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Retomada da Samarco e geração de
empregos em discussão na Câmara
Cerimônia de
21 de Abril sem
montagem de
palanques na
Praça Tiradentes

A Cerimônia do 21 de Abril, quando Ouro Preto
simbolicamente se torna a capital do Estado, neste ano
coincidiu com a Procissão da Ressurreição da Semana
Santa, em que as ladeiras da cidade ficam enfeitadas
com os tradicionais tapetes de serragem. Devido aos
dois eventos passarem pelo mesmo local, o prefeito Júlio
Pimenta propôs e teve o pedido atendido pelo Conselho
da Medalha de que a cerimônia em homenagem a Tiradentes fosse dividida em duas partes.
Haverá um momento simbólico da cerimônia cívica
com a deposição da coroa de flores no monumento do
nosso mártir na Praça Tiradentes, sem a montagem de
palanques como nos anos passados, com isso estará
resguardada a montagem dos tapetes e a passagem da
Procissão da Ressurreição na Praça. Já a entrega das
medalhas e os discursos serão realizados no Centro de
Artes e Convenções da UFOP. Segundo o Prefeito Júlio
Pimenta, a cerimônia continuará sendo simbólica, porém
com menos transtornos para a cidade.
O prefeito Júlio Pimenta também se reuniu ontem,
em Brasília, com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para conversar sobre fomento ao turismo na
cidade.
Sobre os dois eventos
No dia 21 de Abril, data importante para Ouro Preto e
para o Brasil, foi o dia da morte de Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes, sendo ele o mártir da Inconfidência
Mineira. A data de aniversário do seu falecimento é feriado nacional.
A Medalha foi criada em 1952 durante o governo de
Juscelino Kubitschek e é a maior comenda concedida
pelo Estado. Ela homenageia entidades e personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Minas
e do Brasil.

A Câmara de Ouro Preto recebeu,
na manhã desta terça-feira (9), representantes da Samarco para discutir a
retomada das atividades da mineradora e a geração de empregos na região.
Participaram do encontro o presidente da Casa, vereador Juliano Ferreira
(MDB), o vereador Vander Leitoa
(PV) e os analistas de relacionamento
sócio-institucional da Samarco, Guilherme Louzada e Marcelo Quintino.
Guilherme explicou que a mineradora está aguardando o licenciamento
ambiental emitido pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).
"Estamos trabalhando para obter o licenciamento e estamos retomando as
obras de preparação da Cava Sul, local
onde serão colocados os rejeitos quando as operações forem reiniciadas.
Além disso, viemos conversar sobre
algumas mudanças nos projetos que
são bastante positivas do ponto de vista ambiental e de segurança. A própria
barragem de Germano será descomissionada com o tempo", pontuou.
O analista ainda explicou que o
rompimento da Barragem da Vale, em
Brumadinho, gerou impacto na volta
da Samarco. "Houve a suspensão da
avaliação dos projetos pela Semad
durante um tempo, o que atrasou um
pouco as atividades. Mas já estamos
retomando e estamos perto de 70% de
conclusão das obras Cava Sul, que são
fundamentais para essa retomada".
Em relação à geração aos empregos,
Guilherme disse que a política da Samarco é de dar preferência aos municípios que estão próximos à unidade
de Germano: Ouro Preto, Mariana,
Catas Altas e Santa Bárbara.
Para o presidente da Casa, vereador Juliano Ferreira (MDB), é
importante o legislativo buscar essas

Atleta Kilder de Melo conquista mais uma
medalha em competição internacional
O atleta ouro-pretano Kilder de Melo, da equipe Clínica do Pedal Audax Team, conquistou pela segunda vez a medalha de prata
no Campeonato Panamericano de Mountain Bike, desta vez na
categoria Cross Country Olímpico (XCO).
O atleta multicampeão conseguiu o feito ontem em Aguascalientes, no México, local onde foi realizada a etapa do panamericano. Kilder relata que a dificuldade em se respirar na região, devido
à pouca umidade e pela altitude do local, e o alto nível dos outros
atletas foram as grandes adversidades que enfrentou para conseguir mais uma vitória para o Moutain Bike de Ouro Preto.
“Agradeço imensamente e de coração às pessoas que acreditaram que era possível, correram atrás junto comigo e nos ajudaram comprando a rifa, que ainda está a venda. Mesmo com todas
as dificuldades e contratempos, assumiram minha causa e apostaram em mim! Obrigado Júlio Pimenta, Filipe Guerra, Fernando de
Melo, Alysson Gugu, Chiquinho de Assis, Audax Bike, Marathon
Isoenergy, Água Mineral Viva, Restaurante Conto de Réis, Contabilidade Lemos, Bio Sport Pilates e Quiropraxia, Sara Fisioterapeuta, Aminovital Brasil, Meias Stilo, Rádio Real FM, Esporte em Ação,
Bioflora Laboratórios, Suum Isotônico”, finaliza o campeão.
A conquista é importantíssima também para o esporte nacional, já que foi a primeira medalha da Seleção na categoria de Mountain Bike nesta edição do Pan.
A Prefeitura de Ouro Preto parabeniza o Mountain Bike local e
torce para que novos atletas continuem se destacando no cenário
internacional do esporte.

informações junto à Samarco. "Na
semana passada, os representantes
da Samarco que estiveram aqui hoje
me ligaram externando a vontade de
vir à Câmara para esclarecer sobre
os trâmites para a volta da produção
da mineradora. Posteriormente, com
informações mais substanciais e concretas, eles virão à reunião ordinária
esclarecer para a população de Ouro
Preto como estão as obras da Cava
Sul. Outra pauta discutida na reunião
é que os moradores de Ouro Preto ainda não estão sendo contratados pelas
prestadoras de serviços da Samarco”.
Juliano também demonstrou
preocupação quanto as informações
que vem sendo divulgadas pela mídia,
de que Ouro Preto estaria ameaçada
com risco de rompimento de barragem. "Pedimos que a Samarco faça
um esforço em conjunto com a Vale,
uma vez que ela é sua acionista, para
esclarecer de uma forma geral que a
sede de Ouro Preto e seu Centro Histórico não estão ameaçados por rom-

pimento de barragem, como tem saído
de forma errônea na mídia nacional.
Isso tem espantado os turistas da cidade e o turismo que, sem dúvidas, é
um dos pilares sustentadores da nossa economia. Nesses momentos das
festas tradicionais da cidade, como a
Semana Santa, é crucial que a cidade
receba bastante visitantes para poder
movimentar a economia local".
O vereador Vander Leitoa (PV) destacou a preocupação do legislativo em
relação aos trabalhadores que moram
próximos as barragens. "A Samarco
expôs os projetos da empresa e estamos
animados para retomada da empresa, até
mesmo na questão dos trabalhadores.
Como estamos falando da mineração,
em relação ao que aconteceu na Vale, estamos preocupados com os trabalhadores que possam ser demitidos. Pedimos
que os prefeitos se posicionem defendendo o trabalhador. Se a arrecadação
cair será ruim, mas se esses pais de família forem demitidos vai sobrecarregar
ainda mais a Prefeitura".

