aperf. Prot.
e Benef. ao Servidor 17 331 1701 4002
33.90.30.00 Administração do SAAE. Data da assinatura do contrato: 02/01/2019.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Empresa
para Fornecimento de Leite Longa Vida Integral UHT – Ultra-Alta
Temperatura - Referência: Pregão
Presencial nº094/2018, Processo Licitatório nº141/2018, Registro de Preço
nº017/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratadas: Rangap Distribuidora de Alimentos LTDA –ME – Objeto Aquisição 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
- Valor Global: R$36.720,00 (Trinta e seis
mil setecentos e vinte reais). Forma de
pagamento: em 05 (cinco) dias úteis, após
emissão e aceite da Nota Fiscal Vigência:
Fica contratada até 30/06/2019 Dotação Orçamentária: 17 331 1.701 4.002
33.90.30.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura: 02/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Fornecimento
de “Marmitex” - Referência: Processo
Licitatório nº134/2018, na modalidade
Pregão Presencial nº090/2018, S.R.P.

015/2018 Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresa Contratada: Nutri Ouro Alimentação LTDA – ME. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual fornecimento
e distribuição de refeições prontas (almoço) acondicionada em embalagens tipo
“marmitex”, destinada aos servidores do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico para serem consumidas sob demanda,
conforme especificações do anexo I, Conforme edital, Valor parcial: R$21.800,00
(Vinte e um mil e oitocentos reais), Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 28/02/2019. Dotação Orçamentária: 17
331 1701 4.002 33.90.46.00 Manut. Imp./
Implant. de Prog. de Cap. Trein. Aperf. Prot.
e Benef. ao Servidor. Data da assinatura do
contrato: 02/01/2019. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Fornecimento
de Combustível - Referência: Processo
Licitatório nº142/2018, na modalidade
Pregão Presencial nº095/2018, S.R.P.
018/2018 Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresa Contratada: V&G Comercio
de Combustíveis e Lubrificantes LTDA.
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, Conforme edital,
Valor Total Deste Contrato: R$183.908,26
(cento e oitenta e três mil novecentos e oito reais e vinte e seis centavos), Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Até
30/06/2019. Dotação Orçamentária: Sistema de Água – Município Manut, Conserv.
e Apl. da Frota, Maq. e Equip. Automotivos: 17 512 1703 4007 3390 30 00, Sistema de Água – Distrito Manut, Conserv. e
Apl. da Frota, Maq. e Equip. Automotivos:
17 512 1703 4007 3390 30 00, Sistema
de Água – Equipamentos Manut, Conserv.
e Apl. da Frota, Maq. e Equip. Automotivos: 17 512 1703 4007 3390 30 00
e Sistema de Água – Drenagem Manut,
Conserv. e Apl. da Frota, Maq. e Equip.
Automotivos: 17 122 1708 4008 3390
30 00 . Data da assinatura do contrato:
02/01/2019. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Aquisição de
Materiais de Construção - Referência:
Processo Licitatório nº119/2018, na modalidade Pregão Presencial nº075/2018,
R.P. 013/2018. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Transcol
Material de Construção Indústria e Comércio LTDA, Objeto: Aquisição de material
de construção para atender a demanda do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
- SAAE, conforme especificações do Anexo I do edital, Valor total deste Contrato:
R$97.575,27 (noventa e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/12/2019. Dotações
Orçamentárias: - Lote 01: Operações e
Manutenções em Esgot. Sanit. nas Redes
Urbanas. 17.512.1.711 4.002 33.90.30.00
Lote 02: Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest.
Esgot. Sanit. Sede Urbana. 17 511 1711
3.005 44.90.51.00 Lote 03: Op. Manut.
em Abast. de Água na Sede Urbana.
17.512 1.711 4002 33.90.30.00 Lote 04:
Proj. Const. Ampl. Obras Infraest. Abast.
Água Sede Urbana. 17.512.1.711 4.001
44.90.51.00 E Lote 05: Proj. Const. Ampl.
Obr. Infraest. Abast. Água Zona Rural. 17
512 1711 4.001 44.90.51.00 Data da assinatura do contrato: 02/01/2019. Wagner
José Silva Melillo, 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 de
10.560 (dez mil quinhentos e sessenta) vales transporte anual, perfazendo o total de
R$34.320,00 (trinta e quatro mil trezentos
e vinte reais) de acordo com o processo em
epígrafe e nos termos do Artigo 25 Inciso
