www.jornaloliberal.net

"O homem é a mais insana
das espécies. Adora um
Deus invísivel e mata a
Natureza vísivel... sem
perceber que a Natureza
que ele mata é o Deus invísivel que ele adora."
Hubert Reeves
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Desenvolvimento Econômico: modelo de
Itabirito é apresentado a cidades vizinhas
Atuação da Agência de Desenvolvimento Econômico de Itabirito foi exaltada por autoridades de municípios da região
Itabirito sediou na última sexta-feira, dia 1º de fevereiro, a 2ª
reunião de secretários municipais
de Desenvolvimento Econômico.
Além da anfitriã, o encontro contou
com a participação de representantes das cidades de Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Mariana, Ouro
Branco e Ouro Preto. O destaque da
pauta foi a apresentação da Agência
de Desenvolvimento Econômico de
Itabirito - Adesita.
"A Agência de Desenvolvimento Econômico, hoje, é um equipamento estratégico para Itabirito.
O que chama a atenção, e que a
Adesita já vinha pensando, é como
replicar essa experiência que nós podemos falar que é um caso de sucesso em termos de agência, na Região
dos Inconfidentes e Alto Paraopeba", destacou Denis Donato, gerente
executivo da Adesita.
O modelo itabiritense atraiu o

Viaturas da Guarda
Municipal adotam
novo padrão visual
As viaturas da Guarda Civil Municipal de Ouro Preto foram adequadas ao padrão internacional de reconhecimento
de polícia comunitária. Os carros agora apresentam uma faixa quadriculada em toda sua extensão, seguindo a corrente
de uniformização adotada por diversos países. A mudança
tem como objetivo facilitar a identificação das viaturas dentro da Cidade Patrimônio Mundial, reconhecida internacionalmente como símbolo turístico e cultural.
Sobre a faixa quadriculada
A faixa quadriculada, comumente usada como um ícone
de policiamento em todo o mundo, tem sua origem na Escócia, usada como uma faixa no chapéu/quepe. Em 1932,
a comunidade local se queixou que os uniformes da polícia
eram indistinguíveis à noite. Em resposta, o chefe de polícia
introduziu o branco cortado em cubos na faixa para a polícia da cidade. Em 1961, o azul e branco enxadrezado foi
adotado como faixa para o quepe pela força de polícia sul-australiana. A faixa quadriculada foi espalhada por toda a
Austrália e as forças policiais do Reino Unido na década de
1970. Gradualmente, outras jurisdições policiais em todo o
mundo passaram a usar o xadrez como parte de seus próprios uniformes. O Xadrez Sillitoe de três ou duas camadas
é agora um emblema internacional inconfundível do próprio
policiamento. Seu uso se estendeu além dos limites de policiais para marcar viaturas, postos e batalhões, sinais e notas
de avisos à comunidade.
Ane Souz

interesse do secretário de Desenvolvimento Econômico de Mariana, Júlio César Vasconcelos. "Percebi com
muita clareza o sucesso do trabalho
desenvolvido aqui, a competência e
o potencial que temos de parceria.
Em vez de eu criar uma estrutura em
Mariana, há a possibilidade de aproveitar uma estrutura sólida já existente em Itabirito", antecipou.
Em busca de
soluções conjuntas
Na avaliação do secretário de
Itabirito, Antônio Avelar, o diálogo é
fundamental para o futuro da região.
"Todos nós estamos buscando a diversificação econômica para nossas
cidades. E uma das alternativas que
temos é exatamente por meio da
Adesita, que hoje transita entre os
vários municípios. Com isso, nos
aproximamos, discutimos problemas comuns e buscamos soluções
em conjunto", explicou.