Duarte Júnior discute situação
de Mariana com a ONU

O prefeito Duarte Júnior foi convidado pela Organização das Nações Unidas,
a ONU, para um encontro, na última semana, com o departamento direcional de
Meio Ambiente, em Brasília. Na oportunidade, o prefeito foi recebido pela representante Denise Hamú, que se demonstrou preocupada com os últimos acontecimentos em Mariana.
Segundo Duarte foi um momento excelente para estreitar a relação entre o município e a organização. “Demonstramos que a Vale, pela primeira, vez respeita e
reconhece a importância dos municípios no processo minerário. Saí extremamente
satisfeito por perceber que a ONU irá acompanhar mais de perto o que tem acontecido em nossa cidade, onde receberemos, em breve uma visita de representantes
dessa importante instituição”, afirmou.
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Fraternidade e Política pública
O vereador Chiquinho de Assis (PV) presidiu essa semana Audiência Pública com grande participação popular
na Câmara, cujas discussões se deram em torno do tema da
Campanha da Fraternidade 2019: "Fraternidade e Políticas
públicas”.
De acordo com o vereador: “Saúdo a todos que se se disponibilizaram a participar desse momento conosco. Saúdo
Padre Marcelo, incentivador desde quando realizamos a primeira audiência com o tema da Campanha da Fraternidade,
há pelo menos 5 anos atrás; a importância da Magda Godoy
que desde o primeiro encontro conosco nos ajuda a encontrar a melhor fórmula para envolver a comunidade. Saúdo as
duas mulheres que estão a frete das duas Instituições Federais de Ensino presentes em Ouro Preto e isso é uma prova
de que vale a pena lutar por direitos. Durante muito tempo a
mulher não teve direito de estudar, não teve direito de votar e
hoje nós temos duas mulheres à frete das principais instituições de ensino de nossa cidade. Saúdo os colegas vereadores, os grupos de pastorais, a todos movimentos religiosos,
os cidadãos aqui presentes, o movimento Chico Rei. Queria parabenizar a CNBB que têm trazido temas de enorme
relevância em um trabalho árduo de consulta pública para
definição dos temas. E nesse contexto faço uma citação de
Dom Leonardo Stainer, que está no quadro de definições do
texto base da Campanha de 2019, uma definição muito interessante do que é política: ‘organização da cidade e tomada
de decisão na busca do bem comum´. Então é nossa missão como político e nos dá ainda mais orgulho, por termos
a chance sermos eleito e lutar pela organização da cidade
para tomar decisões na busca pelo bem comum. Essa é uma
definição muito importante que eu já deixei no meu gabinete
até para mostrar para as pessoas que elas não têm que fugir
da política, elas têm que participar no sentido de organizar a
cidade e ajudar a tomar decisões na busca pelo bem comum.
Para isso há uma série de instrumentos e muitas vezes nós
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somos omissos. A gente foge ao que o cristianismo mais nos
conclama: a zelar pelo outro, a nos colocar no lugar do outro. Quantas e quantas audiências públicas esvaziadas nós já
tivemos aqui? Quantas elaborações de planos nós já fizemos
sem a participação da população, que depois vão pra gaveta?
Quanto do dinheiro do povo nós já gastamos com veículos
de comunicação anunciando e chamando as pessoas e elas
não vêm ‘porque eu não quero saber de política’? ou seja,
elas não querem saber de organizar a cidade e de participar
da tomada de decisão do bem comum. É fundamental, nós
que acreditamos no cristianismo, nos movermos para essa
transformação e gostaria de citar Bertold Brecht, em um dos
seus pensamentos, quando ele diz que ‘o analfabeto político
não se informa sobre política, não fala sobre política, nem
participa dos eventos políticos. Ele não entende que o custo
da vida, o preço do arroz, do peixe e da farinha, do aluguel,
dos sapatos e dos remédios, tudo isso depende de decisões
políticas. O analfabeto político é um estúpido que com orgulho declara detestar política, sem sequer imaginar que é da
ignorância de pessoas como ele que nascem os criminosos,
as crianças abandonadas, as prostitutas e os políticos corruptos, lacaios de empresas multinacionais e nacionais’.
Então é importantíssimo nós nos movermos e pegarmos o sentido figurado, o sentido metafórico do que que é
o alimento, do que é o pão. Fiz questão de pegar algumas
notícias do que aconteceu no país nesse ano, em apenas 3
meses e o que vemos é uma enxurrada de notícias complicadas: crianças que se mataram com armas de fogo; tragédia
de Suzano; Brumadinho; ambientalista ativista dos direitos
humanos é assassinada, esses são só alguns exemplos; 80
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família que ia para um chá
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Deslealdade,
“crime” sem punição!
Tão logo entrou em circulação a edição da semana passada,
fui abordado por pessoa a questionar expressão “pessoa do meu
círculo, presumidamente amigo”, usada em referência ao círculo
mais próximo depois da família. Ele me indagava: - então você
não sabe que sou seu amigo? Sempre fui, com toda sinceridade, e
você não acredita? Ele parecia desapontado, como se sua amizade não encontrasse eco. Foi a vez de me explicar, mesmo porque
sabia que a expressão usada poderia provocar interpretação errônea, como acabava de acontecer. Respondi-lhe: - Com a abordagem e esse questionamento, você acaba de demonstrar que,
realmente, é meu amigo; isso somente você pode fazer, somente
você pode dizer ser meu amigo, porque você sabe. Entretanto, eu
mesmo não posso dizer, porque esse sentimento é seu, está com
você e com mais ninguém. Só você pode dizer; é como um tesouro, que você guarda sob segredo. Da sua amizade só posso dizer
que há evidências! Eu dizer que fulano, beltrano ou sicrano é meu
amigo é pura presunção. Podemos dizer que somos amigos, se de
fato o somos, porque do contrário somos farsantes.
Dizer-se amigo e proceder ao contrário é o maior “crime”, não
previsto na legislação penal, porém inserido no código de ética da
espécie humana, a cobrar dos seus violadores a devida compensação, pois a vida assim o exige. Também eu me gabava de ter a
amizade desta ou daquela pessoa, como se tivesse o poder de ler
mentes, esquecido ainda de que nem sempre o que se vê e/ou se
ouve espelha a verdade. Por trás das fartas canjicas à mostra pode esconder-se ferocidade à canina, e, a mão estendida, quando
não a acariciar nossas costas, pode não passar de clava com que
nos golpear, em momento oportuno.
Ao longo de décadas estivera convicto de que determinadas
pessoas eram minhas amigas, assim como eu delas, mas estava
completamente enganado. De uma hora para outra a farsa veio a
descoberto e, aí, pude verificar como a falsidade é contaminante:
outras pessoas à volta, também por mim consideradas amigas,
carimbaram, como verdade, a farsa engendrada e compartilhada!
Hoje creio que uma das vantagens, trazidas pela velhice, aos que
se mantêm ligados, é ter um melhor conhecimento da natureza
humana. Pena é que somente ao final da jornada se aprendam as
coisas. Mas, é assim mesmo; se a vida é uma escola, é ao final
desta que se nos completam os conhecimentos. Se a morte me
tivesse surpreendido antes de tais acontecimentos, teria morrido
enganado e, possivelmente, víboras disfarçadas como amigas
ainda tivessem segurado as alças do caixão, a conter os restos
por mim deixados. Agradeço a Deus por isso! Por essa razão, não
mais digo, convictamente, que tenho amigos. Posso dizer que sou
amigo, quando sou, mas não posso dizer de terceiros em relação
a mim. Assim concluí a argumentação junto ao meu interlocutor.
Ele ouviu e pareceu compreender as minhas razões, mas eu continuei: - na nossa interação com o semelhante, nem sempre o que
se nos apresenta coincide com a verdade. A comunicação fácil,
abraços, sorrisos, presentes, favores concedidos, nem sempre
correspondem a uma amizade sincera, podendo, muitas vezes,
ser capa a cobrir propósitos inconfessáveis. Tais pessoas assim
procedem e se comportam, enquanto não lhes surge a oportunidade do bote final. Em contrapartida, aquela pessoa menos comunicativa, que nos parece de cara feia, ranzinza ou de maus bofes,
pode ser sincera e leal, com qual um contato não se perde em
decepção e transtornos. É verdade o que diz o povo: quem vê cara
não vê coração!
Portanto, o verdadeiro amigo pode não ser, necessariamente,
o que lhe parece, mas, certamente é aquele que, em nenhuma circunstância lhe deseja ou lhe faz mal, ainda que sob a lógica humana motivos existam. É o que se pode denominar amigo universal;
aquele cuja mente não alimenta contra quem quer seja nenhum
sentimento de ódio ou de vingança! Quando se sente prejudicado
por alguém, dá a este o desprezo como resposta em lugar da retaliação ou vingança. No outro extremo, quem é desleal uma vez
é desleal sempre e não é amigo de ninguém, nem de si próprio!
Não é amigo nem de si próprio, porque o desleal, em lugar de
se desenvolver, zelar pelo auto-aprimoramento, procura destruir
a vida de quem lhe está mais próximo e com isso construir a sua.
Ele é a antítese do amigo universal! É preferível ter dez ou mais
inimigos declarados do que ter uma dessas pessoas como amiga.
Que Deus nos livre delas!
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Rio das Velhas em risco
Nasce o Rio das Velhas na Serra do Ouro Preto, ramo sul do Espinhaço, chamado de espinha dorsal
de Minas. E avança em paralelo
com o ferrífero e aurífero maciço
em direção ao norte para desaguar
no Rio São Francisco em Barra do
Guaicuí, Várzea da Palma. Além
de sua importância histórica, como principal via de penetração dos
bandeirantes nos anos de passagem
do Século XVII para o setecentos,
o Rio das Velhas, agora em risco, é
o fornecedor de 65% da água que
abastece Belo Horizonte e 40% da
Grande BH, segundos dados da
Copasa. Mas sua vazão, de 10.5
m³/s, vem reduzindo-se pela grande
vulnerabilidade de suas recargas,
nas suas áreas de drenagem e nas
contribuições a montante, conforme novo alerta feito pelo Comitê
Hidrográfico da Bacia do Rio.
Em Bela Fama, distrito de Rio
Acima, a Copasa capta em média 6,5
m³/s do Rio das Velhas para abastecimento de BH e parte da Área Metropolitana, onde também situa-se a
estação de tratamento, obrigada ca-

da vez mais a operar uma maior limpeza das águas que recebe com crescente menor qualidade. O rio, nos
seus 801 km de extensão, passa por
51 municípios e tem como principal
contribuinte o Rio Paraopeba, agora
com águas comprometidas devido à
lama da Barragem de Brumadinho.
Se porventura o Rio das Velhas for
comprometido, fica prejudicado o
abastecimento de 5,2 milhões de habitantes, de BH e mais Nova Lima,
Raposos, São José da Lapa, Sabará,
Vespasiano, Lagoa Santa e Santa
Luzia.
O Rio atravessa, em cerca de
30% do seu trajeto, o Quadrilátero
Ferrífero, na região central do Estado, e enfrenta agora ameaças de
oito barragens, sem garantia plena
de estabilidade. Próximo às suas
nascentes, na Cachoeira das Andorinhas, a fiscalização ambiental
já fechou mineração na Serra das
Andorinhas e na Serra Geral. Mas
corre risco com uma nova exploração de minério de ferro já autorizada para Rio Acima, como também
quanto a uma barragem abandona-

*Mauro Werkema
da, surgida em mineração de ouro.
Advertências acabam de ser feitas
pela Secretaria Estadual do Meio
Ambiente quanto a minerações e
barragens na Serra do Itabirito, na
mineração do Pico e de “pelletz”
na vertente norte, ambas em plena
atividade, entre outras.
A Copasa, o Comitê Hidrográfico e o Ministério Público Estadual monitoram o rio mas ambos
tem feito sucessivas denúncias de
riscos em vários pontos e a degradação ambiental que alcança seus
afluentes e matas ciliares. Advertem também sobre esgotos e outras
fontes de poluições decorrentes da
crescente ocupação de suas margens nas áreas urbanas por que passa. E reafirmam a importância para
o fornecimento de água e a catástrofe que causaria a interrupção do
abastecimento, se possibilidade de
alternativas emergenciais. Agora,
estes órgãos renovam os riscos de
novos desastres mas se ressentem
de ações de maior envergadura que
possam garantir qualidade e vazão
do Rio. E reafirmam a sua estratégica importância para a Grande BH
e a capital do Estado.
*mwerkema@uol.com.br

Chamamento público para instalação
de empresas em Ouro Preto
Foi realizada, nesta terça-feira
(9), a 16ª Reunião Ordinária da Câmara de Ouro Preto. Na ocasião, foram aprovadas cinco indicações, uma
representação, 10 requerimentos e
seis projetos de resolução.
Um dos requerimentos aprovado é de autoria do vereador Wander
Albuquerque (PDT). Ele solicitou informações a respeito do Chamamento Público para empresas que vão se
instalar no município de Ouro Preto.
“Tivemos há pouco tempo uma Concessão Pública, por parte da Prefeitura, para atrair novas empresas para
o Distrito Industrial de Cachoeira do
Campo e de Antônio Pereira. Queremos informações de quais empreendimentos participaram, como está o
andamento para implantação dessas
empresas, principalmente neste momento que tivemos o fechamento da
Samarco e o problema com a Vale.
Além disso, se a Prefeitura está pensando em um novo Chamamento Público porque sabemos que ainda há
lotes vagos para instalação de novas
empresas nesses distritos”, explica.
Wander Albuquerque ainda destacou que, em 2012, a Prefeitura licitou
algumas áreas no Distrito Industrial de
Cachoeira do Campo, mas nenhuma
empresa se instalou. Ele pede, tam-

bém, informações de como está a
situação dessas empresas que participaram dessa licitação.
Transporte Público
Ainda durante a 16ª Reunião Ordinária, os vereadores falaram sobre
a situação do transporte público na
cidade. O vereador Marquinho do
Esporte (SD) protocolou um requerimento cobrando que a Ourotran
fiscalize os ônibus que circulam na
cidade já que, segundo ele, muitos
moradores têm reclamado da superlotação. “Fizemos esse requerimento
por meio de uma demanda da população do bairro Santa Cruz. A informação que temos é de que a empresa
responsável pela linha que passa no
bairro, a Turin, reduziu os horários,
principalmente nos momentos de