I da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratado: SV Transportes Ltda. Itabirito – MG, 02 de janeiro de 2019.
Eng. Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Ratifico o reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação, no processo nos termos
do Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Itabirito-MG,
02 de janeiro de 2.019. Eng. . Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE
Pregão Presencial – 001/2019 – S.R.P.
001/2019 - Encontra-se aberto na sede do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99 em
Itabirito - MG, o Processo Licitatório
n°017/2019, na Modalidade de Pregão
Presencial nº001/2019, S.R.P. 001/2019.
Objeto: Registro de preços para futura e
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eventual Contratação de Empresa especializada em fornecimento de produtos químicos e tanques de armazenamento a serem
empregados no processo de tratamento da
água a ser fornecida pelo SAAE – Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito-MG, de acordo com a
Portaria de consolidação do Ministério da
Saúde, Nº 05 /2017 Anexo XX e conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
24/01/2019 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 002/2019 – S.R.P.
nº002/2019 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99
em Itabirito - MG, o Processo Licitatório
n°018/2019, na Modalidade de Pregão
Presencial nº002/2019, S.R.P. 002/2019.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mão
de obra mecânica, com o fornecimento de
peças, componentes e acessórios, a fim de
se realizarem as manutenções corretivas e
preventivas nas motocicletas pertencentes
à frota do SAAE, conforme especificações
do anexo I, do edital no dia 25/01/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.
Pregão Presencial – 003/2019 - S.R.P.
003/2019 - Encontra-se aberto na sede do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99 em
Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°
019/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº003/2019, SRP nº003/2019. 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
28/01/2019 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 004/2019 - S.R.P.
004/2019 - Encontra-se aberto na sede do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99 em
Itabirito - MG, o Processo Licitatório
n° 020/2019, na Modalidade de Pregão
Presencial nº004/2019, SRP nº004/2019.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, cotação,
emissão, reserva, marcação, remarcação,
endosso, reembolso e cancelamento, para
atender as demandas do Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE de
Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I, do edital, no dia 29/01/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Edital de Tomada de Preços nº002/2019
– Processo Licitatório nº021/2019 - O
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG; torna público para
conhecimento das empresas que regularmente se cadastrarem para este Processo
Licitatório nº021/2019, na modalidade de
Tomada de Preços nº002/2019; que fará
realizar, em sua sede à Rua Rio Branco,
nº.: 99 – Bairro Centro – Itabirito – MG,
CEP 35.450-000, Telefax: (31) 3562-4102;
na sala de Compras e Licitações onde
funciona a Comissão Permanente de Licitação, Objeto: Contratação de Empresa
de Serviços de Recomposição Asfáltica
(Fornecimento, Transporte e Aplicação de
C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado
a Quente) Faixa “C” do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte para Pavimentação de Valas ou Buracos na Sede do Município de Itabirito/MG,
para o sistema de água e sistema de esgoto
a saber: acerto, limpeza, varrição e compactação de valas ou buracos para preparação da pintura de ligação, lançamento e
compactação da massa asfáltica C.B.U.Q.
com compactador de placa vibratória e espessura entre 3 cm a 6 cm para o asfalto.
Quantidade: 757 (setecentas e cinquenta e
sete) toneladas de asfalto fracionadas nas
intervenções no sistema de água e esgoto
da sede, para o período até 31/12/2019,
ou até terminar as quantidades licitadas (o
que ocorrer primeiro), conforme especificações do anexo i do edital. tipo: Menor
Preço. Setor Responsável: Setor Técnico,
Juntamente com Sistema de Água e Esgoto - Recursos Orçamentários e Financeiros: Sistema de Esgoto – Oper. e Manut.
do Sistema de Esgoto - Urbano 17 512
1701 4002 3390.39.00, Sistema de Água