Solenidade marca passagem de
comando do 52º Batalhão da Polícia Militar
Uma solenidade realizada na manhã da quinta-feira (31) marcou a passagem de comando do 52º Batalhão da
Polícia Militar (52º BPM), o “Sentinela
da Região dos Inconfidentes”. A Solenidade de Transmissão e Assunção
de Comando do Tenente-Coronel PM
Winder Rodrigues Pinheiro para o Tenente-Coronel PM Ademir Siqueira de
Faria, reuniu diversas autoridades da
cidade e da região no Teatro Municipal
Casa da Ópera.
No discurso de despedida, o Tenente-Coronel Winder falou emocionado
sobre sua trajetória, que teve início em
1989, e lembrou dos momentos de abdicação da vida pessoal para a dedica-

ção à carreira de 30 anos de serviço na
PMMG.
O novo comandante do 52º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Ademir, afirmou que pretende continuar com o bom trabalho realizado
pelo Tenente-Coronel Winder, para que
os índices de criminalidade se reduzam
ainda mais na área de cobertura do 52º
BPM. “É com satisfação que venho
comandar o 52º Batalhão da Polícia
Militar e pretendo implementar medidas para que o policiamento seja ainda
mais presente, preventivo e com ações
repressivas qualificadas, para que os
índices de segurança na região se reduzam ainda mais”, declarou.

Destaca-se, também, a mudança no
subcomando do 52º Batalhão, sendo o
Major PM Gláucio Damasceno Gomes
Sigaud Caetano, oficial que já comandou todas as Companhias da Unidade
enquanto Tenente e Capitão, agora como o novo subcomandante. “Para mim
é como se eu estivesse voltando para
casa. Eu me apresentei ao Batalhão em
novembro de 2002 e é uma grande alegria poder ter vivenciado as atividades
nas quatro cidades que integram o Batalhão e agora aumentar minha responsabilidade com esse nível de gestão, assessorando nosso novo Comandante”,
pontua Major Gláucio.
Ane Souz
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Hindalco na Câmara para explicar sobre
Marzagão, pede vereador Chiquinho de Assis
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A primeira reunião de 2019 da Câmara de Ouro Preto foi
marcada pelo pedido do vereador Chiquinho de Assis (PV)
que chamou atenção novamente para a situação das barragens
presentes no município, principalmente para barragem de
Marzagão, que fica localizada em uma área muito próxima
ao bairro Saramenha, na área urbana da sede da cidade. O vereador do Partido Verde apresentou Representação à empresa
Hindalco, responsável pela barragem, para que o corpo técnico dessa empresa compareça à Câmara Municipal para trazer
esclarecimentos sobre a situação da barragem.
“Precisamos trabalhar e lutar para que as barragens do
município sejam descomissionadas o mais breve possível.
Descomissionar é o termo utilizado para indicar o fim de uma