maior demanda. Divulguei um vídeo
hoje na reunião, gravado por uma
moradora, que utilizava a linha às 6h.
Ele mostra o ônibus superlotado, sem
poder se locomover, correndo risco
em relação à segurança. Hoje, os
ônibus estão sem auxiliar de viagem
e isso está dificultando otrabalho dos
motoristas. Não podemos aceitar essa
situação. Além disso, muitos passageiros não tem conseguido embarcar porque os ônibus passam cheios
devido a essadiminuição de horários.
Esperamos que a Ourotran possa fiscalizar melhor a situação”, finaliza.
As reuniões da Câmara Municipal acontecem às terças, às 16h, e às
quintas, às 9h. Elas são abertas ao público e transmitidas, ao vivo, pelo site
e fanpage da Câmara no Facebook.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda da
porcelana quebrada
Reza a lenda que um príncipe chinês possuía uma coleção de
pratos de porcelana, de rara e antiga procedência, constituída por
doze pratos assinalados por grande beleza. A coleção de pratos era
motivo de grande orgulho do príncipe, tanto pelo seu valor financeiro, quanto pela sua beleza.
Certo dia, enquanto o servo do príncipe polia a coleção, um dos
pratos escorregou de suas mãos, caiu no chão e quebrou. Ao tomar
conhecimento do fato, o príncipe irritou-se e, possuído pela fúria,
condenou à morte o dedicado servidor. De nada adiantaram as súplicas da família do pobre empregado e seus argumentos do quanto
o mesmo sempre fora leal ao príncipe.
A notícia tomou conta do Império, e, às vésperas da execução
do desafortunado servidor, apresentou-se ao príncipe um sábio
bastante idoso. O sábio prometeu que devolveria ordem à coleção,
se o servo fosse perdoado.
- Eu prometo ao príncipe que, se perdoar a vida do seu servo,
farei com que a sua coleção fique novamente igual - disse ele, ante
a surpresa de todos.
Mesmo sem acreditar, o príncipe emocionou-se ante a possibilidade de recuperar a coleção, que para ele era tão importante.
Reuniu sua corte e contou a história. Pediu a opinião de todos e foi
aconselhado a aceitar a proposta do ancião.
O velho sábio solicitou que fossem colocados todos os pratos
restantes sobre uma toalha de linho, bordada cuidadosamente, e
que os pedaços da preciosa porcelana quebrada fossem espalhados em volta do móvel.
Atendido na sua solicitação, o sábio acercou-se da mesa e, num
gesto inesperado, puxou a toalha com as porcelanas preciosas, atirando-as bruscamente sobre o piso de mármore e arrebentando-as
todas.
Todos ficaram boquiabertos. O príncipe ficou lívido e não sabia
o que dizer. Ante o estupor que tomou conta do soberano e de sua
corte, muito sereno, o ancião falou:
- Aí estão, senhor, todos iguais, conforme prometi. Agora podeis
mandar matar-me. Desde que essas porcelanas valem mais do que
vidas, e considerando-se que sou idoso e já vivi além do que deveria, sacrifico-me em benefício dos que irão morrer no futuro, quando
cada uma dessas peças for quebrada. Assim, pretendo salvar doze
vidas, já que elas, diante desses objetos, nada valem.
Passado o choque, o príncipe, comovido, retirou a sentença e
mandou soltar o servo, compreendendo que nada é mais precioso
do que a vida humana.

-feira, 12 de abril/2019
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Câmara de Ouro Preto debate Campanha
da Fraternidade 2019 em Audiência Pública
A primeira Audiência Pública da Câmara de Ouro Preto, em
2019, foi realizada na última segunda-feira (8) e discutiu a Campanha da Fraternidade deste ano
que traz como temática “Fraternidade e Políticas Públicas”. Representantes dos poderes executivo e
legislativo municipal, da Federação das Associações de Moradores
de Ouro Preto (Famop), das paróquias de Ouro Preto, do IFMG e
da UFOP participaram do encontro, que foi conduzido pelo vereador Chiquinho de Assis (PV), autor do requerimento que motivou
a Audiência.
Cinco encaminhamentos foram aprovados durante o encontro,
que contou com a participação do
padre Marcelo Santiago, pároco
da Basílica do Pilar. Segundo ele,
a Audiência foi produtiva e contou
com a participação da comunidade
de forma envolvente e participativa. “A campanha da Fraternidade
é uma iniciativa da Igreja Católica,
mas ela é aberta a todos. E ela deve
ser um contributo que mobilize a
sociedade para os temas pertinentes e desafiadores. Esse ano, sem
sombras de dúvidas, a questão das
políticas públicas incidem em uma
realidade de desconstrução que estamos percebendo em todo o Brasil, acresce a isso a situação econômica difícil”, pontuou. Padre Marcelo ainda destacou a importância
da sociedade estar unida para discutir os problemas enfrentados por

Projeto Transvê completa
cinco anos em 2019
O Projeto Transvê Poesias, que
surdiu em Ouro Preto, completa
este mês cinco anos de fundação.
Além de incentivar a leitura, o projeto promove a reciclagem, reutilizando garrafas long necks e jornais.
Para celebrar a data, a iniciativa que
já conquistou vários estados e países, promove intervenções poéticas
em cinco estados brasileiro.
O idealizador do projeto,
Anderson Valfré destaca que o
“Transvê Poesias busca ampliar os
horizontes artísticos, promovendo
o acesso, gerando ações de sintonia entre artistas e a sociedade, por
meio de reflexões sustentáveis em
suas atividades”.
Atualmente o Tranvê desenvolve quatro frentes de atuações:
Oficinas Literárias; Intervenções
Poéticas; Produções Culturais e
Workshops para Empresas. “Todas elas podem ocorrer individualmente ou conectadas. Acreditamos
que não existe lugar que a arte não
possa estar. Nos cabe a percepção
de enxergar qual o caminho que iremos percorrer para organizar ela no
contexto desejado”, ressalta Valfré.
Intervenção Poética
As Intervenções Poéticas começam na preparação do jornal
que é colado no exterior da garrafa
e logo após recebe um poema impresso sobrepondo este e a garrafa
(prática oferecida na oficina). Após
essa preparação, as garrafas poéticas seguem para a intervenção,
ornamentando o lugar escolhido
como praças, postes e árvores, le-

vando a finalização do processo de
concretização ao público. As garrafas ficam disponíveis gratuitamente
para serem levadas pelas pessoas,
motivando a leitura.
Em todo aniversário o projeto
divulga o Edital MANDE POEMAS, para que poetas, de qualquer
região, possam enviar suas obras.
“A cada ano, buscamos aperfeiçoar
e ampliar o alcance da leitura à poesia. São esses poemas que compõe
as intervenções do aniversário do
projeto”, pontua Anderson.
Esse ano o projeto recebeu
mais de 320 poemas de 36 poetas
de dois países e 13 estados. Para o
aniversário de cinco anos, foi lançado um desafio ainda maior, realizar
uma Intervenção Poética em Nível
Nacional, que contou com apoio de
diversas parcerias pelo país. Foram
20 cidades de 10 estados brasileiros
cadastradas.
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Íris Zanetti

No próximo dia 13 de abril, a
partir das 13hs, todas as cidades
realizarão suas Intervenções, e Ouro Preto, onde tudo começou, terá
Intervenção na Praça da Bauxita e
Praça Tiradentes. Serão em torno
de 1.600 garrafas compartilhadas
gratuitamente, só nesse aniversário.
Em cinco anos, foram partilhadas
sete mil e 100 garrafas, segundo
Valfré.
Histórico
O projeto surgiu em Abril de
2014 e com mais de quatro anos
já possui em seu histórico mais de
cinco mil e 600 garrafas poéticas
espalhadas por todo Brasil e no
exterior. Já foram realizadas 63 Intervenções Poéticas em Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina,
Bahia e São Paulo.
Mais informações e a programação completa em: www.transvepoesias.com

todos. “Precisamos unir mais as
nossas forças, no sentido de dialogar, de trabalhar experiências, como rodas de conversa, de pertencimento à comunidade, de trabalhar
a cidadania ativa e o compromisso
com o bem comum”, disse.
Bruna Monalisa, representante da Paróquia de Santa Efigênia,
avaliou os encaminhamentos que
saíram da audiência. “Eu acho que
esse tema da Campanha da Fraternidade veio em um momento
muito importante para a sociedade
brasileira como um todo e eu acredito que os encaminhamentos que
daqui saíram são importantes para
a construção de uma Ouro Preto
melhor, sobretudo para a revisão
imediata do Plano Diretor. Eu
acredito que essa seja a essência
que Ouro Preto precisa hoje. Um
segundo encaminhamento da Audiência versa sobre a questão das
políticas públicas de apoio a mulher”, destacou.
O vereador Chiquinho de Assis explicou que já virou tradição,
em parceria com as paróquias,
trazer o tema da Campanha da
Fraternidade para ser discutido no
Legislativo. “Eu fiquei muito feliz
em ver aqui representados os movimentos religiosos, os movimentos sociais, os cidadãos da cidade,
a força das associações de moradores. Eles trouxeram esse debate
de forma ampla, construtiva, que
culminou nesses encaminhamentos importantíssimos porque eles
tratam de uma matéria muito importante para a cidade, que é o Plano Diretor, que já passou da hora
de ser revisado”.
Ainda de acordo com Chiquinho, as parcerias estão sendo
firmadas com o IFMG e com a
UFOP para que o Plano Diretor
possa ser revisto e garantir moradia para a população. “Destaco
aqui a presença das duas primeiras

mulheres diretoras das duas grandes instituições de ensino nessa
audiência. Mostra o compromisso
da academia com a causa pública
e com a constituição de políticas
públicas”.
A reitora da Universidade
Federal de Ouro Preto, Cláudia
Marliére, também participou do
encontrou e avaliou os encaminhamentos. “Eu acho que o tema
da Campanha daFraternidade é
muito bom para o momento, justificando, inclusive, uma série de
questões que são colocadas em
termos de Políticas Públicas. Eu
achei a discussão aqui com vários
olhares para essas políticas, com
várias intervenções importantes. A
condução final das propostas são
viáveis, não é nada fora de uma
realidade, onde toda a sociedade
pode participar e também as instituições públicas. Eu acredito que
tudo que foi definido é plenamente realizável. Vai depender de nós
todos nos unirmos para fazer essas
ações se tornarem realidade. Essa
comissão, por exemplo, do Plano
Diretor, já existe. E a gente precisa
realmente discutir de forma mais
ágil essa participação para que
abra o debate e discuta essa revisão do Plano”.
A Campanha da Fraternidade
é realizada anualmente no período
da Quaresma. Cada ano é escolhido um tema que define a realidade
a ser transformada e um lema que
mostra em que direção se busca a
transformação. Este ano, o lema
é “Serás libertado pelo direito da
justiça”.
A 2º Audiência Pública será
realizada nesta quinta-feira (11), às
16h, no Plenário da Câmara, e terá
como tema a prestação de Contas
da Prefeitura Municipal de Ouro
Preto, referente ao 3° quadrimestre de 2018 (setembro, outubro,
novembro e dezembro).

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

-feira, 12 de abril/2019
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A Associação dos Moradores do Bairro São José agradece a
participação da Banda Sociedade Musical São Sebastião de
Passagem de Mariana por ter abrilhantado o café na praça no
dia 7 de abril de 2019 em Cachoeira do Campo.
Vitória Fotos

Rita de Cássia, moradora
de Cachoeira
do Campo,
soprou as
velinhas no
dia 11 de abril.
Familiares e
amigos desejam muitos
anos de vida e
felicidades!

O

arcebispo de Mariana, Dom Airton José dos Santos, foi recebido pelo
prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta e equipe, nesta quinta-feira,
durante os preparativos que precedem a Semana Santa, mais tradicional
celebração católica na região.

Entre os dias 18 e 21 de abril
acontecerá no Centro Cultural
SESIMINAS Ouro Preto o Bazar
de Artesanato. O evento contará com a presença de artesãs
de Ouro Preto e Mariana, trazendo o que há de melhor no
setor artístico da região. Venha
prestigiar a cultura local!

A

Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de
Ouro Preto, promove nos dias 26
a 27 de abril, o evento beneficente “1° Outlet Jeans”. As peças são
novas, de marcas famosas como
Zoomp, vindo diretas da fábrica.
Na sexta, dia 26, a outlet será de
9h às 19h e no sábado (27) de 9h
às 16h. O “1º Outlet Jeans” acontece na sede da APAE, que fica na
Rua João Pedro da Silva, n. 255,
Bauxita.