– Oper. e Manut. do Sistema de Água Urbano 17 512 1701 4.001 33.90.39.00
e Sistema de Esgoto – Oper. e Manut. do
Sistema de Esgoto - Rurais 17 511 1712
4031 3390.39.00- Legislação Aplicável:
Lei Nº. 8.666/93 Com suas posteriores
alterações. Prazo e horário para efetuar o
Cadastramento e Habilitação nos moldes
do Artigo 22 §2º, apresentando os documentos de Cadastramento e Habilitação:
até o dia 25/01/2019, isto é, até o terceiro
dia anterior ao recebimento das propostas,
podendo ser efetuado das 08:00 às 11:30
horas e das 13:00 às 16:30 horas,. Prazo
e horário para recebimento dos envelopes
de proposta comercial e o certificado de
cadastramento: até dia 30/01/2019 até às
08:30 horas. Data e horário de início da
sessão: dia 30/01/2019 às 09:00 horas. O
Edital na íntegra e as informações complementares encontram-se à disposição dos
interessados para consulta e conhecimento
no Setor de Compras e Licitações e permanecerá afixado no quadro de aviso localizado no hall de entrada do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito,
Sede Administrativa, cuja cópia poderá ser
obtida através de requerimento dirigido à
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 horas às 16:30 horas. através do E-mail do SAAE de Itabirito-MG:
compras@saaeita.mg.gov.br - Comissão
Permanente de Licitação – Engº Wagner
José Silva Melillo - Diretor Presidente do
SAAE
Edital de Tomada de Preços nº.:
003/2019 – Processo Licitatório nº.:
022/2019 - O Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG; torna
público para conhecimento das empresas
que regularmente se cadastrarem para
este Processo Licitatório nº022/2019,
na modalidade de Tomada de Preços
nº003/2019; que fará realizar, em sua sede
à Rua Rio Branco, nº.: 99 – Bairro Centro
– Itabirito – MG, CEP 35.450-000, Telefax: (31) 3562-4100; na sala de Compras
e Licitações onde funciona a Comissão
Permanente de Licitação, Processo Licitatório: Objeto: contratação de agência de
publicidade para prestação de serviços de e
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; conforme
especificações do anexo I do Edital. Tipo:
Menor Preço. Setor Responsável: Setor
Comunicação - Recursos Orçamentários
e Financeiros: Sistema de Administração
17 122 1701 4.004 3390.39.00 Legislação Aplicável: Lei nº. 8.666/93 com suas
posteriores alterações. Prazo e horário para
efetuar o cadastramento e habilitação nos
moldes do Artigo 22 §2º, apresentando
os documentos de cadastramento e habilitação: até o dia 08/02/2019, isto é, até o
terceiro dia anterior ao recebimento das
propostas, podendo ser efetuado das 08:00
às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas,.
Prazo e horário para recebimento dos envelopes de proposta comercial e o certificado de cadastramento: até dia 12/02/2019
até às 08:30 horas. Data e horário de início
da sessão: dia 12/02/2019 às 09:00 horas.
O Edital na íntegra e as informações complementares encontram-se à disposição
dos interessados para consulta e conhecimento no Setor de Compras e Licitações
e permanecerá afixado no quadro de aviso
localizado no hall de entrada do Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito, Sede Administrativa, cuja cópia
poderá ser obtida através de requerimento
dirigido à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 horas às 16:30
horas. através do E-mail do SAAE de
Itabirito-MG : compras@saaeita.mg.gov.
br - Comissão Permanente de Licitação –
Engº Wagner José Silva Melillo - Diretor
Presidente do SAAE.
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Estão abertas as matrículas
para Educação de Jovens e
Adultos em Mariana
Prefeitura de Mariana
atende mais de
500 animais em 2018

