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Representantes da Vale assumem problemas na mineração
e apresentam soluções para vereadores de Mariana
Representantes da Vale do
Complexo Mariana participaram da reunião de vereadores na
segunda-feira (6) para falar das
soluções da empresa na tentativa
de diminuir as consequências ao
município com a paralisação das
atividades da mineradora. A queda
de arrecadação e manutenção dos
empregos também foram pontos
questionados pelos vereadores.
Representantes da Defesa Civil da
cidade, dos sindicatos Metabase e
Inconfidentes também participaram do encontro.
A gerente executiva interina
do Complexo da Vale, Heloísa

Oliveira, reconheceu os problemas
causados e destacou os três principais passos da empresa para minimizar os impactos. “O primeiro
passo agora é a segurança das barragens, pois houve uma mudança
de padrão com as duas tragédias.
O aprendizado veio com muita dor
e o objetivo é conseguir os laudos
de estabilidade para a continuidade
operacional. Outra prioridade são
os funcionários, pois entendemos
o tamanho da nossa responsabilidade para com essas pessoas e não
queremos impactar as rotinas de
mudança de horário, capacitando
as pessoas, e também temos as deMichelle Borges
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Orquestra Ouro Preto estreia em
Ouro Preto e Belo Horizonte

Agência da Receita Federal de
Ouro Preto pode ser fechada
A informação de que a Agência da Receita Federal em Ouro Preto deve
encerrar as atividades no próximo dia 11, foi questionada pelos vereadores na
reunião do dia 30 de abril. O vereador Geraldo Mendes apresentou um requerimento sobre o fechamento da agência, que foi informado a ele, por servidores
da agência em Ouro Preto.
Geraldo Mendes falou sobre a motivação do requerimento. “Eu sinto muito
em notar que Ouro Preto tem sido tratado como uma província. Uma cidade
conhecida mundialmente, mas infelizmente o governo federal tem desrespeitado a cidade. Primeiro foi a agência do Correios, na Bauxita, que mesmo com
nosso pedido, protelaram, mas fecharam sem dar explicações, agora isso com a
agência da Receita Federal”, pontua Mendes.
A reportagem do Jornal O LIBERAL procurou representantes da agência em Ouro Preto, e eles disseram que não podem dar entrevistas sobre o assunto. Em contato com a assessoria de imprensa da 6ª Região Fiscal, responsável pela as agências do estado, foi informado que a criação e fechamento de
agências no país são regulados por regimentos, publicados no Diário Oficial da
União. Ainda segundo a assessoria, há uma previsão de publicação de um novo
regimento nos próximos 90 dias, mas não há confirmação do fechamento da
agência de Ouro Preto.
Cemig e Ministério do Trabalho
Assim como a Receita, os comentários são de que a agência da Cemig e o
Ministério do Trabalho também teriam suas agências fechadas em Ouro Preto,
mas nenhuma destas informações também foi confirmada oficialmente. A questão do Ministério do trabalho segue o mesmo critério da Receita Federal, que é
regulada por regimentos publicados no DOU.

signações temporárias. Por último,
o aporte de R$25 milhões, como
um reconhecimento que a gente
tem sim do compromisso com a cidade”, pontuou Heloísa. O aporte
é referente a três meses para compensar a queda de arrecadação.
Sérgio Alvarenga, diretor do
Sindicato Metabase de Mariana,
esclareceu sobre os boatos de que
a empresa teria causado a paralisação das barragens, por falta de
interesse na exploração em Mina
Gerais. “Em uma conversa recente
com a diretoria da Vale eles deixaram claro que essa não era a intenção. Mas uma coisa é certa: a produção do norte do país depende da
produção de Minas, pois o minério
que é produzido em Carajás tem
uma característica que combinada
com o daqui, agrega mais valor ao
produto final, criando volume”.
Sobre as negociações com o
sindicato, Valério Vieira dos Santos, vice-presidente do Sindicato
Metabase Inconfidentes, ressaltou
que só foi possível depois de muita
pressão, e pediu que “antes do final
do prazo de um ano garantido pela
empresa, que terminará em abril de

Michelle Borges

2020, é necessário que haja diálogo para renovar as garantias”.
Do complexo Mariana fazem
parte as minas de Fazendão, Alegria, Timbopeba e Fábrica Nova.
Destas, estão paralisadas as minas
de Alegria e Timbopeba, totalizando queda de produção de minério
em, aproximadamente, 23 milhões
de toneladas por ano, segundo Heloísa.
Mais uma barragem parada
Após determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

(TJMG) a Vale teve que suspender as atividades na barragem de
Laranjeiras, da Mina de Brucutu,
no início da noite de segunda (6).
A barragem, que tem o beneficiamento de minério a seco, fica em
Barão de Cocais. A mina é a maior
do estado e representa 9% da produção nacional da mineradora. A
suspensão das operações em Laranjeiras e em Brucutu já havia
sido determinada em fevereiro,
depois de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público.

Eleição para prefeito e vice de
Itabirito ocorre dia 7 de julho
A eleição extemporânea para
prefeito e vice-prefeito em Itabirito foi marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) para
acontecer no dia 7 de julho. A decisão foi publicada na segunda-feira (6) quando foram aprovadas as
resoluções que tratam do assunto.
De acordo com o calendário
eleitoral, as convenções para escolha dos candidatos a prefeito e
a vice-prefeito ocorrem de 29 de
maio a 02 de junho, mas alguns
nomes já surgem como possíveis
candidatos. Já o requerimento do
registro de candidatura dos concorrentes deverá ser entregue no
cartório eleitoral no dia 06 de junho, às 19h. A partir do dia 7 de
junho, os candidatos podem iniciar
a propaganda eleitoral, regulamentada pela Resolução 23.457/2015,
que segue as regras relativas à propaganda nas Eleições 2016, pela
Lei 9.504/1997. Todos os recursos
sobre pedidos de registro de candidatos devem estar julgados pelo
TRE-MG e as respectivas decisões
publicadas.
A partir de 6 de junho até a proclamação dos candidatos eleitos, o
cartório eleitoral de Itabirito irá
funcionar das 12h às 19h nos dias
úteis, e das 13h às 19h aos sábados,
domingos e feriados.
Desde abril, a Prefeitura de Itabirito é administrada interinamente
pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Arnaldo Pereira
dos Santos (PMDB).

Motivação
A nova eleição em Itabirito
é consequência da cassação da
chapa eleita em 2016, composta
por Alexsander Silva Salvador de
Oliveira (PSD) e Wolney Pinto de
Oliveira (DEM). Em janeiro, eles
foram condenados pelo TRE, que
considerou abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos
financeiros durante a campanha.
Segundo o processo, eles teriam
recebido doações de pessoas jurídicas (empresas) que usaram funcionários e parentes para repassálas à campanha eleitoral. Além da
cassação dos diplomas, os juízes
decretaram a inelegibilidade de
ambos.
Agora a chapa recorre à decisão por meio do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) em Brasília. No
início de abril, o ministro Tarcísio

Vieira de Carvalho Neto, do TSE,
negou ação cautelar, com pedido
de liminar, em que o vice-prefeito
Wolney requeria seu retorno ao
cargo.
Pré-candidatos
A reportagem do jornal O LIBERAL entrou em contato com
alguns pré-candidatos que confirmaram o interesse em concorrer
ao cargo de chefe do Executivo
municipal. São eles, por ordem
alfabética:
• Ilacy Simões (PDT); • Luís
Niquini (PSDC); • Matheus
Baldi (Patriota); • Maximiliano
Baeta Fortes (Max Fortes-PSB);
• Orlando Caldeira (PPS); • Renê
Américo da Silva (Renê ButekosPSDB); • Ricardo Oliveira (PPS)
• Rodrigo Campos Chagas (Rodrigo do Porco-PSD); • Thiago Toledo (PC do B); • Sérvulo (Psol).
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Ainda com o foco
no passado

Há duas semanas, falou-se aqui em referências históricas locais, tendo como foco a cultura doméstica do café e sua influência na pequena economia da comunidade, num passado não mui
distante, estando ainda vivos muitos dos seus agentes. Em poucas
décadas, transformações socioeconômicas fizeram desaparecer
todas aquelas atividades, de tal forma que as gerações atuais não
têm delas qualquer referência e quando a têm, localizam-na em
tempo mais remoto. No dia-a-dia, não se percebem as transformações, mas ao cabo de algum tempo, ao avaliar a atualidade vivida
e compará-la com o passado, saltam-se aos olhos as mudanças. É
como caminhada por longo caminho, enquanto o pensamento está
distante e as pernas se movimentam automaticamente. Somente
numa pequena parada, percebe-se que todo o cenário mudou e, ao
buscar pontos de referências à retaguarda, toma-se consciência do
quanto já foi percorrido.
Ao dizer isso, minha mente retrocede até a infância para focalizar, justamente, uma atividade específica relativa ao café, que cabia
a mim executar, logo após o almoço ao voltar da escola. Não sei
se somente em nossa casa ou se era comum nas demais, onde se
produzia algum café. O fato é que, para nós, havia o “café de coruja”,
que devia ser catado, logo após a colheita do café em pé, para também ser aproveitado. Era o café que a coruja, grande apreciadora
da rubiácea, lançava ao chão depois de comer-lhe a casa e a polpa.
Como era grande o número de cafeeiros e coruja gulosa não faltava, dá para imaginar a quantidade de café, que seria desperdiçada,
se não houvesse quem o recolhesse. Desconsiderando-se a torra
e o socar no pilão (transformar em pó) creio que era a pior tarefa,
pelo menos para mim, que a executava, movendo-me agachado, a
ciscar folhas secas, que cobriam as sementes de café a serem aproveitadas. Não ficava toda a tarde, porque a mamãe me chamava
para cumprir a parte dos estudos e o preparo do “para casa”, tarefa
que a professora nos dava todos os dias. O tempo dedicado àquela
atividade não era muito, porém o suficiente para por meus joelhos
em frangalhos. Ainda hoje, lembro-me do alívio, sentido ao término
da tarefa, e da lenta recuperação da normalidade dos joelhos. Você
já catou café de coruja?
Sem sair do ramo alimentação, passemos às frutas, mais especificamente o mamão, item hoje indispensável no café da manhã.
Segundo publicações do gênero, o mamão é apreciado em todo
o Brasil, por sua vez o maior produtor da fruta e o segundo maior
exportador. Nas boas mesas do café da manhã, o mamão não falta
e se destaca entre as demais frutas apreciadas na primeira refeição.
Talvez as gerações mais novas não saibam, mas, isso não foi sempre assim. Na minha infância, o mamão era fruta exageradamente
grande e de gosto horrível, dificilmente tolerado se não disfarçado
com bastante açúcar. Ainda nos anos sessenta, revista de uma
organização religiosa norte-americana orientava seus missionários
quanto aos hábitos e costumes no Brasil. Num dos artigos, ao falar
sobre costumes alimentares brasileiros, havia um alerta quanto ao
mamão, que não agradava ao paladar norte-americano; na verdade, não agradava nem ao brasileiro, quando se tratava de consumi-lo e in natura. Valia mais aproveitá-lo ainda verde, na condição de
doces de tipos diversos. O mamão passou a ser apreciado, quando
outras espécies foram introduzidas no país. Dessas tivemos frutos
menores, sabor mais agradável e doce, dispensando-se pois o adicionamento de açúcar. Quem hoje aprecia o mamão nem de longe
imagina o quanto ele já foi detestado.
Se o mamão melhorou de qualidade e de sabor, o mesmo não
se pode dizer do tomate, legume dos mais utilizados na culinária
brasileira. Esse que aí está onipresente, durante todo o ano, tão consumido que chega afetar os índices econômicos, quando se desequilibra a relação produção/demanda, nem chega aos pés de outro
há muito desaparecido. Pequeno e insípido, ele ocupa o lugar do
grandalhão, achatado e gomado à semelhança da moranga, também desaparecida para dar lugar à híbrida. O antigo tomate não
era encontrado, todo dia, a toda hora e em todo lugar. Talvez por
isso fosse mais saboroso, suculento e levemente ácido. Cortado em
fatias dava para duas ou três pessoas. Só quem não o conheceu
pode estar satisfeito com essa coisa, que o substituiu, além, é claro,
dos produtores e toda a rede de vendas. A verdade é que, hoje todo
mundo come tomate, todo dia, mas não sabe o que perdeu. É o preço que se paga, além da moeda em si, pela dita produtividade em
lugar da qualidade. Poderão argumentar que o atual alimenta mais
gente, mas será que alimenta mesmo? Se volume fosse suficiente,
a verdade estaria garantida!
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Academia Orquestra Ouro Preto faz concertos
de estreia em Ouro Preto e Belo Horizonte
Apresentações marcam debut de grupo de jovens em
projeto social da Orquestra Ouro Preto