A

té o dia 21 de abril, estão
abertas as inscrições para o
curso de "CAD: Ampliando as
habilidades para o técnico em Metalurgia", do IFMG Campus Ouro
Preto. As aulas serão ministradas
no laboratório de informática do
pavilhão de Metalurgia e o projeto
oferece 18 vagas. Prioritariamente,
a ação é destinada aos alunos e ex-alunos do curso técnico em Metalurgia do IFMG, mas também é
aberto às comunidades acadêmica
e externa. O curso tem carga horária de 80 horas e terá início em
23 de abril. Mais informações em
www.ifmg.edu.br/ouropreto

E
A equipe do Lions de Cachoeira do Campo está de parabéns pela
excelente organização do evento beneficente Noite Italiana. Em sua
5ª edição, o evento apresentou as tradicionais massas italianas,
acompanhada de música ao vivo. O encontro contou com grande
participação da comunidade que se deliciou até a madrugada ao
som da boa música.

stão abertas, até o dia 14 de
abril, as inscrições para o
Curso de Saúde e Segurança em
Atividade de Campo da UFOP.
Segundo a Instituição, nesta edição, o curso vai ser oferecido para
alunos de graduação e pós-graduação dos cursos e programas de engenharia e arquitetura e, também,
para servidores docentes e técnico-administrativos. Para se inscrever
ou saber mais informações sobre o
curso, acesse ufop.br.

O

O

prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta, abriu negociação com a Vigília
Chico Rei e a primeira reunião acontece nesta sexta, dia 12, às 9h, no
auditório da Prefeitura. O Movimento Ocupação Chico Rei está em vigília
a 30 dias e entre as reivindicações está a consolidação da Vila Chico Rei,
onde a Ocupação ficou por mais de três anos, nas terras da Antiga Febem.
Outra reivindicação é que a Prefeitura inclua no aluguel social todas as
famílias da Ocupação, que foram desalojadas no dia 12 de março, por decisão da Justiça, em Ação Civil Pública proposta pela Prefeitura.

projeto de Extensão Assessoria Jurídica Comunitária
(ACJ) da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP) retomou
os trabalhos de auxílio a moradores de comunidades carentes com
informações jurídicas. O projeto
faz parte do Programa Núcleo de
Direitos Humanos da UFOP e
apresenta uma nova forma para resolução de conflitos sociais e possibilita o acesso a Justiça, por meio
de um trabalho de conscientização
comunitária. Todos os casos são
tratados com sigilo, independente
do ponto de atendimento e quando
necessário, a pessoa é encaminhada para órgãos competentes, para a
solução do seu conflito. Os locais
e horários de atendimento estão
disponíveis na página da ACJ no
Facebook.

-feira, 5 de abril/2019
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Prefeitura de Ouro Preto lança
oficialmente Semana Santa de 2019
Michelle Borges

Na sexta-feira (5), a Prefeitura
de Ouro Preto lançou oficialmente
a Semana Santa de 2019. O encontro aconteceu na Matriz de Nossa
Senhora da Conceição, no Antônio
Dias, e reuniu diversas autoridades que falaram sobre o tradicional
evento.
Este ano, a Semana Santa de
Ouro Preto terá duas novidades com

Prefeitura de Ouro Preto constrói novo canil
A nova Unidade de Vigilância
e Bem Estar Animal (UVZ) municipal já está quase finalizada! A
instalação está sendo construída
na Rua Rio de Pedras, ao lado da
antena do Morro São Sebastião,
e atenderá aos animais que ficam
nas ruas da cidade. Esta será a primeira Unidade própria de Ouro
Preto, visto que o canil antigo era
em um imóvel alugado pela Prefeitura. Com a nova UVZ, as castrações e ações como prevenção
de doenças e controle populacional poderão ser intensificadas.
A nova UVZ é um espaço mais
adaptado para receber os animais
resgatados, além de ser o primeiro
com espaço pós-operatório para
castração. Serão 10 baias individuais, uma baia coletiva para até
30 cães, essa para os que já vivem
no atual canil, 6 baias coletivas para até 7 cães e 5 gatos. A Unidade
antiga deixará de funcionar após a
adaptação ao novo local.
A obra visa a ampliação do
atendimento aos animais sem tutor
e o aumento do número de castrações para o controle populacional
da espécie na cidade. A Unidade
começou a ser construída no início de fevereiro e a previsão para
o término da obra é até o final do
mês de maio.
O endereço da Unidade fica
na Rua Rio de Pedras, dentro da
antena do Morro São Sebastião. A
obra foi feita somente com recursos municipais.

Recolhimento dos animais
O resgate dos animais que
vão para a Unidade é realizado de
acordo com a disponibilidade de
vaga e urgência. Os principais critérios são: animais em sofrimento,
animais doentes, animais agressivos, animais em cio e animais
com doenças zoonóticas. Na contenção, são usadas ferramentas como: rede, cambão nos casos mais
difíceis, guias, caixa de transporte
e, às vezes, sedativo para conter
o animal agressivo. Chegando à
UVZ, esses animais são avaliados
e tratados pela médica veterinária
da Unidade.
Os animais recolhidos passam
por uma triagem de zoonoses,
posteriormente, estando sadios,
serão castrados, microchipados,

vermifugados e colocados para adoção. Não sendo adotados,
conforme o Termo de Ajuste de
Conduta (TAC) com o Ministério
Público (MP), o Município deve implementar a política de cão
R.E.D – Recolhido, esterilizado e
devolvido, ou é feita a política de
cão comunitário, ou seja, o animal
retorna para o local em que foi resgatado.
Site para adoção
Em breve também será lançado um site da Unidade com várias
funcionalidades, como banco de
dados para o cadastro dos cães e
gatos do Município, cães e gatos
para adoção, cadastro de lares temporários, cadastro para castrações,
solicitações de resgates, dentre
outras.

Manobra suspende aprovação de CPI
na Câmara Municipal de Ouro Preto
O vereador Geraldo Mendes
afirma que houve manobra para
atrasar a aprovação da CPI das
Contas da Legislatura da Câmara
Municipal de Ouro Preto nos anos
de 2013/2016.
Entenda o caso
Na terça-feira (09/04) a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação (LJR) da Câmara se reuniu para votar a instauração de
CPI’s, após a apresentação do Parecer favorável da Assessoria Jurídica da Câmara às três denúncias
protocoladas na Casa Legislativa.
A primeira denúncia está sendo chamada de “CPI das Barragens” protocolada pela Vereador
Geraldo Mendes (PCdoB), foi
aprovada pelos membros da Comissão de LJR. Ao discutir o Parecer da segunda denúncia “CPI das
Contas da Legislatura 2013/2016”
o vereador Thiago Mapa (PMN)
- então presidente da Câmara no
biênio 2015/2016, e um dos denunciados -, pediu prazo de trinta
dias para apresentar novo Parecer
para a denúncia. Como no Regi-

mento Interno da Câmara Municipal não há nenhum impedimento
em relação ao pedido do vereador
Thiago Mapa, a assessoria jurídica
da Câmara assegurou o direito do
vereador. Ressalta-se que o Vereador Chiquinho de Assis (PV),
membro da Comissão de LJR,
votou pela aprovação do Parecer
favorável à abertura da CPI, mas
ao final foi concedido os trinta
dias para o vereador Thiago Mapa
apresente outro Parecer Jurídico.
Para Geraldo Mendes, “embora o pedido do vereador Thiago Mapa seja legal, é no mínimo
censurável, pois, sendo ele um dos
acusados pela denúncia, o próprio
pede para apresentar novo Parecer? Evidentemente esse novo Parecer será favorável a ele”.
Geraldo Mendes enfatiza que
“não se trata de uma caça às bruxas! Mas, ao mesmo tempo, não
podemos fazer valer o ditado popular: “casa de ferreiro, espeto de
pau”, ou seja, o principal papel do
vereador é fiscalizar, mas esse fiscalizar não se refere somente aos

atos do prefeito e secretários não,
se refere também à fiscalização
dos atos dos próprios vereadores”.
“O ponto positivo”, diz Geraldo, “é que a “CPI das Barragens”
já pode ser nomeada pelo presidente da Câmara para que possa
iniciar os trabalhos”.

Michelle Borges

a retomada de antigas tradições que
estavam esquecidas. O Cônego Luiz
Carneiro, pároco do Antônio Dias,
disse que não há data certa de quando as tradições começaram, nem de
quando foram interrompidas, mas
documentos relatam que eram heranças da colonização portuguesa.
“A presença portuguesa no Brasil, de
modo em especial em Minas, é muito
forte. Há mais de dois anos fizemos
um levantamento de todos os históricos das paróquias, irmandades e ordens, e descobrimos muita coisa bonita que podemos resgatar. Uma delas irá acontecer na terça-feira (16) da
Semana Santa, na volta da imagem
de Nossa Senhora das Dores, que
vai para a Igreja do Pilar depois do
Encontro. No trajeto da procissão haverá visitas aos Passinhos com cânticos de Motetos, que são pequenos
trechos bíblicos cantados em latim. O
momento se refere ao sofrimento que
Nossa Senhora passa depois da morte
do filho”, revela. Outro momento será um Cortejo que relembra a Prisão
de Jesus, que não acontece há mais de
100 anos, segundo o Pároco. A procissão acontece na Quinta-feira (18)
Santa, depois do Lava-Pés, que este
ano será em frente à igreja São Francisco de Assis.
As manifestações nos tapetes foi
outro tema abordado no lançamento
do tradicional evento. Cônego Luiz
ressalta que não é contra as manifestações, mas que elas devem acontecer
em momento e local apropriado. “As
pessoas precisam compreender que
o sentido do tapete na Procissão da

Ressurreição é o sentido devocional,
para homenagear a Cristo, que nem
todos creem, mas é preciso respeitar.
É momento de protestos de amor à
Eucaristia, ao Cristo ressuscitado”,
reforça.
O secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Ouro Preto, Felipe
Guerra, falou sobre a divulgação do
evento, que chegou a ficar comprometido com a informação de que a
cidade seria atingida em caso de rompimento de barragem. “Nós montamos um plano de divulgação em
conjunto com empresários e instituições da cidade para deixar claro que
a cidade não corre nenhum risco de
ser tomada pela lama. E o resultado
foi muito bom, pois segundo dados
que obtivemos da rede hoteleira é de
que uma pesquisa de estatística revela que a taxa de ocupação nos hotéis
já chega a 70%”, destaca.
21 de abril
Neste ano, a cerimônia do dia 21
de abril irá coincidir com a Procissão
da Ressurreição, que ocorre no Domingo de Páscoa. Segundo a Prefeitura de Ouro Preto, a cerimônia em
homenagem a Tiradentes foi dividida
em duas partes. Haverá um momento
simbólico da cerimônia cívica com a
deposição da coroa de flores na Praça
Tiradentes, mas sem a montagem de
palanques como nos anos passados.
Já a entrega das medalhas e os discursos serão realizados no Centro de Artes e Convenções da UFOP. Segundo
o Prefeito Júlio Pimenta, a cerimônia
continuará sendo simbólica, porém
com menos transtornos para a cidade.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO
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Licenciamento do novo
Secretaria de Educação promove evento
subdistrito de Paracatu é para marcar o Dia Mundial do Autismo
aprovada pelo CODEMA
No dia 2 de abril é comemoder os alunos com a atenção que
privada para a rede pública, pois
Larissa Gonçalves