Em 2018 a Prefeitura
de Mariana realizou cerca de 500 atendimentos
e mais de 100 cirurgias
de pequeno porte em
animais dos produtores
rurais do município, tudo
isso de forma gratuita.
As cirurgias realizadas são eletivas, ou seja,
os procedimentos não
abrangem casos graves.
Dentre as ações se destacam a Rumenectomia
- esvaziamento do estômago, retirando gases
-, a retirada de tumores
externos benignos, a
correção e reparação de
cascos bovinos e a retirada de gabarros - remoção
de tecidos entre os dedos
dos animais.Toda mão de obra é cedida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. O Médico Veterinário responsável, Leonardo Faria Santos,
explica que a realização dos procedimentos é simples, mas de grande ajuda
aos produtores. "O produtor só paga os medicamentos necessários para o
tratamento e nós realizamos o diagnóstico e os procedimentos, solucionando o problema e trazendo uma economia para ele".
Para solicitar o atendimento basta o produtor entrar em contato com a
Secretaria de Desenvolvimento Rural, localizada no Centro de Convenções , Praça JK, sem nº, pessoalmente ou pelo telefone: (31) 3558-4173.

Abertura da Arena Mariana para
eventos possibilitará investimentos
nos setores esportivos
Em busca de mais incentivo, investimento e crescimento para a
cidade, o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, assinou no dia 17 de dezembro de 2018 o decreto de n° 9.575, que tem como principal objetivo diversificar a captação econômica do esporte no município.
O documento regulariza o uso da Arena Mariana para ações destinadas à contratação, preparação e realização de eventos no local.
Como por exemplo, simpósios, palestras, seminários, saraus, festas,
confraternizações de qualquer espécie e congraçamentos promovidos
por particulares ou outros, mediante a um contrato.
Para o prefeito, o documento chega para agregar nas ações do
esporte e deve ser usado como uma ferramenta. “É extremamente
necessário que o município e toda a gestão pensem em propostas
que irão afetar positivamente as áreas da nossa cidade. Por isso, eu
enxergo o decreto como uma ferramenta para capitalizar mais recursos, o que influencia em mais investimento no esporte. Ele representa
também uma forma de expandir a dependência dos recursos públicos,
buscando alternativas em outros espaços. Tudo isso oferecendo um
local com uma estrutura de eventos completa para todos”, comentou.
A assinatura do decreto possibilita que qualquer pessoa física ou
jurídica, entidade ou agremiação política, esportiva, religiosa ou filantrópica, disposta a celebrar o termo de cessão de uso dos espaços da
Arena possa utilizar o espaço.
Para cada uma das possíveis utilizações existe um valor a ser cobrado, como definido no documento. Para o assessor técnico de desportos, Wagner Flávio, este é um grande avanço nos investimentos
esportivos da cidade. “Com certeza esse documento irá proporcionar
um maior investimento no setor esportivo. Toda a comunidade do esporte está muito feliz com a possibilidade de novos recursos chegarem e consagrarem a realização de projetos importantes para nossa
cidade”, disse.
Os interessados em utilizar o espaço deverão formular uma solicitação diretamente à Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio
Histórico, Turismo, Esportes e Lazer, por meio do Serviço de Documentação e Arquivo, com antecedência mínima de 30 dias da data
pretendida.
É possível conferir o decreto completo, bem como seus detalhes e
contratos no site da Prefeitura de Mariana (mariana.mg.gov.br).

Os interessados
em participar do programa de Educação
de Jovens e Adultos
(EJA) em Mariana,
devem ficar atentos.
Para duas instituições
as matrículas já estão
abertas. A ação é uma
iniciativa da Prefeitura da cidade, através
da Secretaria de Educação.
As vagas já estão
disponíveis no CEMPA e na E.M. Dom
Luciano e podem procurar as instituições os interessados
até o dia 30 de janeiro. Já aqueles que
optem por estudar na E. M. Monsenhor José Cota devem ficar atentos.
Isso porque as matrículas na escola
iniciam no dia 28 deste mês. Os candidatos deverão comparecer pessoalmente a unidade levando CPF, carteira de identidade, cartão do SUS,
comprovante de residência, 02 fotos
3x4 e comprovante de escolaridade.