barragem. Sabemos que hoje os rejeitos produzidos na Hindalco são à seco, reconhecemos a importância dessa iniciativa e sou testemunha que desde 2015 a empresa está nesse
processo de tentar finalizar Marzagão, mas a previsão para o
descomissionamento total dessa barragem é para daqui a cinco anos ainda. Por isso precisamos cobrar da empresa, mas
precisamos também de dar mais condição técnica nas esfera
Estadual e federal.
Precisamos de mais seriedade no tocante às licenças ambientais, falta capital humano nas repartições públicas, faltam
pessoas concursadas e capacitadas para lidarem e autorizarem
os licenciamentos.
Durante a reunião no salão comunitário do bairro Saramenha, que contou com a participação de boa parte da população, a Hindalco realizou uma apresentação muito profissional
e técnica da condição atual da Barragem e do monitoramento
que vem sendo realizado. Pudemos escutar pessoas da comunidade que participaram das construções dos alteamentos e
pessoas que percebem peculiaridades no entorno. Precisamos
ouvir a comunidade, assistir a apresentação técnica, ver os estudos e as pretensão futuras, estarmos cientes e cercados de
informação de todos os lados.
Não adianta a gente partir para o discurso do ódio e dizer
que toda mineração é horrorosa, que todo minerador é ruim,
até porque nós somos Minas, Minas Gerais. A nossa alcunha
é de mineiro, somos mineiros, temos que chegar no equilíbrio
sustentável e tecnológico como existe na Austrália e no Canadá, por exemplo. O nosso minério vai embora com preço de
banana e volta depois. Compramos nosso minério beneficiado
na China, um absurdo! Mas isso já é uma outra conversa.
Enfim, a gente pede que a Hindalco venha à Casa e
apresente o que é a barragem de Marzagão, quantosmetros
cúbicos de rejeitos tem ali e qual a intenção da empresa, o
plano de Ação de Emergência e outros pontos pertinentes a
esse assunto. Tenho certeza que a Hindalco não vai se negar
a vir dar essas respostas à
população e esclarecer toda
Ouça a Rádio
essa questão. Além da Hindalco temos que chamar a
Gerdau e todas as empresas
que possuem barragens na
nossa região, sobretudo no
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Tragédia humana
Com o mesmo título, acima, nas edições 1142/1143, este
espaço foi dedicado ao rompimento da Barragem do Fundão,
na localidade de Bento Rodrigues, distrito de Santa Rita Durão/
Mariana. A mesma tragédia volta a repetir-se, apenas três anos
depois, ainda frescas as memórias com relação ao acidente; ainda
a sofrer, na carne e no espírito, as vítimas sobreviventes e famílias
dos que se foram, banidos deste para o outro mundo, por força da
lama traiçoeira.
Se em vinte e cinco de janeiro, último, no município de Brumadinho, foi menor o volume da avalanche e também menor a extensão da área alcançada, o número de vítimas fatais supera, em muito, o número dos que morreram, em consequência da tragédia de
Bento Rodrigues, onde a densidade demográfica é menor. Se em
Bento Rodrigues, uma das vinte vítimas não foi encontrada, em
Brumadinho, número bem maior talvez fique perdido para sempre,
debaixo dos rejeitos de mineração. Quem acompanha os fatos
pós-tragédia, mesmo que de perto, não tem noção do que seja
uma pessoa desabrigada ou desalojada, temporariamente, por
forças de circunstâncias alheias à sua vontade; não sabe o que é
perder um membro da família em circunstância tão trágica e, ainda
para agravar, não saber onde encontrar o corpo, podendo também
nunca encontrá-lo. Por outro lado, o não saber, o não conhecer o
que vai no íntimo da vítima não impede o apoio solidário, em todos
os sentidos, cabendo ainda ao apoiador um cuidado maior no trato com vítima transtornada; esta, geralmente, merece assistência
psicológica especializada. É fato que as pessoas não reagem da
mesma forma diante de tragédias dessa natureza, daí a atenção
especial às vítimas que podem apresentar algum transtorno.
O que aqui foi dito, há três anos, com relação ao rompimento
em Bento Rodrigues, serve para este momento: não dá e, talvez,
nunca dê para somar todos os prejuízos, em todos os sentidos, razão pela qual, antes da discussão em torno da culpa e responsabilidades, há que cuidar das pessoas, das famílias atingidas, recuperar suas vidas; recuperação que, naturalmente, será na proporção
inversa à velocidade da destruição. Não que não se deva apurar
culpa e cobrar responsabilidades, se houver de quem cobrar, mas
há prioridades que, em ocasiões similares passadas, em pontos
diversos do país, foram sufocadas por veleidades e presunções
na área da competência gerencial, o que sempre resulta em mais
sofrimento, especialmente nas baixas camadas sociais. Há que
reconhecer prioridade na atenção às vítimas, a começar das mais
vulneráveis. De alguma forma e ainda que humilde, é pessoa humana a agente, a autora, a que produz. A obra pode ser importante, mas não mais que seu autor!
Ao levar tudo isso consideração, percebe-se, assim como
aconteceu com relação a Bento Rodrigues, uma exacerbação fora
de hora por parte da mídia, que se apressa em apontar causas e
culpados, quando deveria se preocupar mais com as consequências imediatas, sobretudo as que afetam as pessoas, ainda que
de forma indireta. Que se deixem as críticas mais ásperas para as
próprias vítimas sobreviventes, as únicas com pleno direito de extravasar sua revolta, sua indignação, sua raiva, chegando a ultrapassar os limites da razão, em sua manifestação. Mas isso é parte
da natureza humana e há que ter paciência e tolerância para com
elas. Há que compreender que essas manifestações, consideradas exageradas, fazem parte do seu sofrimento, não sentido e não
compreendido por outrem à sua volta. O mundo daquela pessoa
explodiu-se! Momentaneamente, temporariamente, não existe!
Portanto, tumulto maior pode a mídia provocar no íntimo dos
sobreviventes, quando concentra sua atenção em pesadas críticas
e acusações, enquanto o sofrimento é intenso e passível de piorar
sob estímulos externos. Tudo tem seu momento certo. Este é o
das lágrimas, de um lado, e da solidariedade, do outro! Levantar,
agora, conjecturas sobre o porquê da tragédia e externá-las pelos
meios de comunicação não serve à causa do amparo às vítimas.
O comportamento da mídia tem sido, conforme se diz no interior,
“colocar o carro à frente dos bois”, numa pressa que nada ajuda.
As verdadeiras causas da tragédia, por enquanto, são desconhecidas e, se culpados há, por enquanto, também não se sabe. Conjecturas são conclusões leigas com base na emoção, que podem
ou não conter a verdade, por sua vez, só comprovada mediante
profunda investigação a cargo de profissionais especializados. Algo bem diferente do que se supõe pode ter acontecido e, aí, para
que terá servido o destempero da mídia?
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CARTA AOS TEMPOS