Mais um passo importante para a comunidade de Paracatu foi dado. Em
reunião realizada nesta segunda-feira (8), os membros do CODEMA (Conselho
Municipal de Desenvolvimento Ambiental), aprovaram com oito votos a favor,
uma abstenção e um contra, além de condicionantes de anuência do Compat, o
licenciamento da área para reassentamento do novo subdistrito de Paracatu. A
construção do novo subdistrito será feita no terreno Lucila, local escolhido pelos
moradores.Para Romeu de Oliveira, representante da comunidade de Paracatu,
com a aprovação da licenciamento o sonho de voltar a morar no subdistrito fica
ainda próximo. “Hoje, com essa aprovação, a expectativa da nossa comunidade
em voltar para o subdistrito é muito grande. Por isso o ínicio das obras é fundamental para nós”, pontuou.
A gerente de reassentamentos da Fundação Renova, Patrícia Lois, explica
que a votação do CODEMA, o órgão responsável para anuir o parecer técnico
da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é uma etapa
quase no final do processo para iniciar o alvará urbanístico. “As obras só podem ser iniciadas após a anuência do setor, e aprovação do projeto urbanístico.
Foram concluídas, agora, todas as etapas da parte ambiental”. Ainda segundo
a representante da Fundação, o próximo passo é a aprovação do licenciamento
urbanístico, que é essencial para que as obras tenham início.
Entre as ações que serão desempenhadas no novo território estão o loteamento do solo urbano, pavimentação e/ou melhoramento de rodovias, estação
de tratamento de água e esgoto, aterro de resíduos da construção civil e área de
disposição de material excedente com área total contemplada de 96 hectares.

rado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para marcar
essa data, a Secretaria Municipal
de Educação (SEMED), através
da Coordenação de Educação Inclusiva, realizou diversas ações,
entre elas o 1º Encontro “Família e
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, tendo como convidados pais de alunos autistas da rede
municipal de ensino de Mariana.
O objetivo do encontro foi proporcionar aos pais um momento
para a troca de experiências entre
eles e oferecer orientações de um
profissional que atua com pessoas
com o transtorno autista, no caso,
a terapeuta ocupacional, Sabrina
Zopelaro. “A busca de informação
é sempre importante. Essa roda de
conversa, por exemplo, é útil tanto
para os pais, que em alguns casos
precisam de mais orientações,
quanto para nós, profissionais,
que estamos sempre buscando nos
aperfeiçoar no serviço que é ofertado a eles”, destacou a terapeuta.
Em Mariana, há uma média
de 40 alunos com transtorno do
Espectro Autista (TEA) nas escolas municipais e CMEI’s. Para
atendê-los, a SEMED oferece um
acompanhamento com monitores
individuais, além do acompanhamento no setor da saúde mental e
assistência social. “Estamos sempre buscando melhorias para aten-

merecem, pois entendemos que o
nosso maior desafio é encontrar
maneiras de fazer com que a criança se sinta bem a vontade, pois
cada um tem um jeito diferente de
perceber os estímulos do ambiente”, destacou a secretária de educação, Aline Oliveira.
Gilma Graciela Vilas Boas,
mãe da Maria Luiza, 10, aluna da
escola Monsenhor José Cota, reforçou a importância da iniciativa
da Secretaria e parabenizou a equipe pelo trabalho desenvolvido.
“Família e escola devem caminhar
juntos e percebemos que isso está
acontecendo. Fico muito feliz por
ter acertado na minha decisão em
ter mudado a minha filha da rede

percebo que os profissionais são
melhores qualificados e os nossos
filhos são abraçados pela escola,
de um modo geral, e, principalmente, alunos”, afirmou.
SOBRE - O autismo é uma
condição de saúde caracterizada
por déficit na interação social, comunicação e comportamento. Em
2007 a Organização das Nações
Unidas (ONU) declarou todo 2
de abril como o Dia Mundial da
Conscientização do Autismo. A
data visa ajudar a conscientizar a
população mundial sobre o Autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca
de 70 milhões de pessoas em todo
o mundo.
Eliene Santos
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Secretaria de Saúde intensifica ações
de combate à dengue em Mariana

PANORAMA

R

epresentantes da Fundação Renova, a pedido do vereador
Cristiano Vilas Boas, participaram da reunião de vereadores de Mariana na segunda-feira (8) para tratar sobre o número
de famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão e
que optaram pelo processo de compra assistida de novas moradias, além de outros detalhes. A solicitação se deu por motivos de
denúncias, de que haveria excesso de morosidade na finalização
dos acordos e, com isso, alguns atingidos, pelo avançar da idade, corriam risco de não terem seus bens reparados. O vereador
garantiu que a Fundação Renova, na reunião, revelou que o processo já foi concluído, juntamente com outras quatro famílias e
mais três estão em fase final. Projetos - O vereador Bruno Mol
pediu vista do Projeto de Lei (PL) nº 16/2019 de autoria do Executivo, que visa autorizar a abertura de crédito adicional especial
no orçamento vigente para execução do termo de compromisso
firmado junto à Fundação Renova para análise e fiscalização de
obras e projetos arquitetônicos. O edil argumentou que o projeto
chegou à Casa com vício e, por isso, precisa ser melhor debatido
para elucidar as dúvidas dos parlamentares. O PL retornará para
a análise das Comissões para esclarecimentos.

R

epresentantes de empresas do setor de mineração visitaram o
Complexo de Germano, em Mariana, no dia 8, para conhecer
in loco os aprendizados obtidos pela Samarco após o rompimento
de Fundão, em 2015. Durante a visita, organizada pelo Instituto
Brasileiro de Mineração (Ibram) e Mining Hub, que busca desenvolver soluções inovadoras para o setor, o grupo conheceu os
reforços realizados nas estruturas do Complexo, a contenção de
rejeitos e o sistema de gestão integrado de segurança da Samarco,
que ganhou robustez e conta atualmente com um moderno Centro
de Monitoramento e Inspeção (CMI). Durante a visita os participantes conheceram o Plano de Ações Emergenciais (PAE) e o Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM).
Sem operar desde 2015, a Samarco está trabalhando no processo
de retomada gradual de suas operações, sem barragem e por meio
da adoção de novas tecnologias, como a disposição dos rejeitos na
Cava Alegria Sul, em obras de preparação, e um sistema de filtragem que permitirá o empilhamento a seco.

A Secretaria de Saúde de Mariana realizou no último sábado
(6) uma blitz educativa, próximo
ao Terminal Turístico, com distribuição de material de orientações
à população e esclarecimento de
dúvidas. A atividade fazia parte das
inúmeras ações de intensificação
de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zika,
Chikungunya e Febre Amarela, e
teve apoio da Cruz Vermelha.
De acordo com o secretário de
Saúde, Danilo Brito, o principal
objetivo das ações é conscientizar
a população da importância em
prevenir a proliferação do mosquito. “É muito importante que a população abra a porta de suas casas
aos agentes de endemias para que
possamos intensificar as ações de
combate. Fora isso, devemos lembrar que esse cuidado não deve ser
isolado, é uma ação que precisamos
realizar diariamente”, reforça o secretário.
Segundo dados da Subsecretaria de Vigilância e Promoção à Saú-

Érica Barbara

de, cerca de 80% dos criadouros do
mosquito estão dentro das casas e
quintais. Por isso, é importante ressaltar que a união de todos, órgãos
públicos e população, é a maneira
mais eficiente de eliminar o foco do
mosquito.
AÇÕES - Além das ações
realizadas periodicamente, como
mutirões de limpeza, onde é feita a
remoção dos possíveis criadouros
do Aedes aegypti e bloqueio veto-

rial, com eliminação dos focos, tratamento larvário e borrifação, a Secretaria está programando ações de
educação em saúde. A Secretaria de
Saúde reforça ainda que o Departamento de Zoonoses realiza atendimento de denúncias feitas pelos
moradores, através do número (31)
3558-2319, ou presencialmente, na
sede da Subsecretaria de Vigilância
em Saúde, localizada à rua Dinamarca, 37, Fonte da Saudade.

Prefeito participa de reunião
sobre segurança pública
O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, recebeu na sexta-feira (5) a visita do Comando
Maior da Polícia Militar a fim de discutir
melhorias para a segurança pública municipal. Hoje, segundo o ranking divulgado pela
revista Exame, a cidade é considerada o município com o melhor índice de segurança do
estado de Minas Gerais e a 4ª do país.
Para o prefeito de Mariana o investimento na segurança sempre será uma das
prioridades de sua gestão. “Estamos demonstrando o nosso comprometimento com
a segurança. Reuniões como essa são extremamente importantes para acertar detalhes
e pensar em novas estratégias para a segurança do município. Em breve apresentaremos boas parcerias junto à Polícia Militar”,
afirmou Duarte, que destacou a importância
da colaboração entre o Poder Executivo e a
Polícia Militar.
Durante a reunião, foram realizadas troca de informações, visando potencializar e
melhorar as ações de prevenção ao crime.
Estiveram presentes o Coronel Balsa, o Tenente-coronel Ademir e o Tenente Elione da
Polícia Militar, além de representantes da
Guarda Municipal de Mariana.

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira
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Prefeito Duarte participa de painel
sobre barragens em Brasília
O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, participou na terça-feira (9)
do painel “Alertas Sobre Segurança de Barragens” na 22ª edição do
Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, promovido pela Confederação Nacional de Municípios
(CNM).
Com intuito de discutir a cultura de prevenção a rompimentos,
os participantes debateram sobre
os órgãos fiscalizadores das barragens. Na ocasião, o chefe do Executivo destacou a importância da
mineração na arrecadação das cidades mineiras, por isso, é essencial
que sejam debatidas alternativas
para a geração de renda, sem gerar
impactos para os municípios mineradores.
“É indiscutível que a primeira
preocupação é a vida humana e isso
não é negociável. Mas eu tive que
perguntar para o poder judiciário,
quem vai manter os serviços essenciais?", disse o prefeito. De acordo
com o prefeito, em Mariana, 85%
dos recursos vêm da atividade mi-

da Agência Nacional de Mineração
(ANM), Eduardo Leão; o diretor de
Hidrologia da Agência Nacional de
Águas (ANA), Ney Maranhão; do
consultor da Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais e
do Brasil (AMIG) Danilo Vieira Júnior; o prefeito de Congonhas (MG),
José de Freitas Cordeiro; e o prefeito de Santarém (PA), Nélio Aguiar,
também presidente da Federação
das Associações de Municípios do
Estado do Pará (Famep).

1ª Edição do Trail Run é
um sucesso em Mariana
No último sábado (6) o esporte
radical ocupou diversos espaços em
Mariana. Dentro do já consolidado
Bike Enduro, aconteceu a primeira
edição da Trail Run, uma corrida
desafiadora e cheia de obstáculos
geográficos. Com duas extensões
diferentes, uma de 5km e outra de
12km, os 150 competidores que
partiram da Arena Mariana suaram
a camisa para completar o desafio
que se enquadra na modalidade de
corrida de montanha.
Ao fim da competição o que
imperava no rosto dos atletas era a
satisfação em vencer os desafios da
prova. Segundo o grande campeão
masculino dos 5km, o marianense
Sandro Alberto Arcanjo, a corrida
foi perfeita. "A Prefeitura está de
parabéns. Mariana tem oferecido
muito à prática esportiva e as organizações, então os eventos estão
sempre em alto nível. O trajeto foi
muito bem sinalizado, desafiador,
com uma ótima estrutura", afirmou.
Campeã dos 12km, a marianense Sara Maia também aprovou
o evento. "Aqui em Mariana tem
muitos atletas de alto nível. Então,
acho sempre muito bom que a Prefeitura apoie eventos como este,
porque ele serve também para reunir os atletas. No fim, todo mundo
sai ganhando", disse. Mas não foram só os marianenses que gostaram da prova. O segundo colocado
nos 12km masculino, Júnior Ferreira saiu de Porto Firme para competir. "A paisagem é incrível, gostei
muito da corrida, o trajeto foi bem
desafiador. Ano que vem eu espero
voltar para competir novamente".
O subsecretário de eventos esportivos, Bruno Freitas, afirmou
que a corrida recebeu diversos comentário positivos. "Com toda essa
recepção positiva, ano que vem a
ideia é repetir essa corrida e ainda
colocar mais uma modalidade",
disse Bruno.