No EJA são aceitos alunos para o
Ensino Fundamental I e II, com idade
mínima de 15 anos, e Ensino Médio,
com faixa etária a partir de 18 anos.
Os interessados devem procurar a
unidade desejada e realizar a matrícula, de 8h às 12h. O início das aulas
está previsto para fevereiro de 2019.
EJA – O Programa de Educação
de Jovens e Adultos é o ensino voltado para aqueles que completaram ou

abandonaram a educação formal. É
uma prática em que os estudantes recebem conhecimentos direcionados a
fim de obter habilidades e conteúdos
necessários à formação.
Em caso de dúvidas o interessado pode procurar as unidades de
ensino ou a Secretaria de Educação
pelo telefone 3558-1183 ou a sede da
pasta, na Avenida João Ramos Filho,
nº 298, Barro Preto.

Prefeitura inicia obra de reconstrução
de muro em Padre Viegas
Devido à chuva intensa nas
últimas semanas, um muro localizado na Rua Antônio Zózimo
Macedo, em Padre Viegas, veio a
desmoronar no dia 3 de janeiro.
A equipe da Subsecretária de
Serviços Urbanos (SSU) já trabalha no distrito para a reconstrução
do muro. De acordo com o subsecretário de gestão urbana, José Pereira dos Santos, houve um atraso
no início das obras ao encharcamento do talude. “O atraso aconteceu por motivos de segurança, o
talude estava encharcado e enviar
pessoas para trabalhar seria um risco de um acidente, talvez um outro
deslizamento”, afirmou.
Ainda segundo com o SSU, a
obra não tem previsão para ser finalizada devido ao tempo instável
dos últimos dias e a reconstrução
respeitará o formato anterior do
muro.
Parcelamento de dívida ativa
termina no próximo dia 31 de janeiro
A Prefeitura de Mariana, através da Procuradoria Municipal,
vem realizando desde o final do
ano passado o Programa Municipal de Recuperação de Receitas, o

PMRR. Através dele, a população
poderá efetuar o pagamento dos
débitos tributários e não tributários
ao município.
O contribuinte com dívidas
anteriores a 31 de dezembro de
2017, deve formalizar a adesão ao
PMRR até 31 de janeiro de 2019
no departamento de Documentação e Arquivo, ou diretamente
na Secretaria de Fazenda. Outro
ponto importante que consta no
projeto enviado pelo Executivo à
Câmara é que as pessoas que já
passaram por execução fiscal também poderão aderir ao programa.
Nesse segundo caso, após comprovação da quitação da primeira
parcela, a Procuradoria Municipal
providenciará junto ao juízo a suspensão da tramitação processual.
O prefeito Duarte Júnior destaca que esse é mais um passo em
favor da população marianense e
que a facilidade de parcelamento
e quitação será benéfico para ambas as partes. “Temos, sim, compromisso com a nossa população
e a criação desse programa é mais
uma prova disso. Passamos por
tempos difíceis e a sensibilidade
com o outro vem em primeiro

lugar. O pagamento dos impostos
devidos não é a nossa maior receita, mas é igualmente importante
para que consigamos dar prosseguimentos as ações governamentais”, explica o prefeito.
De acordo com o programa,
as várias formas de pagamentos
abrangem benefícios para quem
o adere. Um exemplo de anistia
de juros e multas é a opção de pagamento a vista de toda a dívida.
Assim, o contribuinte não arcará
com os encargos de atrasos. Para o
pagamento em até três parcelas, a
anistia será de 75% dos valores de
juros e multas. 50% do abatimento
dos encargos para quem optar pelo parcelamento em cinco vezes e
25% de anistia de juros e multas
para quem escolher o parcelamento em 12 meses.
A Procuradoria Geral do município fica localizada no andar
superior do prédio da prefeitura.
Dúvidas, ligue: 3557-9005.
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O BERRO DO
BODE ZÉ