A Academia Orquestra Ouro Preto, formação jovem da Orquestra Ouro
Preto, promove concertos de estreia de
suas atividades, com apresentações nos
dias 10 e 11 de maio, em Ouro Preto e
Belo Horizonte, respectivamente.
Com regência do Maestro Rodrigo
Toffolo, o debut em Ouro Preto será
às 20h, na Igreja de Nossa Senhora do
Carmo. Já no dia 11, o concerto acontece em Belo Horizonte, na Fundação de
Educação Artística, às 20h. A entrada
para ambos os concertos é gratuita. Em
Belo Horizonte, as senhas para o concerto serão retiradas uma hora antes do
concerto. A Academia Orquestra Ouro
Preto é patrocinada pela SulAmérica,
através da Lei Federal de Incentivo à
Cultura, do Ministério da Cidadania.
Depois de muitos ensaios, atividades práticas e teóricas que aconteceram
ao longo de dois meses, os jovens da
Academia Orquestra Ouro Preto se
preparam para uma estreia em grande
estilo. A apresentação promove um
passeio por diferentes momentos da
música de concerto, com um repertório versátil, formado por “Mourão”,
de Guerra-Peixe (1914 – 1993), “Suíte
Saint Paul”, assinada por Gustav Holst
(1874 – 1934), “Toada e Desafio”, de
Capiba (1904 – 1997), o “Prelúdio das
Bachianas Brasileiras Nº4”, de Heitor
Villa-Lobos (1887 – 1959) e o tango de
Astor Piazzolla (1921 – 1992) em “La
Muerte Del Angel”.
Academia Orquestra
Ouro Preto
Inspirada pela vocação musical do
estado e ciente das dificuldades de músicos e musicistas em seguir a carreira
profissional no campo da música de
concerto, a Orquestra Ouro Preto inaugurou, em março, a Academia Orquestra Ouro Preto. O projeto, que já nasceu
como referência em Minas Gerais, é
formado por instrumentistas entre18 e
28 anos de idade que têm em comum
a paixão pela música, enxergando nela
um futuro promissor e porta de entrada
para a transformação de realidades sociais por meio da cultura.
A ideia da Academia é aperfeiçoar
e lapidar o talento de jovens violinistas, violistas, cellistas e contrabaixistas
já iniciados, mas que encontram uma
série de obstáculos para dar prosseguimento ao sonho de se tornarem profissionais, sobretudo, devido ao alto custo
dos investimentos, o que acaba por
afastar um grande número de pessoas
com potencial e vivência necessária para se inserirem no mercado da música.
Com sede no Sesc Palladium, em
Belo Horizonte e atividades semanais,
a Academia conta, atualmente, com 22
alunos e alunas, de diferentes regiões
do estado, que participaram de um processo seletivo em janeiro último, com

140 candidatos inscritos. Os aprovados
vem recebendo uma bolsa no valor de
R$700,00 por mês, além de material
didático cedido gratuitamente, num
formato inédito no que tange o incentivo para estudo e prática da música no
país. As atividades são presenciais e
ministradas por músicos e professores
da Orquestra Ouro Preto. Vale lembrar
que os instrumentistas que se destacarem durante o processo didático-pedagógico, terão a oportunidade de fazer
parte do grupo de músicos da Orquestra
Ouro Preto.
Rodrigo Toffolo, diretor artístico,
regente titular da Orquestra Ouro Preto
e idealizador da Academia, aponta que
a iniciativa foi construída sob o signo
da inclusão, enfatizando os valores

Íris Zanetti

artísticos da Orquestra e sua forma de
fazer música, que a elevaram ao status
de uma das mais importantes e premiadas formações orquestrais do país. “A
Academia é a materialização de um
sonho antigo e mais um passo importante na história da Orquestra Ouro
Preto. Queremos mostrar para esses
jovens a música como modo de vida
possível, e dar oportunidades de inserção no mercado, através de um trabalho prático e, sobretudo, humano. Uma
maneira diferenciada de fazer música,
algo que o público poderá apreciar nos
concertos de estreia”, comenta Toffolo,
lembrando da ansiedade dos alunos, especialmente aqueles que nunca tiveram
a oportunidade de se apresentarem profissionalmente.

Aposentados do Semae
recebem homenagem
pelos serviços prestados

Ane Souz

O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (SEMAE) homenageou na última segunda, 06 de maio, os servidores que se aposentaram entre
os anos de 2010 a 2019. A solenidade ocorreu no plenário da Câmara Municipal, na ocasião os ex-servidores receberam placas em reconhecimento aos
serviços prestados à população ouro-pretana.
O superintendente do SEMAE, Júlio Corrêa agradeceu o trabalho prestado. “Acompanhamos desde o início da criação da autarquia a dedicação
dessas pessoas que merecem todo
o nosso apreço, assim como os outros que ainda continuam na linha de
frente do serviço que é tão necessário na cidade”.
Além das placas, a assessora de
comunicação do Semae, Tatiele Silva, idealizadora da homenagem, leu
um carinhoso texto dedicados aos
homenageados e seus familiares.
Foram homenageados:
Afonso Francisco Anjo, Cláudio
Costa Soutto Mayor, Firmo José de
Souza, Francisco de Assis, Francisco Carlos Gonçalves, Geraldo Rocha, Geraldo Marcos dos Santos,
Gilberto Braga, João Felipe de Souza, José Antônio de Oliveira, Jorge
da Paixão Alves, José Maria Fernandes (in memórian), representado
pela viúva Maria do Carmo Fernandes, Raimundo Nonato Alves, Tarcísio Aguido de Resende, Nelson dos
Santos Lorêdo, Marcelo Júlio Vieira
e Vicente Mendes Querino.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Dia das Mães
Depois de amanhã é o Dia das Mães. Na verdade, o dia escolhido para homenageá-las, pois dia de mãe é todo dia.
Tenho visto várias pessoas tristes, lamuriosas por não terem
mais a sua mãe neste plano. Entendo isto. Dói mesmo, não apenas
neste dia, mas todos os dias do ano, uma dor que só quem conhece
sabe como é.
Mas meus queridos, trancar-se e ficar sofrendo não é bom para
nós nem para elas, que já se foram. Claro que a gente sofre. Sente saudades, às vezes chora, isto é super natural. Mas precisamos
levantar a cabeça e seguir. Nenhuma mãe quer o seu filho alimentando sofrimento.
Quem tem a sua, cuide dela. Dê carinho, fale com palavras e
demonstre com atitudes que a ama, porque um dia não a terá mais.
Há filhos que vão antes dos pais, mas pela ordem natural da vida,
eles geralmente vão antes. Quando elas partem, nos primeiros meses a dor é eterna. Nos primeiros anos, insuportável. Aí o tempo vai
passando e a dor se transformando. Acabar não acaba nunca, mas
muda o foco, transforma-se em uma saudade doce e as lembranças
passam do sofrimento ao consolo.
A Fé nos sustenta e a certeza dela estar em um bom lugar nos
alenta. Quanto às que estão presentes, muita festa, muitos abraços
e muitos beijos para elas, mas também muitas atitudes, principalmente para a garotada mais jovem. Lembrem-se sempre que mãe,
como todos nós, não é eterna. Façam por ela agora, para não se
arrependerem quando não puderem mais fazer.
Creiam, nada é mais reconfortante do que colocar a cabeça no
travesseiro, rezar pela sua mãe que já não está fisicamente com você e ter a consciência tranqüila de ter dado o seu máximo por ela.
Perfeitos não somos, nem nós, nem elas. Ninguém é. Mas o
que pudermos fazer, façamos. Afinal, elas nos deram a vida. Uma
discussão vez ou outra, um desentendimento aqui ou ali é super natural, entre seres imperfeitos. Mãe briga com filho e filho briga com
mãe, sim. Como briga com pai, como brigam irmãos. Mas logo o
amor e principalmente o respeito falam mais alto e o perdão é incondicional.
Aliás, acho que “briga” não seria a palavra. Desentendimentos
acontecem. Discordâncias. Mas são passageiros, existe uma força
muito maior nesta relação. Por isto vou insistir com você que fica
triste pelo dia. Não se feche. Abra o seu coração para a saudade e
o tranque para a dor. Sua mãe não quer você assim. Ela sabe que
você sente sua falta e sofre por não tê-la diante de você. Mas ela
estará sempre dentro do seu coração. Isto é o que importa. Feliz Dia,
a todas as mães, presentes física e espiritualmente.
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 verem ou dele
conhecimento tiverem, expedido dos autos nº 5000007-15.2018.13.0461 da Ação
de Usucapião Extraordinária, proposta por Maria Honorina Ponciano Gomes,
brasileira, solteira, servidora pública inativa, identidade MG-724.669, SSP/MG,
CPF 254.848.636-49, residente na Rua Rio Piracicaba, nº 117-A, Bairro Morro
São Sebastião, Ouro Preto-MG do seguinte imóvel urbano, sem benfeitoria, e seu
respectivo terreno com área de 1.784,882m² (hum mil, setecentos e oitenta e quatro
metros quadrados, oitocentos e oitenta e dois milímetro quadrados), encerrado num
perímetro de 179,438m, situado da Rua das Velhas, s/nº, Bairro Morro São Sebastião, distante 157,50m da esquina da Rua Rio das Velhas com a travessa Raimundo
Vicente Neto, no 1º Subdistrito desta Comarca e Cidade de Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais, com as divisas e confrontações seguintes, obedecendo-se o sentido
horário. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de coordenadas N
7.746.347,127m e E 656.322.549m, no encontro das divisas do imóvel de Maria
Sebastiana Pereira Alves e o imóvel de posse de Maria Honorina Ponciano Gomes.
Pela frente, deste, segue confrontando com a Rua Rio das Velhas, com os seguintes
azimutes e distâncias: 129º40’14” e 25,295m até o vértice V-02, de coordenadas N
7.746.330,980m e E 656.342,019m; 130º54’06” e 15,898m até o vértice V-03, de
coordenadas N 7.746.320,570m e E 656.354,035m; 135º37’50” e 12,392m até o
vértice V-04, de coordenadas N 7.746.311,711m e E 656.362,701; Pelo lado direito,
deste, segue confrontando com Travessa Raimundo Vicente Neto com os seguinte
azimutes e distâncias: 207º54’40” e 4,683m até o vértice V-05, de coordenadas N
7.746.307,573m e E 656.360,509m; 208º08’54” e 7,563m até o vértice V-06, de
coordenadas N 7.746.300,905m e E 656.356,941m; 205º56’58” e 6,392m até o
vértice V-07, de coordenadas N 7.746.295,157m e E 656.354,144m; 204º41’21” e
4,539m até o vértice V-08, de coordenadas N 7.746.291,033m e E 656.352,248m;
211º53’14” e 1,978m até o vértice V-09, de coordenadas N 7.746.289,354m
e E 656.351,204m; 222º05’53” e 2,688m até o vértice V-10, de coordenadas N
7.746.287,359m e E 656.349,401m; Pelos fundos, deste, segue confrontando
com o imóvel de Paulo Sérgio Monte Alto com os seguintes azimute e distância:
307º02’08” e 23,585m até o vértice V-11, de coordenadas N 7.746.301,564m e E
656.330,574m; deste, segue confrontando com o imóvel de Geraldo de Jesus Alves com o seguinte azimute e distância: 307º14’43” e 14,521m até o vértice V-12,
de coordenadas N 7.746.310,353m e E 656.319,014m; deste, segue confrontando com o imóvel de João Batista Tatu Pena com o seguinte azimute e distância:
302º50’45” e 12,069m até o vértice V-13, de coordenadas N 7.746.316,899m e
E 656.308,874m; deste, segue confrontando com o imóvel de Lourival Anastácio
Gonçalves com o seguinte azimute e distância: 304º00’46” e 13,026m até o vértice V-14, de coordenadas N 7.746.324,186m e E 656.298,077m; Pelo lado esquerdo, deste, segue confrontando com o imóvel de Maria Sebastiana Pereira Alves
com os seguintes azimutes e distâncias: 36º27’40” e 13,691m até o vértice V-15,
de coordenadas N 7.746.335,197m e E 656.306,213m; 68º54’04” e 8,042m até o
vértice V-16, de coordenadas N 7.746.338,092m e E 6546.313,715m; 49º55’12” e
6,991m até o vértice V-17, de coordenadas N 7.746.342,593m e E 656.319,065m;
50º11’47” e 4,274m até o vértice V-18, de coordenadas N 7.746.345,329m e E
656.322,348m; 6º23’14” e 1,810m até o vértice V-01; chegando ao vértice inicial da
descrição deste perímetro, conforme memorial descritivo anexo. E, por este edital
Cita todos os que se encontram em lugar incerto e não sabido, bem como eventuais
interessados, para, querendo, vir contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos, com 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. , pra que ninguém alegue ignorância, mandou a MM. Juíza de Direito, expedir o presente edital
que será publicado no Diário do Judiciário e afixado em local de costume deste
Fórum. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas
Gerais aos 19 de março de 2018.Eu, Maria Cristina de Araújo Fernandes, Escrivã
Judicial, subscrevo. Ana Paula Lobo P. de Freitas – Juíza de Direito.
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Audiência Pública debate criação
de Agência Reguladora de Serviços
Públicos do município de Ouro Preto
Na quinta-feira (02), a Câmara
de Ouro Preto realizou Audiência
Pública para debater o Projeto de
Lei nº132/2018, que cria a Agência
Reguladora dos Serviços Públicos
do Semae no município de Ouro
Preto. O projeto tramita na Casa
desde 2018 e, caso seja aprovado,
poderá regular e fiscalizar os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, iluminação
pública, limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos, resíduos de
saúde e demais serviços públicos
concedidos em regime de parceria
público privada ou em concessão
comum.
O controlador geral do município, Rogério Alexandre de Moraes, foi o responsável por apresentar o tema durante a Audiência.
“Ressalto que todo serviço, objeto
de concessão, deve ser regulado
por uma agência. Então é essencial
que exista uma agência no município que regule os serviços que
serão concedidos futuramente. Foramdiscutidos todos esses pontos,
uma discussão bem eclética e bem
participativa e a gente entende que
possa ser aprovado esse projeto.
No momento, focamos muito no
saneamento, ressaltando que Ouro
Preto não tem tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto de Ouro Preto é de menos de 1% do esgoto recolhido. Sem contar a falta
de água que é iminente em vários
bairros. Queremos resolver essa
situação, além de ser uma questão
de saúde pública. É essencial que
a agência seja votada e aprovada
para a gente continuar o projeto de
concessão do saneamento público
entre outros processos que virão a
seguir’, explicou.
O professor Jorge Adílio Penna, especialista em saneamento
básico e membro do Conselho
Municipal de Saneamento, também compôs a mesa de trabalho.
Ele falou sobre a criação da agência. “A princípio eu li todo o tex-