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

A paixão de Cristo
segundo o cirurgião

Sofia Zagallo

neraria. "Quem vai pagar a folha
de pagamento? Se você para com
a mineração, é preciso indicar de
onde virão os recursos”, reforçou o
chefe do Executivo.
Além disso, os participantes debateram no painel a importância da
estruturação de órgãos fiscalizadores
das barragens que efetivamente cheguem aos municípios e não permaneçam somente em Brasília. Entre
os convidados estavam o senador
Elmano Ferrer (PODE/PI); o diretor

Lucas Mantovani

A CIDADE
E EU

João de
Carvalho

HÁ MUITOS livros escritos sobre o maior nome do Cristianismo
vivo, autêntico e atual. Mas, chamou-me sempre a atenção a obra
do Dr. Pierre Barbet, cristalizada no título deste artigo, que estudou
durante vinte anos os sofrimentos físicos de Cristo, durante a semana de Sua Paixão. “A luz da anatomia revelou-lhe sofrimentos tão
tremendos no Senhor que ele resistiu a fazer a Via Sacra”. Ouvindo
a exposição de suas pesquisas, o então Cardeal Eugênio Pacelli (que foi um grande Papa da Igreja, durante a segunda Grande
Guerra, 1939/1945, com o nome de Pio XII), pálido de emoção, exclamou: Não sabíamos disto! Ninguém nô-lo havia dito!
Este notável médico deixou para nós, hoje, este precioso livro
com todas as explicações e todas as gravuras do Santo Sudário
contidas no seu estudo e exposição de caráter científico.
“O Sudário é uma peça de linho de 1,10m de largura por
4,36m de comprimento”. Neste pano sagrado ele estuda, com
admirável conhecimento, através de fotos em ampliação direta, a
marca deixada pelo Corpo de Jesus, após ter sido crucificado, no
alto do Calvário.
“O conjunto revela uma anatomia perfeitamente proporcionada,
elegante e robusta, de um homem que mede cerca de 1,80m”.
DESCREVE também a Crucifixão, as causas da morte, os sofrimentos, as chagas das mãos, pés e coração de Jesus, assim como
a descida da Cruz e seu sepultamento, em um sepulcro na rocha,
emprestado por José de Arimatéia.
A morte de Cristo foi importante para a humanidade, redimindo-a da sua culpa, da nossa culpa. Somos gratos pelo grande sacrifício, mas é pela sua ressurreição que se manifestou como o verdadeiro Filho de Deus. Vã seria a nossa fé se Cristo não ressuscitasse,
porque não passaria de um mortal como todo ser humano. Por isso
o Domingo mais importante do ano é aquele em que se celebra a
Ressurreição, este ano revivido no dia 21 de Abril.
Uma personagem, “Maria, avança até a Cruz. É a Mãe do condenado. Vai cambaleando, esmagada pela dor: Ela foi o instrumento do milagre divino do nascimento do Cristo. Ele se manifestou ao
mundo por meio dela, vindo à terra na expressão tangível da carne.
Foi o grande mistério da encarnação. E, agora, que Ele deixa este
mundo, há de desejar devolver aos seus braços o Corpo que ela gerou para servi-Lo. Ela embalou este corpo, quando era pequenino,
amamentou-o com seu leite materno, aqueceu-o no seio; e cantou
cantigas para que o seu sono fosse suave” (Plínio Salgado).
AGORA, ali, está para apertar nos seus braços o Corpo inanimado, quando o Mártir cerrar os olhos sofredores. Jesus baixa os
olhos e vê a Sua Mãe. Aproxima-se a hora nona. Os soldados dão
gargalhadas.
O Cordeiro, levado ao sacrifício, confirma a máxima divina: “Tudo está Consumado!”.
A humanidade está livre da culpa original!
Lucas Mantovani

Desafio Short Track - Moutain Bike - Além da corrida, o evento de sábado trouxe um desafio para
os 15 competidores do moutain bike. A organização montou na Arena
Mariana um pequeno circuito cheio
de obstáculos, trazendo uma prévia
do que aconteceria no domingo.
A única participante entre os homens, a marianense Letícia Coura
fez bonito no evento e deixou claro

que existe espaço para as mulheres
nos esportes radicais. "O público
feminino nos esportes tem crescido muito, então é importante que a
Prefeitura proponha novas provas
como essa para incentivar outras
mulheres a participarem também.
Eu adorei o desafio, o circuito foi
muito legal, e no fim o importante
é que nós mostramos que podemos
competir também".
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Basquete 3x3 promete adrenalina no final de semana
Evento também tem braço cultural, fator fundamental para valorização das culturas locais

Mariana realiza mais um evento para os amantes do esporte neste
fim de semana. Nos dias 13 e 14
de abril, acontece a 3ª edição do
Basquete 3x3. A Arena Mariana
será palco das competições, e os
atletas e visitantes poderão prestigiar diversas apresentações e manifestações artísticas culturais, como
batalha de rap e grafite. O evento,
que tem apoio da Prefeitura de
Mariana, através da Secretaria de
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

e promovido pela Associação de
Basquete de Mariana, é dividido
em três categorias: sub-17, adulto
e feminino. No sábado, 13, a partir das 12h, acontecem os desafios
sub-17 e também o adulto. Já no
domingo, as atividades começam
às 10h sendo comandadas pelo
Open Feminino e final das Estrelas (categoria adulto). Compondo
o elenco das competições, 15 trios
buscarão o tão sonhado pódio. De
acordo com a assessora técnica de

esporte, Priscilla Tukoff, o evento
tem como principal objetivo diversificar as práticas esportivas no
município e promover um encontro entre os participantes. “Quando
falamos em esporte, vamos muito
mais além que a prática em si. Trabalhamos em grupo e desenvolvemos diversas habilidades de interação. Vamos permanecer apoiando
e incentivando os jovens de nossa
cidade”, diz Priscilla.
O nome Basquete 3x3 passou

por evolução. Anteriormente conhecido como Fiba 33, esta é uma
variação do basquetebol e tem conseguido cada vez mais adeptos, por
ser uma modalidade que possui uma
ligação direta com um estilo mais
urbano e jovem. As competições
possuem regras e regulamento próprios e cada equipe é formada por
três atletas em quadra, além de um
reserva. Os jogos possuem cerca de
10 minutos, ou duram até o primeiro
time atingir a marca de 21 pontos.
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Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço do Seguro De Veículos. Referência: Pregão
Presencial nº049/2017, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Gente Seguradora S/A Objeto: Prestação de serviços
de seguro total de veículos, maquinários e
motocicletas para a frota do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/
MG, Valor Total: R$40.296,00 (Quarenta
mil duzentos e noventa e seis reais). Forma de pagamento: 10 (dez) dias úteis após
emissão e aceite da apólice. Vigência: Fica
aditado até 12/07/2020. Dotação Orçamentária: ADM. – Manutenção Conserv.
e Ampl. da Frota, Maq. e Equip. Automotivos: 17.512.1701 4.001 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 12/07/2019.
Engº 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
nº052/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº023/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de caminhão pipa com motorista,
para transporte e abastecimento de água
potável, locação de retroescavadeira com
operador, locação de um caminhão tipo
basculante com operador e locação de
caminhão tipo munck com operador para
prestação de serviço no município de Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I, do edital. Empresa Vencedora e
Habilitada: Celinho Transportes LTDA –
ME, vencedora, perfazendo um valor total
de R$29.145,00 (vinte e nove mil cento
e quarenta e cinco Reais). Itabirito / MG,
08/04/2019 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contratos de Serviço de Locação de Caminhão Pipa – Locação de
Caminhão Munck. Referência: Processo
Licitatório nº052/2019, na modalidade
Pregão Presencial nº023/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Celinho Transportes LTDA – ME,
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de caminhão pipa com
motorista, para transporte e abastecimento
de água potável, locação de retroescavadeira com operador, locação de um
caminhão tipo basculante com operador
e locação de caminhão tipo munck com
operador para prestação de serviço no
município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Valor
Global: R$29.145,00 (vinte e nove mil
cento e quarenta e cinco Reais); Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Até
31/12/2019. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentárias Operação e Manut. em
Abastecimento de Água nas Sedes Urbanas. 17.512.1701.4001.33.90.39.00.00 e
operação e manut. em abast. de água nas
regiões rurais 17.511.1712.4031.33.90.3
9.00.00. Data da assinatura do contrato:
08/04/2019. 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
nº022/2019, na modalidade de Tomada
de Preço nº003/2019 - Objeto: Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de 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
à comunidade. Conforme especificações
do anexo I do edital, Empresa Vencedora
e Habilitada: Agencia de Publicidade i4
Comunicação Ltda - ME perfazendo um
valor total de R$280.000,00 (duzentos e
oitenta mil reais) Itabirito/MG, 09/04/2019
– Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE: www.saaeita.
mg.gov.br
Extrato de contrato de empresa de
agencia de publicidade. Referência: Tomada de Preço 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: i4 Comunicação Ltda - ME, – Ficando contratada
- A contratação de agência de publicidade
para prestação de serviços de 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 à comunidade. Conforme especificações do anexo I do edital
- Vigência: até 31/12/2019 Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária sistema