*Mauro Werkema

Empresariedade e ética
Entre as muitas questões que os
desastres de Mariana e Brumadinho vão demostrando, ou aclarando de forma muito enfática, está à
relativa ao “lucro ético”, conceito
que se tornou estratégico para a
moderna empresariedade. E esta
questão expõe, de maneira muito
transparente, o drama social e econômico da mineração em Minas
Gerais e como vem sendo operada.
Na verdade, está no cerne de toda a
discussão que se impõe para se evitar novos desastres e para fazer com
que a importante atividade mineratória não só seja uma ameaça de vida e morte para milhares de pessoas
mas também uma efetiva geradora
de benefícios socioeconômicos para municípios e o próprio Estado de
Minas Gerais.
E que, afinal, Minas possa quebrar seu histórico ciclo de sucessivas espoliações de sua maior riqueza, herança do seu rico sobsolo.
Com o ouro e o diamante, nos séculos XVIII e XIX e o minério de ferro, entre outros minerais, no Século
XX, concordam os economistas
e historiadores que Minas Gerais

deveria ter alcançado um estágio
maior de desenvolvimento econômico e social. Estes dois trágicos
episódios revelam que seria hora
de romper estes ciclos se as elites
mineiras, políticas, governamentais
e empresariais tivessem realmente
vontade e firmeza para começar a
impor novas regras à atividade.
Empresariedade e ética integram compõem o conceito contemporâneo do “justo lucro”, o que
não se pode fazer a qualquer preço,
com sacrifício de vidas humanas e
deterioração do meio ambiente. O
conceito de Adam Smith da “mão
invisível” capaz, no capitalismo
selvagem, de promover a justiça
social, necessita da “mão visível”
da responsabilidade social, essencial para quaisquer atividades empresariais, públicas ou privadas. A
busca desenfreada do lucro precisa
vir acompanhada de compromissos
e preocupações com a cidadania e a
elevação da vida das comunidades,
em questões como educação, saúde, emprego, respeito ao meio ambiente, cultura. Impõe-se, modernamente, o conceito de “cidadania