to do projeto de lei e acho que é
importante para o município. Coloquei no final que eu não gostaria
que isso pudesse emperrar o que é
mais importante, que é terminar o
processo todo da concessão. Se isso ocorrer, a gente poderia utilizar
uma agência que já existe, até que
se discuta essa agência municipal,
porque que eu acho que ela é importante para a cidade”, disse.
O professor ainda destacou
que “uma agência pode gerar recurso para o município e emprego
para pessoas da própria cidade.
E lembrando o que um vereador
colocou ao final da audiência, que
utilizar uma agência já existente
também tem um custo. A Prefeitura, ao fazer um convênio com uma
agência, tem que repassar recursos
para essa agência”, destacou.
O vereador Chiquinho de Assis (PV) conduziu os trabalhos e
reforçou a importância da participação da sociedade para discutir
o tema. “Não dá para se discutir
um processo de criação de uma
agência reguladora para sobretudo
regular e fiscalizar os procedimentos de água e esgoto ou demais
serviços na nossa cidade sem a
participação da comunidade. Então é uma forma da gente levar o
tema para a comunidade, tentar esclarecimentos e buscar consolidar
uma política que não venha afetar

o consumidor. Esse é o objetivo e
é muito importante a Câmara ter
clareza nesse ano pré-eleitoral”,
disse.
Chiquinho também destacou
os encaminhamentos da Audiência. “Buscar uma alteração no texto para que ele fique mais objetivo
e que, se for o fato da agência tratar
não apenas de saneamento básico,
mas também de outros serviços,
que haja uma clareza neste texto
para não ficar um texto encobrindo
esses outros serviços a serem regulados. E que também se aumente
o controle social dentro deste texto
de lei, que seria a participação da
população acompanhando os procedimentos e trabalhos desta futura agência se vier a ser aprovada
no plenário”, explicou.
Também fizeram parte da mesa de trabalho o superintendente
do Semae, Júlio César Corrêa, o
secretário de governo, André Simões, o representante do subcomitê da Bacia do Rio das Velhas,
Ronald Guerra, o representante da
Famop, Luiz Carlos, representantes dos servidores públicos municipais, além dos vereadores Alysson Gugu (Cidadania), Geraldo
Mendes (PCdoB), Marquinho do
Esporte (SD), Regina Braga (PSDB), Luciano Barbosa (MDB),
Vander Leitoa (PV) e Wander Albuquerque (PDT).

Conselho Municipal comunica escolha
dos membros do Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ouro Preto (CMDCA) informa que O
Conselho Tutelar de Ouro Preto, órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente, tanto na sede como nos distritos, têm seu processo de seleção de membros iniciado. Seus
representantes são eleitos periodicamente e, a todos os interessados e capacitados para disputar o pleito, é assegurada a igualdade de participação no processo. Para o quadriênio 2020 a 2023, serão eleitos cinco membros titulares e
cinco membros suplentes, permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha. A função de conselheiro
tutelar exige dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de qualquer outra função pública ou privada. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com regime de plantão, conforme consta na Lei Municipal nº
86/2001 e no Regimento Interno
da entidade.
O conselheiro tutelar recebe
uma remuneração no valor de R$
2.265,99, e o suplente recebe o
valor proporcional aos dias efetivamente trabalhados, quando convocado a substituir o titular.
Todo cidadão que desejar candidatar-se à função de conselheiro
tutelar deverá residir no município
e possuir reconhecida idoneidade
moral, dentre vários outros requisitos. De acordo com o edital nº
01/2019 (confira no site oficial da
Prefeitura), as inscrições para a
eleição podem ser feitas de 2 a 31
de maio, na sede entidade (Praça
Américo Lopes, nº 91, no Pilar).
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PANORAMA

III Semana da Leitura movimenta
a cidade e abre as portas para a
cultura e o conhecimento
Ane Souz

No período de 29 de abril a
03 de maio, a Prefeitura e a Ufop
realizaram a III Semana da Leitura
de Ouro Preto, que abordou, neste
ano, o tema Leitura, conectividade
e sustentabilidade.
Estima-se que cerca de 1500
participantes e 33 instituições, entre
escolas e creches, foram envolvidos em sua intensa e diversificada
programação, que contou com 13
rodas de conversas,19 intervenções
culturais, 20 oficinas e várias contações de histórias. Houve ainda o
Brechó Literário, que possibilitou
a troca de livros durante a semana.
A secretária de Educação Rosa Ana Xavier destacou o sucesso
da iniciativa da equipe do Departamento de Projetos da Secretaria
Municipal de Educação, a atuação
dos vários parceiros e apoiadores,
e a participação dos alunos voluntários da UFOP: “a Semana significou um ganho muito grande na
promoção da leitura como um objeto de prazer e liberdade, proporcionando aprendizagem a todos”,
disse a secretária. Espera-se que o
evento passe a integrar o calendário
acadêmico da UFOP e da rede municipal de ensino.
Durante quatro dias, a III Semana da Leitura de Ouro Preto mobilizou educadores e alunos de todos
os níveis de ensino com atividades
com literatura, música, dança, poe-

sia, além de exposições e os Cantinhos de Leitura, sendo um sensorial, com contações de histórias em
Libras. O evento, que abordou as
diretrizes e eixos do PNLL (Plano
Nacional de Livro e Leitura), contou ainda com a participação da
Trupe Arreda pra cá: Contadores de
Histórias, do grupo Quem quiser
que conte outra, do DPRO/Casa
do Professor e da editora Aletria,
do Coral da UFOP e o Mãos que
Cantam, da APAE, do grupo de Seresta Renascer, das Pastorinhas do
Padre Faria, do Grupo LESMA de
Lafaiete, da Kombatuque Samba
Preto e do Causos de Basêro.
As ações ocorreram no Centro de Convenções da UFOP, mas
outros espaços ,como a Biblioteca
Pública de Ouro Preto, a Casa de
Cultura do Padre Faria, o Clube
Recreativo Sebastianense (Morro
São Sebastião), e o Museu Casa
Guignard também foram contemplados. Escolas da rede municipal,
tanto na sede como nos distritos,
receberam a visita do Carro Biblioteca da UFOP.
Já a exposição do artista plástico homenageado, o ouro-pretano
Vandico, esta permanece aberta
para visitação até dia 24 de junho,
de segunda a sexta, das 9h00 às
18h00, no Grêmio Literário Tristão
de Ataíde, GLTA (Rua Paraná, 136,
Centro, Ouro Preto).
Ane Souz

A Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto promove mais uma
edição da campanha “Aqueça com Amor”. O objetivo é arrecadar
cobertores durante os meses de maio, junho e julho para doações
no período mais frio do ano. Os interessados podem deixar os
donativos no setor de Projetos e Doações do hospital. Para mais
informações, entre em contato pelo telefone 3350-1125

O

N

este mês o Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto comemora
85 anos de fundação. O Corpo Diretivo convida a todos que estudaram
no Colégio entre os anos de 1934 a
1985, para participar do 1º Encontro
de Ex-alunos. O evento será realizado no dia 25 de maio, às 8h, no
Auditório do Colégio em Ouro Preto.
Segundo a organização, o encontro
será uma forma de prestigiar e resgatar, por meio de memórias, relatos e
interações, a história da Instituição.
Os ex-alunos interessados em participar devem confirmar presença, pelos
telefones (31) 3551-1154 e (31)98984-9419 ou pelo e-mail comunicacao@arquidiocesano.com, até o dia
15 de maio de 2019. Já os ex-alunos
de 1986 a 2018 serão convidados para participar de outro evento, que irá
acontecer no dia 30 de novembro.