de administração. Operação e Manutenção
das Ações de Gestão e da Adm Geral do
SAAE: 17 512 1711 4.030 33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura: 09/04/2019. Engº 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
nº054/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº025/2019 S.R.P. 011/2019
- Objeto: registro de preço para futura e
eventual contratação de empresa especializada em locação de caçambas para coleta de resíduos do sistema preliminar de
tratamento de esgoto – ETE, resíduos do
Sistema de Tratamento de Água – ETA, resíduos da Unidade de Tratamento de Água
– UTA e de resíduos do Sistema de Manutenção e Operação do SAAE, conforme
especificações do anexo I, Empresa Vencedora e Habilitada LOC Bem Caçambas
e Máquinas LTDA perfazendo este pregão
um valor total de R$50.660,00 (Cinquenta
mil seiscentos e sessenta reais), Itabirito /
MG, 10/04/2019 – Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Fornecimento de Tubos e Conexões P.V.C. Esgoto. Referência: Processo Licitatório
nº049/2019, na modalidade Pregão Presencial nº021/2019, S.R.P. nº009/2019
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG. Empresas Contratadas: C.E.
Macedo Comércio de Materiais Hidráulicos EIRELI, Tigre Materiais e Soluções
para Construção LTDA, HG – Comércio
de Materiais Hidráulicos Eireli, Sanehidráulica Representações Hidráulicas EIRELI-EPP, Asperbrás Tubos e Conexões
LTDA, ALC Tubos e Conexões EIRELI,
Unocann Tubos e Conexões LTDA, Pregão Materiais de Construção LTDA e Nívio Marques da Silva Filho. Objeto: a registro de preços para futura e eventual fornecimento de tubos, conexões em P.V.C.,
a serem utilizadas nas manutenções,
operações e novas ligações do sistema de
esgotamento sanitário para o SAAE de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do Edital, perfazendo estes
contratos um valor total de: R$176.439,35
(cento e setenta e seis mil quatrocentos e
trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), Forma de pagamento: conforme edital.. Dotação Orçamentária: Proj. Const.
Ampl. Obra Infraest. Esgot. Sanitário Sede
Urbana: 17 512 1702 3.002 44.90.51.00 e
OP. Manutenção Abast. Água Esgotamento Sanitário Regiões: 17 511 1712 4031
33.90.30.00 Data da assinatura do contrato: 08/04/2019. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
Processo nº: 061/2019 - Despacho – Reconheço a Dispensa de Licitação 021/2019,
para contratação de serviços especializados em confecção de quadro em M.D.F.
para Sistema de Gestão da Qualidade
S.G.Q. do SAAE de Itabirito- MG, pelo
valor total de R$5.340,00 (Cinco mil trezentos e quarenta reais), de acordo com o
Processo nº. 061/2019 em epigrafe e nos
termos do Artigo 24, Inciso II da Lei nº.
8.666/93 e suas posteriores alterações.
CONTRATADO: Luiz Otavio Pereira –
Itabirito, 10 de Abril 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. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 com
suas posteriores alterações. Itabirito, 10 de
Abril 2019. Engº. 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
nº055/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº026/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de aparelhos telefônicos celulares,
desbloqueado, tipo smartphone android,
incluidos todos os acessórios necessários
ao seu pleno funcionamento para o SAAE
- Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital, do pregão presencial. A Comissão de Licitação julgou
por Deserta, sem concorrentes interessados
em participar Itabirito/MG, 11/04/2019 –
Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 032/2019 - 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° 062/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº. 032/2019. Objeto: contratação de empresa especializada
no fornecimento de hidrômetro volumétrico de pistão rotativo, com transmissão
magnética, sem acessórios de ligação ao
processo e filtro 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 29/04/2019 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 – 033/2019 - 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° 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, no dia 30/04/2019 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.

Marmoraria Inconfidentes
Ltda. ME., por determinação
do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Sustentável
e Melhoria do Ambiente CODEMA, torna público que
solicitou, através do processo
n°1016/2019, Licença Ambiental para as atividades de
B-01-09-0 - Aparelhamento,
beneficiamento, preparação e
transformação de minerais não
metálicos, não instalados na
área da planta de extração, no
endereço Avenida Inconfidentes, 1085, Santa Efigênia, do
Município de Itabirito/MG.
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O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o Extrato da Ata nº009/2019 - Registro de Preço 011/2019
- Processo Licitatório nº054/2019 – Pregão Presencial nº025/2019 – Objeto Registro de Preço para futura e eventual contratação de
empresa especializada em locação de caçambas para coleta de resíduos do sistema preliminar de tratamento de esgoto – ETE, resíduos
do Sistema de Tratamento de Água – ETA, resíduos da Unidade de Tratamento de Água – UTA e de resíduos do Sistema de Manutenção
e Operação do SAAE, conforme especificações do anexo I, do edital, FORNECEDOR: Loc Bem Caçambas e Máquinas LTDA,
Relação das locações:
ETE - Empresa Contratada Loc Bem Ltda
Item

Lote 01 - Especificações

Unid

Qtde

P. Unit R$

P.Total R$

1

Locação e Remoção de Caçambas de no mínimo 4m³ até a Estação de
Tratamento de Efluentes – Marzagão.

Unid.

20

350,00

7.000,00

2

Locação e Remoção de Caçambas de no mínimo 4m³ até o Aterro Sanitário
da Prefeitura de Itabirito, na BR356.

Unid.

50

360,00

18.000,00

Sistema de Água
Item

Lote 02 - Especificações

Unid

Qtde

P. Unit R$

P.Total R$

1

Locação e Remoção de Caçamba Estacionária de no Mínimo 4m³ até o
Aterro de Construção Civil de Propriedade da Contratada.

Unid.

14

340,00

4.760,00

2

Locação e Remoção de Caçamba Estacionária de no Mínimo 4m³ até o
Aterro.

Unid.

10

160,00

1.600,00

Item

Lote 03 - Especificações

Unid

Qtde

P. Unit R$

P.Total R$

1

Locação e Remoção de Caçamba Estacionária de no Mínimo 4m³ até o
Aterro de Construção Civil de Propriedade da Contratada. A caçamba
poderá ser alocada na ETA da sede urbana do município de Itabirito ou nos
distritos, de acordo com o local determinado pelo SAAE.

Unid.

10

290,00

2.900,00

Item

Lote 04 - Especificações

Unid

Qtde

P. Unit R$

P.Total R$

1

Locação e Remoção de Caçamba Estacionária de no Mínimo 4m³ Até o
Aterro de Construção Civil de Propriedade da Contratada. A caçamba poderá ser alocada na uta, ás margens da BR040, KM 572,5 ou nos sistemas
atendidos pelo SAAE nesta região, de acordo com o local determinado
pelo SAAE.

Unid.

10

450,00

4.500,00

ETA

UTA

Destinação de Resíduos
Item

Lote 05 - Especificações

Unid

Qtde

P. Unit R$

P.Total R$

1

Destinação de resíduos de construção gerados nas obras realizadas pelo
Saae em aterro da contratada.

M3

850

14,00

11.900,00

Valor Total do Processo: R$50.660,00 (cinquenta mil seiscentos e sessenta reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 10/04/2019.

Prefeitura de Itabirito abre edital para
participação no Conselho de Cultura
Inscrições vão até 10 de maio

A Secretaria de Cultura de Itabirito divulgou edital de
convocação para eleição dos membros da sociedade civil
que vão compor o Conselho Municipal de Política Cultural
na gestão 2019/2021. A eleição dos oito membros titulares e
oito suplentes será realizada no dia 01 de junho.
Para participar da eleição é preciso ser membro de alguma entidade cultural, instituição social, associação de classes
constituídas juridicamente há mais de dois anos no município. As inscrições podem ser realização até o dia 10 de maio

por meio de indicação formalizada pela entidade em ofício
em papel timbrado assinado pelo representante legal e entregue, juntamente com a ficha de inscrição, na divisão de Ação
Cultural da Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo, localizada na av. Queiroz Jr, 620, bairro Praia. Cada entidade
pode indicar, no máximo, dois candidatos.
O edital completo com todas as informações para participação, assim como a ficha de inscrição, está disponível no
site da prefeitura de Itabirito.

Itabirito e Ouro Preto sediam festival
"Todos os Sons-Festival da Canção"

Inscrições terminam na segunda-feira (15). A programação do evento
conta com shows de artistas e bandas como Pato Fu e Paulinho Pedra Azul

Itabirito e Ouro Preto sediam a 2ª edição de ''Todos os
Sons-Festival da Canção''. O evento tem como objetivo revelar novos talentos da música, que terão a chance de apresentar
seus trabalhos autorais para grandes produtores do país como
Alexandre Kassin, Barral Lima e Iuri Freiberger. Com o intuito de reconhecer e premiar as melhores canções inéditas,
de acordo com a organização do evento, Todos os Sons é um
resgate dos antigos festivais da canção, tradicionais nos anos
60 e 70 no Brasil.
Artistas e bandas poderão inscrever suas músicas pela internet até o dia 15 de abril. A premiação é de R$18 mil
divididos nas seguintes categorias: Melhor Canção (1º, 2º e
3º lugar), Melhor Intérprete e Melhor Letra. A reportagem do
jornal O LIBERAL conversou com Barral Lima, um dos

Banda Pato Fu se apresenta em Itabirito

produtores do evento, que destacou que este ano o evento terá grandes surpresas. “Nós já estamos com muitos inscritos e
vai ser bem competitiva essa edição pelo que já vimos. Temos
grandes obras e artistas inscritos e será um evento muito rico
para a cidade”, destaca Barral. Sobre a escolha das cidades,
o produtor conta que foi de forma natural. “Em 2017, nós
realizamos uma espécie de festival piloto, como Som Plural,
onde foram mais de 150 inscrições, sendo a maioria da região.
Itabirito é uma cidade muito rica musicalmente e resolvemos
voltar com tudo com o festival. Já Ouro Preto, tem uma grande importância cultural para o Brasil e é uma oportunidade
que se abriu. Nós queremos espalhar esse festival por todo o
estado, revelando novos artistas e valores da música”, pontua.
Para o produtor, os festivais de músicas são
Dudi Polonis
importantes para a cultura e para a música Brasileira. “Muitas vezes é a primeira vez que um
artista sobe no palco para interpretar sua música. O público tem a oportunidade de conhecer
novos estilos e gêneros musicais. É um evento
revelador, rico, muito diverso e por isso precisa
acontecer sempre”.
Em Itabirito, o evento acontece de 3 a 5 de
maio e conta com a apresentação de grandes
nomes da música brasileira como Pato Fu e
Paulinho Pedra Azul. Em Ouro Preto, de 7 a 9
de junho com os shows de Lô Borges, Bernardo
Bauer e Luan Nobat. A entrada é gratuita. Mais
informações e inscrições em: www.festivaltodosossons.wordpress.com. Contatos: (31) 32232916 ou pelo e-mail: contato@unmusic.com.br.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Novo prefeito: Dia 03 de abril tomou posse
como prefeito interino de Itabirito Arnaldo Pereira dos Santos, presidente da Câmara por seis
vezes. Arnaldo se destaca pela liderança e poder
de conciliação. Grande articulista político e fiel aos princípios básicos da boa política. Até que se realizem as eleições extemporâneas,
Arnaldo é a esperança de dias melhores para as famílias itabiritense,
que sofrem com a falta de perspectivas no mercado de trabalho, indignação com as barragens e desconfiança com os políticos.
Todos os sons: Dias 03, 04 e 05 de maio acontece na Praça da Estação o festival onde se apresentam novos talentos da música. As inscrições vão até 15 d abril, segunda-feira. O festival da canção conta
ainda com atrações como Felipe Oliveira, Paulinho Pedra Azul, Banda Congadas, Luan Noblat, Mariana Cavanellas e Banda Pato Fu.
Em destaque: O profissional Vanilton Ribeiro Dias, da empresa
Atuar, que vem inovando na instalação de móveis planejados MDF
e ferragens. Ele e sua equipe, alojados no Bairro Santa Efigênia, têm
mostrado eficiência e criatividade na arte de preparar móveis de todos os tipos.
Fim de tarde: Sempre recebendo novos adeptos, o grupo Fim de
Tarde, que faz das noites de quartas-feiras recheadas de atrativos e
os domingos com bailes com música ao vivo, agora sob nova diretoria. Sempre batalhadora e agregando novos valores a Sra. Sara
foi eleita presidente, e com sua equipe de diretores está convidando
você para participar e interagir nestes momentos de descontração e
entretenimento.
Global: Ele é filho da saudosa D.ª Maura do Bairro Santa Efigênia,
José Damasceno, o popular Topogígio, cruzeirense de destaque em
nossa cidade embarca neste sábado no programa de esportes da rede
Globo representando nossa região e contando um pouco de nossa
tradição azul celeste.
Felicidade: Feliz está o professor Daniel Sudano, filho do saudoso
Boca Preta (Edgar Franzem de Lima) que assume em breve a vice
direção da Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior, mostrando
seu valor e colocando em prática suas ideias inovadoras em prol da
educação. A escola acima citada é tradicional em nossa cidade e congrega alunos de toda a região. Felicidades Daniel nesta nova missão!
Por onde anda? Hamilton Medeiros, grande empreendedor do Bairro Praia. Seu estabelecimento é ponto de encontro de amigos e sempre receptivo e cordial, Medeiros como é mais conhecido, é gente de
expressão na região dos Inconfidentes.
São Gonçalo do Bação: Neste dia 13, sábado as 15h no espaço do
grupo de teatro você tem a oportunidade de conhecer o projeto Hidro
ambiental que dispõe sobre a elaboração de diagnóstico de propriedade rurais na sub-bacia do ribeirão Carioca. São serviços ambientais
subsidiados, coordenados pelo comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
das Velhas. Participe!
Nosso dia a dia: 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!".
Para refletir: Aprenda como se fosse viver para sempre. Viva como
se fosse morrer amanhã. (Santo Isidoro de Sevilha)