corporativa”, essencial até mesmo
à sobrevivência empresarial.
A empresa válida é uma virada
estratégica dos negócios e se torna
um conceito que se amplia na sociedade que se forma no mundo renovado pelo humanismo, pela globalização e a comunicação, fatores
coadjuvantes da competitividade
empresarial. E que vai muito além
do lucro a qualquer custo. A mineração predatória, que fica notória
no caso da Vale, se torna insustentável. Mas é da responsabilidade dos
mineiros interromper estes ciclos
espoliativos e impor reajustes e rupturas à exploração de sua principal
riqueza, impondo-lhe a dimensão
social do desenvolvimento. É inadmissível o imobilismo e a complacência que, como é previsível, nos
levarão a novos desastres. É com
esta nova dimensão da cidadania,
que passa pela empresariedade e
seu ampliado conceito contemporâneo, que devemos enfrentar os
desafios de rever a mineração em
Minas Gerais. Fora disto, nada teremos aprendido com os desastres.
*Jornalista/historiador (mwerkema@uol.com.br)

Academia Brasileira de Letras de
Mariana promove 1° Concurso
Internacional de Aldravias
A Academia de Letras, Artes e
Ciências Brasil (ALACIB) de Mariana, está com inscrições abertas
para o 1º Concurso Internacional
de Aldravias. De acordo com a
academia, o objetivo é revelar escritores nacionais e internacionais
aldravianistas nas categorias infantil, juvenil e adulto.
Andreia Donadon Leal, presidente da Academia Brasileira de
Letras, Artes e Ciência de Mariana, explica o que é a Aldravia e fala sobre o concurso. “A Aldravias
foi criada em 2010 por um grupo
de poetas aldravistas de Mariana.
É uma modalidade de poema de
seis versos uni vocabulares. Os
interessados em participar na categoria infantil e juvenil devem
apresentar dez poesias minimalistas inéditas. Já na categoria adulto,
devem ser enviados 20 poemas”,
ressalta.
As obras inscritas não podem
ter sido publicadas anteriormente por qualquer tipo de mídia. A
entrega dos prêmios será em Mariana, em data a ser definida pela
Comissão Julgadora e Direção da
Academia. Caso o autor não possa
estar presente para a premiação em
Mariana-MG, receberá seu diploma por correio eletrônico.
Segundo Andreia Donadon,
esta é a primeira poesia genuinamente criada em solo brasileiro.
“Conseguimos divulgar esse estilo
de poesia em diversos estados e
cidades brasileiras e internacional.
É sem dúvida um grande prêmio
para a cultura e literatura brasileira”, comemora a escritora, que
relembra como foi criada o movimento em Mariana. “O movimento de arte aldravista começou em
2000 com a criação e publicação

do jornal Aldrava Cultural, que era
distribuído na cidade como incentivo à leitura de poemas, contos e
crônicas produzidas por escritores
da cidade”.
As inscrições são gratuitas, podem ser realizadas até o dia 20 de
maio e os interessados em participar do concurso devem enviar as
aldravias digitadas para o e-mail:
deialeal@jornalaldrava.com.br.
Mais informações no portal: jornalaldrava.com.br
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Amava a vida, mas
detestava o mundo