E

stão abertas as inscrições para o II
Encontro de Bordadeiras de Ouro
Preto “O Bordado Conta História”, que
acontece de 23 a 25 de maio. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de
maio pelo e-mail: asaarte@gmail.com

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais-Campus Ouro Preto, promove uma programação especial de aniversário entre os
dias 13 e 25 de maio. Os eventos celebram os 75 anos da instituição, comemorado
no dia 15 de maio. A programação contempla exposições, lançamento de selo dos
Correios alusivo ao aniversário do Campus, palestras, atrações musicais e muito
mais. No dia 17 ocorrerá a cerimônia de concessão da Medalha de Mérito “Padre
José Mendes Barros”. O nome escolhido para a medalha faz referência ao Cônego
José Pedro Mendes Barros, que proferiu, em 15 de maio de 1944, a aula inaugural
da então Escola Técnica Federal de Ouro Preto, hoje, IFMG. A programação completa está disponível em www.ifmg.edu.br/ouropreto

A Associação dos Moradores
do Bairro São José agradece a
participação e colaboração da
Banda Sociedade Musical Santa
Cecília de Rodrigo Silva e de
Ivacy Simões por terem abrilhantado O Café na Praça, que
aconteceu no domingo (5) em
Cachoeira do Campo.

Visando contribuir com a questão da falta d’água que assolou a cidade de Ouro Preto nos últimos dias,
o vereador Chiquinho de Assis (PV)
teve um gesto inusitado durante a reunião da Câmara nessa quinta-feira,
dia 09. O vereador pegou o telefone,
ligou para o Semae e colocou a ligação no viva voz, para que todos pudessem escutar, naquela hora, algum
possível esclarecimento do órgão
sobre as tratativas para que o serviço
de abastecimento fosse restabelecido.
Naquele momento a informação foi
de que o serviço ainda não havia sido
normalizado.
O vereador deixou claro que não
é função do legislativo prometer água
na casa de ninguém mas, sim, fiscalizar e cobrar para que o serviço esteja
em dia levando água de qualidade
para as casas dos moradores.
O vereador disse, ainda, que é um
gesto muito covarde chegar ao ponto
de comprometer a população com o
desabastecimento - principalmente
para com os moradores que moram
no alto do morro - essa atitude da
prefeitura de não chegar num acordo
plausível a ponto da Cemig cortar
a energia da estação que bombeia a
água que vai para os lugares mais altos da cidade, por falta de pagamento
da luz por parte do executivo.
Para o vereador o momento não
é discutir qual político resolveu, ou
não, a questão, o momento é o de trabalhar para que não haja falta d’água,

comprando galões de água para tomar banho e até mesmo para limpar
suas feridas. A questão é muito séria e
remete à urgência com relação a água
potável no nosso município.

Vereador Chiquinho de Assis aciona Semae
por telefone durante reunião da Câmara
que é um direito vital e universal de
todo cidadão.
Não podemos mais ter crianças saindo cedo da escola por falta
d’água, acamados necessitando e
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Prefeitura de Ouro Preto recupera
pavimentação da Rua Maciel
Ane Souz

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

Cortes no orçamento da Ufop e
do Ifmg Ouro Preto preocupam
Na reunião da Câmara Municipal desta quinta-feira o vereador
Geraldo Mendes (PCdoB) solicitou, via requerimentos, a presença
da reitora da UFOP Cláudia Marliére e a diretora do IFMG Campus
Ouro Preto, Maria da Glória, para
que elas possam explicar sobre os
cortes de recursos orçamentários
feitos pelo Ministério da Educação
(MEC).
Segundo nota divulgada pela
UFOP, com o bloqueio de 30% no
orçamento das Instituições Federais de Ensino Superior, a Universidade Federal de Ouro Preto terá
uma perda de R$20,8 milhões para
despesas de manutenção e investimento. Com esse bloqueio de 30%,
diversos programas e serviços serão diretamente afetados, como é o
caso de bolsas acadêmicas, contratos de manutenção, energia elétrica,
vigilância, limpeza e aquisição de
materiais, além de prejudicar as atividades relativas ao ensino, à Pesquisa e à Extensão.
Já no IFMG, Campus Ouro
Preto, que é um dos 18 Campus
em Minas Gerais, onde é oferecido
cursos em diversos níveis e modalidades do Ensino Médio ao Doutorado, ainda não houve o levantamento dos Programas e Serviços
que serão afetados pelos cortes do

Ministério da Educação.
Para o vereador Geraldo Mendes “esse ataque à autonomia universitária é fruto de um discurso
falso por parte de setores do governo federal, e até do próprio presidente Bolsonaro, ao afirmarem que
as universidades estão aparelhadas
por grupos de esquerda”.
A ida da reitora da UFOP e da
diretora do IFMG Campus Ouro
Preto ao plenário da câmara municipal ainda não tem data definida,
mas será o quanto antes. Tão logo
seja definida a data o vereador Geraldo Mendes fará a divulgação.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

A Prefeitura de Ouro Preto iniciou a recuperação da Rua Maciel,
no bairro Alto da Cruz, na última
segunda-feira (6). Os objetivos são
aprimorar as condições do tráfego de
veículos, garantir maior segurança às
pessoas, melhorar a mobilidade urbana e qualidade de vida da população.
Segundo Paulo Morais, secretário de Obras e Urbanismo, foram
realizadas obras com a técnica de
fresagem do asfalto, cujo material
será reaproveitado na manutenção
de estradas vicinais. “Essa fresagem
foi feita devido ao tempo de uso e
constantes serviços de tapa buraco.
O asfalto não mais suportava e estava
com trincas que deixavam a umidade

passar, causando assim vários buracos na via”, explica.
Após a fresagem, será realizado
o recapeamento asfáltico total da via,
possibilitando maior durabilidade e
diminuindo assim as constantes manutenções. "Estamos acompanhando
de perto todas as obras de pavimentação na Rua Maciel para verificar o
andamento dos serviços", completa
Walter Ferreira, secretário Adjunto
de Obras e Urbanismo.
A previsão de término desta fase
de obras é para o próximo sábado.
Em seguida será realizada a etapa de
sinalização da via de maneira mais
adequada que a atual, devido ao uso
desta importante via de Ouro Preto. A

ação faz parte do programa Prefeitura
Itinerante, que está atendendo atualmente os bairros Alto da Cruz, Padre
Faria e Caminho da Fábrica.
Sobre a técnica de fresagem:

A fresagem consiste no corte de
uma ou mais camadas de um pavimento asfáltico por intermédio de processo
mecânico a frio. Efetuam-se cortes por
movimento rotativo contínuo, elevando-se depois o material fresado para o
caminhão basculante que irá efetuar o
transporte do material para o local de
destino. É fundamental que a fresagem
dê origem a uma superfície aparentemente uniforme, permitindo que o
tráfego se desloque de forma suave e
confortável. A profundidade do corte
deve ser controlada de forma rigorosa.

feira, 10 de maio/2019
O LIBERAL Ed.1338 - Sexta-MARIANA
www.jornaloliberal.net

Procon
discutirá a
qualidade
dos
combustíveis
vendidos na
cidade
O Órgão de Proteção
e Defesa do Consumidor
(Procon) de Mariana convida a população para a
reunião que discutirá a
qualidade do combustível
ofertado à população marianense, após aferições
realizadas juntos aos postos de combustível.
O encontro será realizado na Câmara Municipal
de Mariana, na próxima
quarta-feira (15), às 8h. A
reunião contará com os
representantes dos postos de gasolina da cidade
convocados para prestar
esclarecimentos sobre
os produtos ofertados.
O objetivo do encontro é
solicitar esclarecimentos a
cerca da comercialização
dos combustíveis automobilísticos.
Reportagem
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Programa Mãos Solidárias realiza mutirão
voluntário na praça da Chácara em Mariana
No último sábado do mês de
abril, 27, a comunidade do bairro
Chácara recebeu equipes do Programa Mãos Solidárias e de voluntários
locais que trabalharam juntos para revitalizar a Praça São Vicente. O cartão postal de acesso à cidade de Mariana, para quem vem na rodovia 262
do sentido Ponte Nova, foi completamente reformado, com ações que
contemplaram a revitalização de bancos, substituição do sistema de iluminação, pintura geral, acabamento de
alvenaria, limpeza do local, plantio
de árvores e instalação de uma nova
grade de proteção, demandas antigas
dos moradores.
O prefeito da cidade, Duarte
Júnior, compareceu ao mutirão para acompanhar as obras e conversar
com as pessoas da comunidade. “Primeiro eu quero agradecer aos moradores que nos ajudaram a revitalizar
a Praça da Chácara, ficou linda. E
quero convidar toda a população a
participar dos mutirões para que esse
programa continue mais forte do que
nunca.”
O engajamento da comunidade
só foi possível devido às ações da Associação de Moradores da Chácara
que ajudou na divulgação e realizou
reuniões prévias para convocar os
voluntários. Alessandro Sena, presidente da associação, elogiou a parceria que resultou em um novo espaço
de lazer e convivência. “Acho muito
importante a integração da comunidade com o poder público. Essa pra-

ça estava largada, algumas pessoas
usavam para fins ilícitos, como o uso
de drogas. Com a revitalização vai
ficar melhor, a questão da nova iluminação que melhora a segurança, a
limpeza, a poda das árvores, só temos
a agradecer por tudo”.
Eliza Souza, moradora do bairro
Chácara, levou toda a família para
participar do mutirão voluntário. O
filho de 10 anos e o marido, trabalharam todo o sábado ajudando nas
ações de reforma do local. “É muito gratificante contribuir com pelo
menos um pouquinho da melhoria
do bairro. A pracinha pra gente aqui
é muito importante para as crianças
poderem interagir, para os adultos
saírem de casa um pouco, bater um
papo, para reunir mesmo a comunidade. É muito importante ter uma
pracinha bacana”.
Luzia das Dores, que mora há
30 anos no bairro Chácara, trabalhou
todo o fim de semana preparando o
café e o lanche para os voluntários e
equipe de profissionais da prefeitura
que participaram do mutirão. Ela elogiou o resultado da reforma e falou
sobre a importância da praça para a
comunidade e toda a cidade. “Essa
praça eu acho que é o cartão postal
de Mariana para quem vem de Ponte Nova, uma referência. Ela estava
mesmo precisando dessa reforma,
ficou muito boa, acho muito importante para as crianças brincarem, pela
iluminação, por todo o aparato que
foi feito, eu agradeço de coração ao