A pilantragem
como marketing
A tecnologia está aí para ajudar, facilitar, mas está também
para azucrinar, a depender das intenções de quem a opera. O telefone, além de sua utilidade nas comunicações, servia, há mais
tempo, hoje nem tanto, para trotes com mensagens grosseiras,
visando a reação virulenta do destinatário. O prazer do autor do
trote era ouvir o praguejar do destinatário; reação que provocava
a recorrência, ou seja, a repetição da mesma grosseria. Quando
o destinatário ouvia e não reagia, o fato não se repetia. A praga,
hoje, evoluiu e para perturbar não mais precisa falar qualquer coisa, bastando levar o destinatário a levantar o fone do gancho para o outro lado se desligar. São vários aparelhos a chamar, continuamente, forçando pessoas a desvios de suas tarefas, pois não
se sabe, de antemão, se é uma dessas chamadas ou alguém, de
fato, a tentar contato. Os números dos aparelhos são mostrados
pelo identificador, porém quanto aos respectivos titulares não há
registros nos serviços de identificação. Se chamados, aqueles
aparelhos não respondem. Percebe-se que são robôs programados para fazer ligações a determinados aparelhos, mas com qual
finalidade? A resposta pode estar num bloqueador de telefones,
em comercialização pela internet. Os robôs estariam a serviço
do vendedor que, mediante trote engenhoso, silencioso porém
enervante, canaliza compradores para o seu bloqueador. Seria a
pilantragem operada como estratégia de marketing! Faz ou não
faz sentido?
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Prefeitura abre inscrições
para Colônia de Férias
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Esporte, irá
promover a 4° edição da Colônia
de Férias, entre os meses de janeiro e fevereiro. Essa é uma oportunidade de trazer para os jovens da
cidade o significado de diversão,
além de garantir muito esporte
durante as férias escolares. Neste ano, o programa irá ocorrer de
forma descentralizada, serão 3
localidades diferentes espalhadas
pela cidade para atender todas as
crianças de até 12 anos.
Para o prefeito, Duarte Júnior,
a existência dessa iniciativa representa muito para a cidade. “A
Colônia de Férias é uma das ocasiões que temos para proporcionar
lazer e esporte aos jovens. Investir em oportunidades como essa,
mostra como nossa gestão pensa
no esporte como uma ferramenta
de integração e inclusão social”,
comentou.
A ação acontece entre os dias
15 e 17 de janeiro, no bairro de
Passagem de Mariana, no Ginásio Poliesportivo Gerson Cirilo
Batista. A alegria e diversão se estendem nos dias 22 a 24, no bairro
Santo Antônio, na quadra da Escola Municipal Wilson Pimenta
Ferreira. Já o encerramento das
atividades acontece entre os dias
28 de janeiro a 1 de fevereiro na
Arena Mariana.

Os encontros ocorrem sempre
no período da tarde, entre 13h às
17h horas. As crianças ficarão sob
responsabilidade de cerca de 10
membros da equipe da Secretaria
de Esporte realizando atividades
variadas como aulas de vôlei, basquete, futsal, além de jogos educativos e pinturas faciais.
O objetivo é fornecer uma
atividade de lazer no período de
férias escolares e promover a socialização entre os jovens. Além
disso, é uma oportunidade da
Secretaria de Esporte divulgar as
atividades esportivas existentes na

Arena para toda comunidade.
Inscrições - Para participar
os responsáveis pelas crianças devem se dirigir até os locais das atividades e preencher uma ficha de
inscrição. A participação é gratuita e aberta a toda comunidade. As
ações são destinadas para crianças
de até 12 anos.
Histórico do projeto - A Colônia de Férias é um projeto tradicional da Secretária de Esporte
que comemora em 2019 sua quarta edição. Ao todo são cerca de
300 jovens envolvidos.