, 12 de abril/2019
O LIBERAL Ed.1334 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Cepep de Itabirito abre inscrições
para quatro novos cursos
O Cepep Itabirito abriu inscrições para quatro novos cursos
de capacitação profissional. Dois
deles são gratuitos, oferecidos pelo
sindicato dos produtores rurais em
convênio com o sistema Faemg/
Senar e parceria com o Cepep:
produção artesanal de alimentos
sem glúten, lactose e açucares e
cuidados básicos com o idoso.
Os cursos de manicure e pedicure
e cabeleireira, que também estão
sendo ofertados, são particulares.
Dentre os cursos promovidos
pelo Cepep, o de cabeleireira terá
uma nova estrutura. A profissional
Cleide Soares irá ministrar a capacitação a partir de maio.
Para se inscrever é preciso levar documento de identidade, CPF

e comprovante de endereço até a
sede do Cepep Itabirito, na Rua
Araújo Lima, 23, Centro. A idade

mínima para participar das capacitações é de 16 anos. Mais informações pelo telefone 3561-3166.

Brigadistas do Saae participam de reunião
de Monitoramento de Incêndios florestais
Dois integrantes da equipe de
brigadistas do Saae de Itabirito,
Sheila Góis e Aldair da Silva, participaram na última terça-feira (09)
de uma reunião no restaurante Horizontes (antigo Topo do Mundo)
para alinhar ações de prevenção e
combate aos incêndios florestais no
entorno da BR 040, principalmente
nas áreas da Estação Ecológica de
Arêdes e no Monumento Natural
Serra da Moeda.
O grupo de brigadistas do Saae
é composto por 24 servidores e tem
como função atuar no atendimento
básico em situações de princípio de
sinistro dentro do ambiente de trabalho, além de trabalharem como voluntários no combate aos incêndios florestais na região.
Durante o encontro, que contou com a participação de representantes do Instituto Estadual
de Florestas, da Câmara Municipal de Moeda, de condomínios da região e das empresas
Vale, Gerdau, Safm, MSM, Via 040, Coca Cola Femsa e Saae, foram definidos objetivos
e metas do grupo, além de alguns planos de ações e calendários de novos encontros.
A técnica em segurança do Trabalho do Saae, Sheila Góis, considerou a reunião muito
positiva e informou que o encontro serviu para tratar de ações preventivas para a época
de estiagem, entre julho e setembro, que se aproxima e é propícia para o aparecimento de
incêndios. Segundo Sheila, quanto mais cedo os envolvidos puderem se organizar mais
rápido eles poderão dar uma resposta às ocorrências. “Nossa intenção é que em junho
já estejamos prontos, para quando chegar o período mais crítico, nos meses de agosto e
setembro, nossas respostas sejam rápidas aos focos de incêndios”, finalizou.
A criação da Brigada de Incêndio do Saae foi uma das condicionantes para o funcionamento da Unidade de Tratamento de Água (UTA), na BR 040, dentro da zona de
amortecimento do Monumento Natural Serra da Moeda.
Responsável por abrigar um grande acervo cultural e ambiental, a Estação Ecológica
de Arêdes tem atualmente 1.281 hectares e está localizado em Itabirito. O Monumento
Natural Estadual da Serra da Moeda é integrante do Sistema de Áreas Protegidas do Vetor
Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, integrando os municípios de Moeda e
Itabirito e possui área de 4.647 hectares.

Matrículas
Abertas

Alameda Wolmer de Abreu Matos, 160
(próximo ao Banco Santander) - ITABIRITO
(31)3561.7814

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Colocando cor em
SUA VIDA

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

O BERRO DO
BODE ZÉ

Dinheiro do povo
não é capim!
Cumprir a lei onde e quando o “errado é que está certo” é sério
risco de ser punido e sofre chacota por parte dos que não estão
“nem aí pra a lei. É o caso do profissional da publicidade sonora
por meio de veículo com sistema de alto-falante. Está sujeito a uma
série de regras, desde o volume do som até o horário pré-estabelecido (horário comercial), passando pela qualidade da mensagem
(sem ofensas e obscenidades) e os locais (hospitais, por exemplo)
podendo sofrer sanções em caso de violação de algum dos pontos.
No outro extremo da prática de espalhar o som em público, qualquer zé-mané ou jeca-do-asfalto faz o que bem entende, a qualquer
hora e lugar, primando pelo desrespeito a tudo e a todos, sem que
alguém com autoridade para coibir-lhe a prática, multá-lo, detê-lo
e apreender o equipamento levante o traseiro do assento. Pessoa
idosa e seriamente doente é despertada de um dos raros momentos de alívio e quase morre de susto, porque um desses “jecas”
abriu todo o volume do “subwoofer”, à frente de sua casa. Nesse
caso agravou-se a prática porque a pessoa mais atingida era uma
pessoa em idade avançada e a padecer de dores, mas o desrespeito, o abuso, a agressão é contra todos igualmente. Isso acontece
e nada se produz de prático no sentido contrário, porque tempo e
espaço são ocupados com bobagens na CMOP. Há a Resolução
624/2016 do CONTRAN que diz: “Fica proibida a utilização, em
veículos de qualquer espécie, de equipamento que produza som
audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação”. Mas, ao invés de fazer cumprir a Resolução, ou,
pelo menos, tentar solucionar problemas que afligem a população,
tempo dos senhores vereadores em sessão plenária é dedicado
à discussão sobre o porquê de uma luminária, de costas para a
rua, estar a iluminar cobras, lagartos e gafanhotos no mato; tudo
isso com direito a sessão de vídeo. Em tempo de “zap praqui”, “zap
pralá”, com tanta fofoca e mentira, bastaria mensagem ao responsável pelo serviço com pedido de reposicionamento da luminária!
Dinheiro do povo não é capim, caras pálidas!

Mariana recebe equipamentos
para ampliar atendimento ao
produtor rural
A Secretaria de Desenvolvimento Rural recebeu um microtrator e
uma carreta agrícola para
o município. A doação foi
realizada pela Secretaria
de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(SEAPA) em parceria com
a Emater-MG. O valor total dos equipamentos supera os R$16 mil.
O trator e a carroça
têm uso exclusivo para a
horticultura, carregando
os insumos de forma mais
prática. Além disso, o trator é equipado com uma
espécie que de garfo que
aprofunda o solo, facilitando a plantação. A Secretaria irá realizar estudos
para definir qual a melhor forma de usar as novas ferramentas e atender
aos produtores rurais. Segundo o Secretário Interino de Desenvolvimento
Rural, Wander Moreira, a doação será muito bem vinda. "Com certeza os
novos equipamentos irão melhorar o nosso atendimento e a assistência aos
produtores", afirmou.
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Itabirito Trail Run movimenta fim
de semana esportivo em Itabirito
O último domingo foi de muito
esporte no Pesque e Pague Campestre, no bairro Marzagão. Mais
de 560 competidores de 20 cidades
participaram da corrida de montanha que contou com dois percursos: 9km e 25 km. Todos os atletas
ganharam medalha de participação
e os primeiros dez colocados de
cada categoria receberam a premiação no pódio do evento.
A competição, que desbrava
as montanhas itabiritenses, além
de desafiar os limites físicos e psicológico dos atletas, proporciona a
oportunidade de ver cenários deslumbrantes na cidade.
A próxima etapa do Trail Run
está programada para o dia 16 de
junho, no distrito de Acuruí.

Democracia e Saúde: Prefeitura de
Itabirito realiza 1ª plenária da Saúde
Com o tema "Democracia e
saúde: saúde como direito e consolidação e financiamento do SUS",
a Prefeitura de Itabirito realizou
no último sábado, dia 6 de abril,
a 1ª Plenária Municipal de Saúde.
O evento, no auditório do Instituto
Federal de Minas Gerais - IFMG,
reuniu gestores e trabalhadores do
SUS, além de usuários do sistema
de saúde itabiritense.
"É um momento histórico. Temos enfrentado grandes desafios,
principalmente em relação ao financiamento, e precisamos entender
o nosso papel. Apesar de ser uma
relação tripartite, com os governos
municipal, estadual e federal sendo
responsáveis pelo SUS, o cidadão
não mora no estado nem na União.
Ele mora no município, que é onde
tudo acontece", destacou o secretário de Saúde, Wolney de Oliveira.
Arnaldo Pereira dos Santos,
prefeito interino, exaltou a gestão
da pasta. "Não há nem pode haver
interferência política no trabalho
técnico. Em Itabirito, o Conselho
funciona e os usuários e os profissionais estão atentos". Em 2018, a
cidade investiu 29,87% de seu orçamento na saúde, superando a exigência legal de 15%. No orçamento
para 2019, a previsão é de 32%.

Palestra sobre gestão
da saúde pública
Um dos momentos de destaque da 1ª Plenária da Saúde foi a
palestra de Tiago Lopes Coelho,
doutorando em Saúde Pública. "O
universo da saúde tem um alto nível de complexidade. É fundamental pensar esse sistema, para mais
de 200 milhões de pessoas, com
grande participação da população.
Esse é um dos principais desafios
do SUS. Ter esse auditório cheio é
importantíssimo", analisou.
Conselheira municipal de saúde e usuária do sistema, Selma da
Silva Clemente ressaltou a importância do Conselho nas discussões

referentes à Secretaria. "Tudo o que
é planejado para a saúde em nossa
cidade, as melhorias, passa pelo
Conselho. É uma responsabilidade
muito grande", afirmou.
Durante a plenária, os participantes foram divididos em grupos
de trabalho com o objetivo de formular propostas nos âmbitos municipal, estadual e federal, votadas na
sequência. Também ocorreu a eleição dos delegados que representarão a cidade na etapa estadual, a 9ª
Conferência Estadual de Saúde.
Autoridades exaltam
adesão à plenária
Diante do auditório lotado, Fátima Rodrigues Fernandes, da Superintendência Regional de Saúde,
em Belo Horizonte, enfatizou a importância do evento. "Esse é um dia
em que a saúde está toda reunida em
prol do fortalecimento do SUS". Para o vereador Max Fortes, em meio a
um momento desafiador, o segredo
é pensar a saúde com responsabilidade. "A saúde tem interface com
várias áreas. Quando você vê o esporte tão bem, isso reflete na saúde.
Se há desenvolvimento econômico,
há reflexos na saúde. Esse é um
momento de debate, de consolidar
e criar políticas pública para a nossa
comunidade", analisou.