Rafael Santos

Rafael Santos

Mãos Solidárias, foi muito bom para
nós”, disse Luzia.
Em apenas um dia, toda a praça
São Vicente foi reformada. A ação é
um projeto do Programa Mãos Solidárias, já em sua segunda edição,

que acontecerá uma vez por mês em
algum bairro da cidade de Mariana.
O próximo espaço contemplado com
a ação fica no bairro Colina, em um
mutirão voluntário que será realizado
ainda no mês de maio.
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Comunidade de Cláudio Manoel
Iniciadas as obras da
última etapa de restauro comemora 3ª edição do Dia do Lugar
da “Catedral da Sé”
Marcelo Cardoso

A igreja oficial das celebrações da Arquidiocese de Mariana, a Catedral
Basílica de Nossa Senhora da Assunção, conhecida também como “Catedral da Sé”, está passando por mais uma etapa de conservação e restauração,
dessa vez do forro e elementos artísticos e integrados. As obras totalizam
mais de R$4,6 milhões, recurso do PAC Cidades Históricas.
“Ficamos muito felizes com essa obra, pois com essa etapa será concluída a restauração integral da Catedral, uma das igrejas mais antigas de Minas
Gerais, onde foi instalada a 6ª diocese do Brasil”, disse o coordenador de
patrimônio, Lélio Pedrosa, que ainda destacou a importância do monumento
histórico. “Seu interior encerra um dos mais ricos e significativos conjuntos
de talhas do país, revelando todas as etapas do barroco – Luso Brasileiro”.
Essa é a última fase de restauro pelo qual a igreja passa. Antes dessa, a
Catedral passou por obras de restauração das alvenarias, pisos, forros, telhado, estrutura, instalações hidrossanitárias e de drenagem, pintura externa,
eletrificação, além de outras intervenções de conservação preventiva.
“Catedral da Sé” - A Catedral de Nossa Senhora da Assunção, a Sé, teve
sua origem na primitiva capelinha da Conceição, fundada em 1703, pelo
capitão Antônio Pereira Machado. Dez anos mais tarde, no mesmo local da
capela, iniciaram-se as obras de construção da Matriz, em madeira e taipa,
pelo mestre Jacinto Barbosa Lopes. Ao longo dos anos diversas obras foram
ali empreendidas, e contaram com a atuação de vários mestres reconhecidos,
entre eles José Pereira Arouca.
Em 1798, decidiu-se pela reedificação do bem respeitando os padrões
arquitetônicos originais e optou-se pela utilização da pedra e cal na fachada
frontal, conferindo a ela o aspecto sóbrio do barroco jesuítico. Seu interior
guarda um dos mais ricos e significativos conjuntos de talha de Minas Gerais, revelando diversas etapas do barroco luso-brasileiro. Merece destaque
a pintura do batistério, atribuída a Manuel da Costa Athayde, e o Órgão Arp
Schnitger, doado, no século XVIII, por D. João V, à Sé de Mariana.

Reduzida taxa de juros
para micro e pequenas
empresas de Mariana
A linha de crédito com recursos da Fundação Renova gerida pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Fundo Desenvolve Rio
Doce, teve a taxa mínima de juros reduzida de 0,79% para 0,59% ao mês,
no inicio de maio. O valor mínimo de contratação vai de R$ 10 mil a R$
200 mil. Os beneficiados têm até 48 meses para pagar o financiamento. O
tempo máximo de carência para começar os pagamentos é de seis meses.
Os interessados devem acessar o site do BDMG (www.bdmg.mg.gov.br)
ou procurar a Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Mariana
(Aciam), no telefone (31) 3557-1042, para qualquer dúvida ou auxilio.
Fundo Desenvolve Rio Doce - Além de Mariana, mais 34 municípios
mineiros da bacia do Rio Doce serão beneficiados. O objetivo é promover o
desenvolvimento e a diversidade econômica nas áreas mais impactadas pelo
rompimento da barragem de Fundão.

Valorizar as diversas formas de
manifestações culturais, artísticas
e gastronômicas, esse é o objetivo
do Dia do Lugar, um evento promovido pela Secretaria de Cultura
que chega em todos os cantos de
Mariana. Neste final de semana, 4
e 5, foi a vez de Cláudio Manoel,
distrito localizado à 46km de Mariana, receber, pela terceira vez, o
programa.
O prefeito Duarte Júnior prestigiou o evento com a sua família
e parabenizou os moradores por
abraçar o programa e se envolver
diretamente na organização. “A
minha maior alegria é ver a comunidade envolvida nos eventos que
promovemos. Fiquei extremamente satisfeito quando cheguei e vi o
engajamento de cada morador, o
quanto eles se preocupavam em
receber quem vinha de fora. É uma
alegria muito grande ver tanta gente unida, valorizando a sua cultura”,
disse Duarte.
Para os moradores do distrito,
como, por exemplo, para o diretor
da Casa do Artesão, Gilson Roberto
Ferreira, o Dia do Lugar é um evento importante e uma oportunidade,
principalmente para os artesãos.
“É em eventos como esse que expomos o nosso trabalho. É um momento para divulgarmos o nosso
trabalho e o quanto Cláudio Manoel é rico em história”, afirmou.
Festival de comida - Além das
diversas atrações culturais, como
shows com artistas locais e apresentação da banda São Sebastião,
do distrito, a comunidade pôde
prestigiar feiras de artesanato e gastronomia e o 1º Festival de Comida
da Roça que premiou o melhor prato salgado e de sobremesa. Ao todo,
9 pratos salgados e 7 pratos doces
foram avaliados. Os critérios eram
utilizar frango como produto principal no prato salgado e produtos da
terra para a sobremesa.
Depois de algumas garfadas,
finalmente os nomes das campeãs
foram divulgados. Tânia Maria
Crispim de Miranda conquistou o
paladar dos jurados com a galinhada com pirão e levou o prêmio máximo. “Não esperava ganhar, mas
consegui e fiquei muito feliz. Amo
cozinhar e tenho certeza que esse
foi o diferencia na hora de montar
o prato”, destacou.
A sobremesa escolhida foi o
mamão espelhado, prato preparado
por Maria Júlia Fernandes da Costa. “Decidi participar desse festival
e apresentar algum prato bem simples. Fui no meu quintal e colhi o
mamão e os cravos e preparei o doce com todo o carinho. Fiquei muito feliz com a vitória. Esse Festival
é um incentivo para todos que gostam de cozinhar”, disse a moradora
do distrito.

Eliene Santos

Eliene Santos

Prefeitura distribui
20 mil doses de vacina
contra a raiva

Desde quinta-feira, 2 de maio, os produtores rurais podem retirar as vacinas
que imunizam seus animais contra a raiva. As mais de 20 mil doses são direcionadas a animais de médio e grande porte, com mais de quatro meses de idade. A
vacinação é um importante método preventivo para a doença, que causa a morte
de 50 mil animais por ano. Os animais infectados com a doença apresentam
sintomas como hipersensibilidade aos fatos externos, mudanças de hábitos, mugido rouco, presença de espuma na saliva e paralisia dos membros. Em cerca de
21 dia após a vacinação intramuscular o animal já estará protegido.
De acordo com o secretário interino de desenvolvimento rural, Wander Moreira, essa é mais uma atitude do poder público para atender os agricultores. “Todas as atitudes que pudermos tomar para melhorar a vida dos nossos produtores,
podem ter certeza que faremos. Essas
20 mil doses vão ajudar na imunização e, consequentemente, na melhoria da produção”, afirmou Wander.
Para retirar as vacinas na Secretaria de Desenvolvimento Rural, os
produtores devem levar uma guia,
retirada no Sindicato dos Produtores
Rurais de Mariana, e uma caixa térmica para manter a temperatura da
vacina. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais fica na Praça da Estação,
nº 45, Centro. Logo após a retirada da
guia, o produtor pode seguir até a Secretaria de Desenvolvimento Rural,
localizada no Centro de Convenções
- Praça JK, sem nº. Para informações,
o telefone da Secretaria é 3558-4173.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

A santa inveja
de Deus

MÃE é tão importante para a existência humana que Deus criou
uma para si, MARIA, clamam os notáveis religiosos, literatos e poetas da literatura humano-divina.
Na antiguidade greco-romana esta personagem feminina, querida e amada por todos os filhos, já era contemplada e exaltada
pelos povos mais lúcidos e dominadores da época. Os gregos homenageavam “A mãe dos deuses chamada RHEA”. Os romanos
destacavam “Sua mãe divina denominada CIBELE”. Não importa
o nome, mas, sim sua dignidade concretizada no amor palpável,
inteiro e eterno.
Atualmente, a homenagem dedicada às mães tem sua origem
nos EUA por iniciativa de uma jovem filha chamada Anna Jarvis.
Desde 1932, no Brasil, esta data – Dia das Mães – é celebrada com
todo amor, dedicação e respeito, no segundo domingo de Maio.
Comercialmente, só é superada pelo Natal. A grande finalidade é
agradecer-lhe pela dedicação, amor, carinho, sendo ela uma só.
Mãe só tem uma, a minha é a mais perfeita, diz cada filho(a) ao
homenageá-la.
-“ VOCÊ é um presente de Deus. Você foi minha ligação com o
mundo. Amo-a!
- Tudo é incerto neste mundo confuso, mas não o amor de mãe
(James Joyce);
- Tudo aquilo que sou ou pretendo ser, devo a um anjo, minha
mãe (Abraham Lincoln);
- Os braços de uma mãe são feitos de ternura e os filhos dormem profundamente neles (Victor Hugo);
- Senhor, continue cuidando da minha amada mãe, que se encontra em Sua companhia (Marcos Alves de Andrade);
- Ao seu lado tudo é belo e todos os momentos ficam guardados
no coração (Um pensador);
- Os Homens são o que as mães fazem deles (Ralph Emerson);
- Amor de mãe é a mais elevada forma de altruísmo (Machado
de Assis);
- Se fosse Rei do mundo, baixaria uma lei: Mãe não morre nunca,
ficará sempre junto do seu filho (Carlos Drummond de Andrade);
- Nem toda rainha tem coroa, e a prova disso é a minha mãe
(Um pensador);
- A mãe perdoa sempre: veio ao mundo para isso (Alexandre
Dumas);
- O coração das mães é um abismo no fundo do qual se encontra sempre um perdão (Honoré de Balzac)”.
EM SUMA, Itabirito, domingo, estará em festa, com os(as) filhos(as) abraçando e beijando suas mães. Todos rezando por elas.
Levam-lhes presentes, abraços e beijos, e um coração cheio de
gratidão. Lembro-me de várias mães ganhando serenatas de amor,
nas altas madrugadas. Lamento pelas mães desaparecidas ou encarceradas!
Que Deus as conserve sempre junto a seus filhos para orientá-los na vida. Sua presença, neste mundo, castigado por tantas
injustiças, não pode sobreviver sem o amor de mãe e o reconhecimento de cada filho(a).
Obrigado, mãe!

PROCLAMAS DE CASAMENTO
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:
DILERMANDO CALISTO BLANDINO, brasileiro, divorciado, pedreiro, natural de Piranga-MG, nascido a 20/03/58, filho de José Rosa Blandino
e Efigênia Calista de Jesus e INÊZ DE LIMA, brasileira, divorciada, do
lar, natural de Piranga-MG, nascida a 25/05/68, filha de Benedito Luiz de
Lima e Inêz Lourença de Lima. Ambos residentes neste subdistrito;
ARTHUR FERRARI TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, farmacêutico,
natural de São Paulo-SP, nascido a 30/04/92, filho de Vladimir Alves Teixeira e Regina Maura Ferrari Teixeira e THAÍS CONCEIÇÃO MORATO, brasileira, solteira, farmacêutica, natural de Contagem-MG, nascida
a 09/09/91, filha de Gerci de Faria Morato e Emília das Graças Morato;
Ambos residentes neste subdistrito;
ADEMIR HELDER FERNANDES, brasileiro, solteiro, comerciante,
natural de Ouro Preto-MG, nascido a 16/11/78, filho de Djalma Fernandes
e Maria Hermes Fernandes e ALCIONE ALINE DA SILVA, brasileira,
solteira, comerciante, natural de Ouro Preto-MG, nascida a 28/10/1989, filha de Antônio Faustino da Silva e Ana Maria da Silva; Ambos residentes
neste subdistrito;
LEANDRO MARTINS BORGES, brasileiro, solteiro, vendedor, natural
de Ouro Preto-MG, nascido a 13/03/91, filha de Nelson das Chagas Borges e Edna Costa Martins e REBECA DE SILVA OLIVEIRA, brasileira,
solteira, técnica segurança trabalho, natural de Ouro Preto-MG, nascida a
18/07/95, filha de José Jerônimo de Oliveira e Marilda Dionisia da Silva;
Ambos residentes neste subdistrito;
WEYDER FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, solteiro, func.
público municipal, natural de Ouro Preto-MG, nascido a 24/07/96, filho de
Wagner Fernandes da Silva e Lucilene Natalícia de Oliveira e ANA CAROLINA ESTÊVÃO SILVÉRIO, brasileira, solteira, manicure, natural
de Mariana-MG, nascida a 07/07/95, filha de Domingos Vitor Silvério e
Neuza Belarmina Estêvão Silvério; Ambos residentes neste subdistrito;
JESOEL DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, encarregado de
obras, natural de Telêmaco Borba-PA, nascido a 12/05/68, filho de João
dos Santos Silva e Terezinha de Jesus Silva e ROSELENE XAVIER, brasileira, divorciada, micro-empresária, natural de Ouro Preto-MG, nascida a
26/03/71, filha de João Xavier e Maria das Graças Xavier; Ambos residentes neste subdistrito;
CLEITON FERNANDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, professor circense, natural de Ouro Preto-MG, nascido a 16/08/93, filho de José Afonso
da Silva e Maria Lúcia Germano e ISABELLA FLORES REIS GUIMARÃES, brasileira, solteira, estudante, natural de Mariana-MG, nascida
a 18/03/2003, filha de Fábio Júnio da Costa Reis e Maria da Glória Ferreira
Guimarães; Ambos residentes neste subdistrito;
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 8 de maio de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima - Oficial Titular
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A

artista de Itabirito, Fernanda Oliveira, com sua personagem “Binha”, foi convidada a animar a maior feira de
festas de São Paulo, a Expo Festas e Parques 2019. Binha
vem conquistando não apenas o público infantil, mas todos
que a assistem. Fernanda que atualmente reside em Itabirito,
atua há mais de 25 anos no ramo de entretenimento infantil e é
proprietária da “Brincando de Brincar”, empresa que oferece
diversas opções de entretenimento infantil em todo o estado
e fora dele. A feira acontece entre os dias 31 de Maio a 03 de
Junho, e é o único evento profissional especializado em negócios na América Latina. O cronograma completo do evento
pode ser encontrado no site www.expofestaseparques.com.br.
“Binha” e equipe estão organizando uma caravana com vagas
limitadas, para quem quiser participar da feira. Maiores informações: (31) 9 9118-0909.

O

Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) de Itabirito disponibiliza o serviço de “achados e
perdidos”. Na página do CAC no
Facebook são divulgados os documentos perdidos. Outros trabalhos
oferecidos são: internet gratuita em
modernos computadores e emissão
de carteira de identidade no mesmo
dia. Este serviço, pela primeira vez,
é oferecido no município. Antes, o
interessado tinha de esperar por 15
dias até conseguir o documento. O
CAC pertence à Câmara Municipal
de Itabirito e fica nas proximidades
da padaria do Charles.

O

órgão de Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon) de Mariana, promove uma reunião para
discutir a qualidade do combustível
comercializado na cidade. A iniciativa surgiu após avaliações realizadas
nos postos de combustíveis da cidade. A reunião vai contar com a participação de representantes dos postos
de gasolina, que foram convocados
para prestar esclarecimentos sobre a
qualidade dos produtos comercializados. O encontro será realizado na
Câmara de Mariana, na quarta-feira
(15), às 8h.

R

epresentantes do presídio de Mariana compareceram na Câmara Municipal da cidade para falar sobre a transferência de 40
presos de Itabirito para o Município, ocorrida no dia 28 de março. O coordenador de segurança do presídio, Denivaldo Ferreira
da Silva, e o assessor de inteligência, Patrick Labate Ferreira, falaram que a ação se deu em caráter emergencial frente ao aumento
dos níveis de risco das barragens de Forquilha I e III, da VALE Mineração. Eles explicaram que com a transferência, houve um
desequilíbrio prisional, visto que houve um aumento de 25% de detentos. Segundo Denivaldo, o presídio de Mariana suporta 120
presos e mantém, atualmente, 217, o que significa quase o dobro de detentos em relação ao número de vagas. A transferência de 13
detentas mulheres que estavam em Mariana com o objetivo de liberar vagas para os presos vindos de Itabirito também foi questionado e por isso, o vereador Ronaldo Bento vai pedir ao Estado para rever a ação, tendo em vista que a transferência das presas para
outras unidades dificulta o acesso dos familiares para visitá-las.

A

Fundação Renova cumpre etapas
importantes para o início do reassentamento de Paracatu de Baixo. Uma delas
é a anuência do Conselho Municipal do
Patrimônio e Cultural de Mariana (Compat),
obtida em 2 de maio, com as condicionantes a serem executadas para mitigar e
compensar os impactos das obras. Entre
as condicionantes do Compat, estão a
instalação do sistema de proteção contra
incêndio nas igrejas de São Caetano, no
distrito de Monsenhor Horta, e de Bom
Jesus do Monte, distrito de Furquim. Estão
previstas, também, a execução de ações
emergenciais na estrutura dessas igrejas
e na sede da Sociedade Musical São Caetano, fundada em de 1836 e considerada
a quarta banda mais antiga do Brasil e a
terceira mais antiga de Minas Gerais. Foi
solicitada, ainda, a reforma de algumas
estruturas da antiga estação ferroviária do
distrito de Monsenhor Horta. Para que as
obras no reassentamento iniciem, ainda
são necessárias a emissão dos alvarás pelo município de Mariana e a autorização do
Instituto Estadual de Floresta (IEF) para a
supressão vegetal.

C

om o objetivo de debater a temática da economia criativa e seus impactos para a economia mineira, a Comissão de Desenvolvimento
Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realizará
audiência pública. O requerimento é de autoria do presidente da comissão,
deputado Thiago Cota. Segundo o deputado, a economia criativa é de extrema importância para tirar o Estado da grave crise em que se encontra.
“Ela é considerada uma das principais estratégias para a diversificação da
economia”, afirmou.
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Processo nº068/2019 - Despacho – Reconheço a Inexigibilidade de Licitação
007/2019, para contratação de serviços
especializados de manutenção preventiva
e/ou corretiva com fornecimento total de
peças, conforme planilha da autorizada,
para as bombas da marca FLYGT, instaladas em unidades operacionais destinadas
à elevação de esgoto (elevatórias) e do
sistema de tratamento de esgoto (ETE) do
SAAE de Itabirito – MG, pelo valor total
de R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta
mil reais), de acordo com o Processo nº.
068/2019 em epigrafe e nos termos do
Inciso I do Artigo 25, da Lei nº. 8.666/93
e suas posteriores alterações. Contratado:
XYLEM Brasil Soluçoes Para Água LTDA – Itabirito, 26 de Abril de 2019. Engº.
Wagner Jose Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE de Itabirito-MG.
Ratifico O reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação no processo, nos termos
do Inciso I do Artigo 25 da Lei nº. 8.666/93
com suas posteriores alterações. Itabirito,
26 de Abril 2019. Engº. Wagner José Silva
Melillo – Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Manutenção
em Bombas Flygt - Referência: Processo Licitatório nº068/2019, na modalidade
Inexigibilidade nº007/2019, Contratante:
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG. Empresa Contratada XYLEM Brasil Soluções para Água LTDA.
Objeto: contratação de serviços especializados de manutenção preventiva e/ou corretiva com fornecimento total de peças, conforme planilha da autorizada, para as bombas
da marca FLYGT, instaladas em unidades
operacionais destinadas à elevação de esgoto (elevatórias) e do sistema de tratamento
de esgoto (ETE) do SAAE de Itabirito –
MG, Valor total do processo: R$250.000,00
(Duzentos e cinquenta mil reais), Forma de
pagamento: 05 (cinco) dias uteis. Vigência:
Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária:
Operação e Manutenção do Sistema de
Tratamento de Esgoto – ETE 17.512.1704
4.002 3390.17.00. Data da assinatura do
contrato: 26/04/2019. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº
063/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº033/2019 Objeto: Contratação
de empresa especializada no fornecimento
de válvulas redutora de pressão em latão de
ação direta através de manípolo de regulagem, com indicador de pressão de regulação para adequação da pressão máxima a
jusante nas redes de água, conforme norma
NBR 12218. Para atender de forma eficaz
a demanda do Sistema de Abastecimento
de Água do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do Edital.
Empresa Vencedora e Habilitada: LUPY
Brasil Válvulas e Equipamentos EIRELLI,
Perfazendo um valor total de R$3.360,00
(Três mil Trezentos e sessenta reais), Itabirito / MG, 30/04/2019 – Eng.º Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº066/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº034/2019 S.R.P. 014/2019
- Objeto: Registro de preço para futura e
eventual contratação de empresa especializada para a realização de análises dos
efluentes bruto e tratado e do corpo receptor (montante/jusante) da estação de tratamento de esgoto na sede urbana e coleta e
realização de análises do efluente tratado e
do corpo receptor (montante/jusante) para
monitoramento da qualidade dos efluentes do emissário do SAAE de Itabirito,
na URBE DU040, BR040 KM578, com
a preservação e transporte das amostras,
conforme especificações do anexo I, do
edital, Empresa Vencedora e Habilitada
Araxá Ambiental LTDA, perfazendo este
pregão um valor total de R$180.000,00
(Cento e oitenta mil reais), Itabirito / MG,
07/05/2019 – 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 074/2019, Dispensa
de Licitação nº 025/2019, 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 (UTA II no DI BR040).
Valor Mensal estimado: R$27.440,00
(Vinte e sete mil quatrocentos e quarenta
reais). Valor Total: R$82.320,00 (Oitenta
e dois mil trezentos e vinte reais). Forma
de pagamento: mensalmente. Vigência: 03
(três) meses até 30/07/2019. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 29/04/2019. EngºWagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato
da Ata nº 013/2019 - Registro de Preço 014/2019 - Processo Licitatório nº066/2019
– Pregão Presencial nº034/2018 – Objeto: Registro de preço para futura e eventual
contratação de empresa especializada para a realização de análises dos efluentes bruto e
tratado e do corpo receptor (montante/jusante) da estação de tratamento de esgoto na sede
urbana e coleta e realização de análises do efluente tratado e do corpo receptor (montante/
jusante) para monitoramento da qualidade dos efluentes do emissário do SAAE de Itabirito, na URBE DU040, BR040 KM578, com a preservação e transporte das amostras,
conforme especificações do anexo I, do edital. FORNECEDOR e Relação de objetos
descritos abaixo:
FORNECEDOR: Araxá Ambiental LTDA – CNPJ: 03.417.494/0001-00
Lote I - Operações e Manutenções em Esgotamento Sanit. nas Sedes Urbanas Marca Fabricante. Se importado, país de origem - Araxá Ambiental Ltda
Item

Especificação

Unid

Qtde

Valor
Unit.

Valor
Total

1

Cádmio Total

un.

72

43,84

3.156,48

2

Chumbo Total

un.

72

43,84

3.156,48

3

Cloreto Total

un.

72

43,84

3.156,48

4

Cobre Dissolvido

un.

72

43,84

3.156,48

5

Condutividade Elétrica

un.

144

43,84

6.312,96

6

DBO

un.

192

43,84

8.417,28

7

DQO

un.

192

43,84

8.417,28

8

Escherichia Coli

un.

144

43,84

6.312,96

9

Fósforo Total

un.

192

43,84

8.417,28

10

Nitrato

un.

192

43,84

8.417,28

11

Nitrogênio Amoniacal Total

un.

192

43,84

8.417,28

12

Óleos E Graxas

un.

192

43,84

8.417,28

13

PH

un.

192

43,84

8.417,28

14

Sólidos Sedimentáveis

un.

192

43,84

8.417,28

15

Substâncias Tensoativas

un.

144

43,84

6.312,96

16

Teste de Toxicidade Aguda

un.

24

43,84

1.052,16

17

Zinco Total

un.

72

43,84

3.156,48

18

Densidade de Cianobactérias

un.

48

43,84

2.104,32

19

Clorofila Α

un.

48

43,84

2.104,32

20

Oxigênio Dissolvido

un.

192

43,84

8.417,28

21

Temperatura

un.

144

43,84

6.312,96

22

Turbidez

un.

144

43,84

6.312,96

23

Taxa de Coleta

un.

12*

1.011,68

12.140,16

Valor Total: R$140.503,68
Nota: * Cada taxa de coleta descrita acima corresponde à retirada de todas as amostras na sede urbana no mesmo dia de coleta.
Observação: Contratada terá no máximo 05 (cinco) dias corridos após o recebimento da nota de empenho para enviar à autarquia o cronograma anual com as datas das
coletas mensais para aprovação do gestor do contrato.
Lote II - Operações e Manutenções em Esgotamento Sanit. nas Sedes Urbanas Marca Fabricante. Se importado, país de origem - Araxá Ambiental Ltda
Item

Especificação

Unid

Qtde

Valor
Unitário

Valor Total

1

Cádmio Total

un.

18

43,84

789,12

2

Chumbo Total

un.

18

43,84

789,12

3

Cloreto Total

un.

18

43,84

789,12

4

Cobre Dissolvido

un.

18

43,84

789,12

5

Condutividade Elétrica

un.

36

43,84

1.578,24

6

DBO

un.

36

43,84

1.578,24

7

DQO

un.

36

43,84

1.578,24

8

Escherichia Coli

un.

36

43,84

1.578,24

9

Fósforo Total

un.

36

43,84

1.578,24

10

Nitrato

un.

36

43,84

1.578,24

11

Nitrogênio Amoniacal Total

un.

36

43,84

1.578,24

12

Óleos e Graxas

un.

36

43,84

1.578,24

13

PH

un.

36

43,84

1.578,24

14

Sólidos Sedimentáveis

un.

36

43,84

1.578,24

15

Substâncias Tensoativas

un.

36

43,84

1.578,24

16

Teste de Toxicidade Aguda

un.

6

43,84

263,04

17

Zinco Total

un.

18

43,84

789,12

18

Densidade de Cianobactérias

un.

12

43,84

526,08

19

Clorofila Α

un.

12

43,84

526,08

20

Oxigênio Dissolvido

un.

36

43,84

1.578,24

21

Temperatura

un.

36

43,84

1.578,24

22

Turbidez

un.

36

43,84

1.578,24

23

Taxa de Coleta

un.

12*

1.011,68

12.140,16

Valor Total: R$39.496,32
Nota: * Cada taxa de coleta descrita acima corresponde à retirada das três amostras
(efluente tratado, rio montante e jusante) no mesmo dia de coleta, no emissário do
Saae de Itabirito, na URB DU040.
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 07/05/2019.
Extrato do 2º 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 3.840 (três mil oitocentos e quarenta) centímetros perfazendo
um Valor Total: R$58.752,00 (cinquenta e oito mil setecentos e cinquenta e dois reais).
Forma de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias após a emissão e conferência da Nota
Fiscal. Vigência: Fica aditado até 31/12/2019. 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: 15/05/2019. 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 075/2019, Dispensa
de Licitação nº 026/2019, 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 (Distritos). Valor Mensal estimado:
R$10.683,13 (Dez mil seiscentos e oitenta
e três reais e treze centavos). Valor Total:
R$32.049,39 (Trinta e dois mil quarenta e
nove reais e trinta e nove centavos). Forma
de pagamento: mensalmente. Vigência: 03
(três) meses até 30/07/2019. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 29/04/2019. 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 076/2019, Dispensa
de Licitação nº 027/2019, 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 (Estação Elevatória de Esgoto Preliminar). Valor Mensal estimado: R$27.440,00
(Vinte e sete ml quatrocentos e quarenta
reais). Valor Total: R$82.320,00 (Oitenta
e dois mil trezentos e vinte reais). Forma
de pagamento: mensalmente. Vigência: 03
(três) meses até 30/07/2019. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 29/04/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 040/2019 - 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° 077/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº040/2019.
Objeto: Aquisição de hidrômetros e conexões destinados as novas ligações de água
e à manutenção do parque hidrométrico
da rede de abastecimento de água gerida
pelo SAAE de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I, do edital, no dia
27/05/2019 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 – 041/2019 - 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° 078/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº041/2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de válvulas redutora
de pressão em latão de ação direta através
de manípolo de regulagem, com indicador
de pressão de regulação para adequação
da pressão máxima a jusante nas redes de
água, conforme norma NBR 12218. Para
atender de forma eficaz a demanda do Sistema de Abastecimento de Água do SAAE
de Itabirito - MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 28/05/2019 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
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Todos os Sons: Festival
da Canção reúne ídolos
e revelações em Itabirito
Além da disputa entre 20 trabalhos autorais,
evento contou com apresentações de nomes
como Paulinho Pedra Azul e Pato Fu
Do rap ao samba, o Festival Todos os Sons - Festival de
Canção de Itabirito abriu o palco para todos os ritmos musicais
entre os dias 3 e 5 de maio, resgatando o brilho dos festivais da
canção no cenário itabiritense. A disputa, que contou com duas
dezenas de vozes e trabalhos autorais de altíssimo nível levou
grande público à Avenida dos Inconfidentes nas três noites.
Combinação que rapidamente caiu no gosto do público
local. "Essa iniciativa é muito bacana porque prestigia todos
os músicos, de várias regiões. É muito importante para a nossa
cidade. É tudo de bom, então a gente tem que estar aqui, tem
que prestigiar, incentivar. É isso que eu faço sempre", destacou
Walmira da Cunha Coelho.
"Minha formação musical é baseada no canto coral e nos
palcos dos festivais da canção, nas décadas de 1970, 1980 e
1990. Receber esse festival em Itabirito, para mim, é um grande
presente. Parabéns a todo mundo que participou e parabéns a
Itabirito, que valoriza essa manifestação", comemorou o secretário de Patrimônio Cultural e Turismo, Ubiraney Figueiredo.
Disputa entre 20 trabalhos autorais
Realizado pela Un Music, com apoio da Prefeitura, o evento trouxe a Itabirito um corpo de jurados de renome nacional. O
gaúcho Iuri Freiberger, o carioca Alexandre Kassin e o mineiro
Barral Lima foram os responsáveis por avaliar os 20 talentos que
se apresentaram entre sexta-feira e domingo. "A gente queria, na
verdade, premiar todo mundo. Foi uma festa maravilhosa", comentou Kassin.
Fogo, de Tuca Boelsums, foi eleita a melhor letra. Licon
MC, com Funcionário do mês, foi escolhido como melhor intérprete. O 3º lugar ficou com Persiano, com a música Pessoas
reais disponíveis para conversar. A canção vice-campeã foi Beijo de Amor, do Grupo Teresa. Nath Rodrigues, interpretando
Janaína, foi a grande vencedora do Festival Todos os Sons.
"Sou dos festiveiros antigos, das décadas de 1970, 1980.
Música é música, ultrapassa o tempo. Estou muito feliz por
estar aqui e ver a nova geração fazendo música de alta qualidade e o público vibrando com todos os estilos. A palavra que
tenho é gratidão", destacou Boelsums, de Conselheiro Lafaiete.
Sentimento compartilhado com Nath Rodrigues. "A música foi
muito importante na minha trajetória como cidadã. Acredito
que ela é um instrumento de cura. Esse poder de transformação
da música consegue chegar às pessoas. É maravilhoso", completou a vencedora, que se prepara para o lançamento de seu
primeiro disco, em julho.
Encerramento ao ritmo de Pato Fu
Mais do que uma disputa entre 20 trabalhos autorais sob os
olhares dos jurados, o Festival Todos os Sons foi abrilhantado
por apresentações de nomes como Paulinho Pedra Azul e a premiada banda Pato Fu, ganhadora do Grammy Latino de melhor
álbum infantil, em 2011, e de três Discos de Ouro, que fez o
show de encerramento.
Oportunidade marcante para a vocalista Fernanda Takai.
"Desde a escola, depois em bairros em Belo Horizonte, dentro
da UFMG mesmo, eu participava de festivais. Também participei muito pelo interior. Lembro-me das viagens. Acho um
caminho muito interessante", relembrou. Com repertório que
uniu os principais sucessos e trabalhos mais recentes, a banda
também teve um reencontro com o público itabiritense. "Pato
Fu estava devendo uma volta a Itabirito. Inclusive, tem plateia
que era criança no Música de Brinquedo, (álbum vencedor do
Grammy) em 2010, que agora já é adolescente e está assistindo", acrescentou Takai.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Eleições: Conforme noticiamos, as eleições suplementares de Itabirito serão realizadas dia 07
de julho. O calendário prevê organização partidária de 29 de maio a 02 de junho, quando são
realizadas as convenções partidárias. Dia 06 de junho encerra-se o
prazo para registro de candidatos, em seguida, início da campanha
com a propaganda eleitoral. Nos bastidores a oposição se organiza
realizando pesquisa de opinião pública. Os nomes citados em pré-candidatura são Ilacy Simões, Geraldo Carvalho Arantes e Orlando
Caldeira. As eleições em Itabirito acontecem devido à cassação do
prefeito e vice por abuso de poder econômico nas eleições de 2016.
Por onde anda? Carlos Alberto Souza, mais conhecido como Brico,
casado com Nilda, o casal tem quatro filhos: Daniela, Thiago, João
Paulo e Marina. Ele faz parte do seleto clube de craques de futebol
de Itabirito, jogando como lateral do União e posteriormente no time
do Usina Esperança. Sempre amigo e participativo, Carlos Alberto
(Brico) é gente de destaque na região dos Inconfidentes.
Preparativos: Se organizando para as festividades de aniversário dia
19 de maio, a Corporação Musical União Itabiritense marcou presença no último domingo no Condomínio Santa Clara, apresentando um
desfile de dobrados e músicas populares. Dia 19, a aniversariante e
bandas convidadas premiam o público com desfile e mais uma grande apresentação na Praça da Estação.
Em destaque: Um jornalista da capital publicou no último fim de
semana entrevista com o craque atleticano Nilson Cardoso. Artilheiro da década de 60, encantou os torcedores e deixou saudades pela
bela performance como jogador profissional. Hoje, com 79 anos, é
querido e admirado também em nossa cidade.
Ricardo Francisco: O programa História Viva, com o apresentador
criador Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz, tem alcançado grande audiência na região dos Inconfidentes. Os entrevistados enriquecem nossa história e valorizam a memória do nosso povo que sempre
foi alegre, criativo e participativo.
Santa Rita Futsal: Acontece dias 18 e 19 próximos o 4º festival
esportivo da Carioca, com programas de jogos de fraldinhas até veteranos e previsão de início às 8h. Haverá também a venda de almoço:
feijoada e tropeiro, além do encontro de desportistas daquele importante bairro de nossa cidade. Prestigie nossos craques do futsal!
Arcebispo: Dom Walmor Oliveira de Azevedo, de BH, foi eleito
presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).
Ele disse que nosso olhar deve permanecer voltado para os mais pobres, fortalecendo nossas ações no exercício da caridade, amor e na
busca da justiça, que é imprescindível para a construção da paz.
Luto: Acidade perdeu esta semana aos 55 anos o arquiteto Carlos
Carvalho, casado com a funcionária pública Vânia Antunes. Aos familiares nossas condolências.
Mestre das palavras: A predominância de temas que mexem com o
nosso cotidiano colocam o colunista Dr. João de Carvalho como um
verdadeiro mestre da comunicação. A abordagem dos temas sempre
nos traz conhecimento, além de despertar nosso sentimento e raciocínio e o que é mais importante, nos levam a reflexão. A coluna A
Cidade & Eu enriquece e valoriza a imprensa do interior. Obrigado
nobre colunista.
Para Refletir: Os idiotas vão tomar conta do mundo, não
pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos.
(Nelson Rodrigues)
Vale prêmio: Estão
abertas as inscrições para Garota
Estudante 2019.
As vencedoras
receberão prêmio
em dinheiro;
categorias: A)
adolescentes de
13 a 16 anos, B)
jovem adulta de
17 a 20 anos. É Itabirito mostrando
a beleza de suas
jovens estudantes. Prestigiem!
Promoção Wilson
Luís Oliveira (na
foto, Bruna Campideli – Garota
Estudante 2018)

, 10 de maio/2019
O LIBERAL Ed.1338 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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No mês dos trabalhadores,
servidor em Itabirito é valorizado
Servidores municipais comemoram o reajuste de 100% em cartão alimentação

Em Itabirito, os servidores
municipais têm um motivo a mais
para comemorar. Foi aprovado na
Câmara Municipal o Projeto de
Lei 28/2019, de autoria do Executivo, que prevê reajuste em 100%
do valor do cartão alimentação dos
servidores municipais. O benefício
é exclusivo para quem recebe até
R$2.129,60.
Atualmente, os servidores
que recebem até R$1.084,15 ganham R$150 de cartão alimentação. Quem recebe de R$1.084,16
a R$1.372,13 é bonificado com
R$140 e quem tem o vencimento
compreendido entre R$ 1.372,14 e
2.129,60 recebe R$100.
O projeto foi aprovado nos
trâmites normais por unanimidade e foi entregue para a sanção da
Prefeitura nesta terça-feira, dia 7
de maio. A proposição entrará em
vigor a partir de junho, com os
valores do cartão alimentação duplicados.

Para o prefeito interino Arnaldo
Pereira “a aprovação do projeto foi
um passo muito importante para
valorizar ainda mais o servidor.
Vale ressaltar que este benefício é
exclusivo para os servidores que se
encaixam nas faixas salariais definidas por lei. Agradeço a Câmara pela
rapidez na votação de algo que irá
beneficiar tanto nossos servidores”.

A auxiliar de Serviços Gerais,
Gilmara Gorete, comemorou a novidade. “Para a gente foi uma surpresa! Nós não imaginávamos que
ia ter um reajuste tão bom. Foi uma
maravilha dobrar. Somado a isso,
ainda tem o pagamento em Itabirito, que é sempre em dia, até antes
do 5º dia útil. Para gente é muito
gratificante!”

Para além da Lei Áurea: superar
desigualdades 131 anos depois
Prefeitura de Itabirito e o Grupo Capoeira Cativeiro promovem ações
para promover a reflexão, debate e cultura

Após 131 anos que a Lei Áurea foi sancionada, em 13 de maio
de 1888, a luta dos afro-descendentes por direitos iguais ainda
continua. Por isso, a Prefeitura de
Itabirito e o Grupo Capoeira Cativeiro realizam e incentivam ações
para relembrar a data, promover a
reflexão e a cultura.
De 10 a 13 de maio, será realizado o evento “Para além da Lei
Áurea: superar desigualdades 131
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anos depois”. Na próxima sexta-feira, dia 10, a programação começa com
o lançamento do livro “Memorial”, de Jorge Dikamba e apresentação de
Apresentação de dança “Maculelê”, com o Grupo Capoeira Cativeiro,
às 20h, na Biblioteca Pública Mun. Prof.
Diaulas de Azevedo, na Praça da Estação.
Promoção:
Já no sábado (11), tem Roda de CaTinta Glasurit
poeira a partir das 10h, com o Grupo Cacom preços
poeira Cativeiro, que comemora 30 anos
especiais
em Itabirito. A roda acontece no Complexo
Turística Praça da Estação. Mais à tarde,
às 15h, será realizado um Café com Prosa
na Praça do Rosário (bairro Tombadouro)
que irá debater sobre a demanda, pesquisa,
criação e produção do monumento “Virtudes” em homenagem aos afro-descendentes itabiritenses. As atividades serão
Colocando cor em
encerradas no dia 13 de maio com um bate
SUA VIDA
papo sobre a capoeira e exibição de documentário, às 19h30, na Biblioteca Pública.
R. Dr. Eurico Rodrigues,106
A programação é gratuita.

3561-2182
ITABIRITO

O BERRO DO
BODE ZÉ

Ponham ordem
nessa joça!

Já houve tempo em que o governo dizia “Plante que o João
garante”; dizia-se, para que a terra fosse bem aproveitada e não faltasse comida em cada mesa. Cidadão distante no tempo daquela
promessa, porém nela confiante e escudado na declaração de que
a terra “é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo”
(Pero Vaz de Caminha), entendeu de dar bom proveito ao seu cercado, provendo-o de plantação de milho, não um milharal destinado
ao abarrotamento de silos, senão antes uma fonte de espigas, para
se comerem assadas nas festas juninas, que se aproximam, ou
para delas se fazer curau, também na mesma ocasião. A rocinha
estava viçosa e espigas prometiam delícias ao paladar quando,
numa manhã, o agricultor se levantou, abriu a janela e deu com
os olhos em cima de um pasto; um pasto já devastado! Em lugar
do pequeno milharal, reinava uma boiada longe da devida comitiva
ou do peão de boiadeiro. E agora, Zé a quem reclamar? Do distrito-sede municipal, donde deveria emanar a fiscalização, fazer-se
cumprir o Código de Posturas, zelando pelo bom uso dos espaços
públicos, cuidando para que neles não se deixem animais a pastar, notadamente bovinos e equinos, nada se ouve e nada se sabe
de providências concernentes à questão. É bem o comportamento
político, segundo o qual, distritos secundários integram o quintal da
cidade, que pode ser usado como pasto ou outra destinação pelos
que se arvoram com direitos acima da lei. Diante da falta da autoridade, à exceção quando da cobrança de impostos, nem sempre
justos, regride tudo às condições primitivas fora dos muros da cidade, ficando livres espaços públicos das demais localidades ao
uso e abuso dos que tudo podem contra tudo e contra todos. Ditas
espécies animais transitam nas ruas, caminhos, estradas e rodovia
federal, correndo eles próprios risco de acidentes e pondo em risco
vidas humanas. Desde há muito, carrapatos podem ser apanhados
no complexo Estação Rodoviária/Praça do Artesão, onde bovinos
e equinos podem ser vistos a qualquer momento. Ó caras-pálidas!
Ponham ordem nessa joça, sô!
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Golden Biker: com novidades, evento
reúne mais de 200 ciclistas em Itabirito
A 1ª etapa do Golden Biker Itabirito XCP levou adrenalina às trilhas
do Pesque e Pague Campestre, no
Marzagão, no último domingo, dia 5
de maio. Com mais de 200 inscritos,
a principal competição de mountain
bike de Itabirito reuniu ciclistas de
diversas cidades mineiras, como Belo Horizonte, Ibirité, Mariana, Nova
Lima, Ouro Branco, Ouro Preto e
Sarzedo.
Além dos tradicionais percursos
completo, reduzido e só delas - exclusivo para mulheres -, a 1ª etapa do
Golden Biker Itabirito contou com
um trajeto infantil, novidade desta
temporada, garantindo a integração
entre pais e filhos amantes do ciclismo na cidade.
Outra novidade deste ano é o incentivo ao paradesporto com a criação da categoria para PNEs - portadores de necessidades especiais.
"Desde que assumimos a Secretaria de Esportes e Lazer, em 2013,
não priorizamos nenhuma modalidade esportiva. Demos importância para todas, o que fica evidente em nosso
calendário de eventos. Mas é inegável que o mountain bike foi uma das
modalidades que mais cresceu e se
desenvolveu. O apoio à realização
de grandes competições em nossa cidade é importantíssimo, pois permite
que nossos atletas participem de provas de alto nível sem que precisem
viajar e fazer altos gastos", exaltou o
secretário Alessandro Massaini.
A próxima etapa acontecerá
no dia 25 de agosto, no distrito de
Acuruí.