Chegou em casa, tomou um banho relaxante e se deitou. Sabia
que não conseguiria dormir, mas queria parar. Parar o corpo, já que
não podia parar a mente.
O remédio contra insônia estava sob a mesa de cabeceira, mas
ela temia abrir a caixa e não resistir a tomar a cartela inteira. Seu
desejo era descansar para sempre. Todas as noites, antes de se
deitar, à espera de um novo dia, rezava e pedia a Deus para que
não estivesse nele.
Por mais paradoxal que parecesse, ela amava a vida. A juventude já se fora, mas ela era uma mulher ativa, independente, amada
pelos seus. Tinha uma vida confortável e era forte. Sobrevivera à
viuvez e à perda de um filho. Não havia um dia em que não se lembrasse dele e do esposo, mas tinha mais duas crianças para cuidar.
Não podia sucumbir, e não sucumbiu.
Aprendeu a conviver com a dor e seus dois outros filhos cresceram, lhe deram quatro lindos netos e muito amor. Não estava depressiva, nem desejava a morte por sofrimento, e sim por cansaço.
Sentia que seu tempo se esgotara. Não havia mais lugar para ela
no mundo, pelo menos não neste mundo. Não se encaixava. Tinha
outros valores, outra forma de ver a vida, não aceitava o que o mundo se transformou.
Mesmo consciente de que não tinha o direito de fazê-lo pelas
próprias mãos, tudo o que ela queria era partir. Não por depressão,
infelicidade ou dor, mas pela necessidade de ir para o seu lugar,
um lugar que ela não sabia qual era, mas tinha certeza de que não
era aqui. Estava com 65 anos e pela sua qualidade de vida, sabia
que tinha tudo para viver muitos anos mais. Sua vida era ativa, ela
fazia um monte de coisas, e fisicamente estava muito bem. Amava
a vida, mas detestava o mundo. Queria ir embora. Não entendia
um mundo feito por seres humanos como ela, em que filho odeia
mãe, pai estupra filha, jovens se matam em gangues, idosos são
maltratados... se a vida é uma benção tão maravilhosa, por que os
que recebem esta benção constroem com ela este tipo de mundo?
Queria dormir, mas os olhos não se fechavam.
Pegou a caixa do remédio. Só uma cápsula para o descanso do
sono e amanhã seria outro dia. Rezou muito. Não queria acordar,
mas não era dela a escolha. Tudo o que podia fazer era rezar para
quem tem a decisão nas mãos ter também misericórdia de sua alma, e libertá-la de uma vida que, mesmo não sendo infeliz, não se
encaixa neste mundo de infelicidade.
Ah, dona Margarida (nome fictício), como eu a entendo! Eu
também amo demais a vida, mas se Deus me desse a graça de
poder escolher, com o mundo como está, não chegaria sequer à
sua idade.
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Fiscais vistoriam barragens da
Vale em mina de Ouro Preto

Fiscais da Agência Nacional
de Mineração (ANM) vistoriaram
na terça-feira (5) três barragens da
Vale em Ouro Preto. As barragens
Forquilha I, II e III foram os alvos
de averiguação por parte dos engenheiros. No plano de emergência,
apresentado pela empresa, a Vale afirma que não há instalações
ocupadas por trabalhadores no
caminho da lama em um eventual rompimento das barragens.
Em entrevista à Rede Globo, os
agentes da ANM afirmaram que,
pelo documento apresentado, os
rejeitos chegariam em Itabirito em

Preocupação com segurança das barragens
marca 1ª reunião de 2019 da Câmara de OP
Na última terça-feira (05) o
Legislativo ouro-pretano realizou a
primeira reunião ordinária de 2019.
Os vereadores apresentaram indicações, requerimentos e representações envolvendo diversos temas,
entre eles a segurança das barragens existentes no município.
O presidente da Câmara, Juliano Ferreira (MDB), destacou a
preocupação dos vereadores com
essa pauta, principalmente após o
rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, e da Vale, em
Brumadinho. “Temos que ser muito contundentes daqui para frente,
pois já tivemos duas tragédias em
pouco tempo que vitimaram várias
pessoas. Faremos tudo o que estiver ao alcance do Legislativo para
que se cumpram as leis e dê respaldo aos munícipes. Cobraremos
também respostas do Executivo, do
Governo do Estado e também da
Assembleia Legislativa”, afirmou.
Um dos requerimentos apresentados na reunião foi do vereador Geraldo Mendes (PCdoB)
solicitando informações à empresa
Hindalco sobre o Plano de Emergência da Barragem de Marzagão.
“No dia 30 de janeiro foi realizada
uma reunião no salão comunitário
de Saramenha. Representantes da
Defesa Civil de Ouro Preto questionaram a Hindalco sobre o plano
de emergência dessa barragem e a
empresa ficou de apresentá-lo em
30 dias. Assim, tomei a liberdade
de institucionalizar o requerimento
para que a empresa apresente esse
plano o mais rápido possível”.
O vereador Mercinho (MDB)

fez uma representação para esclarecer sobre as atividades da Barragem de Tabuões, que fica nos
distritos de Santa Rita e de Santo
Antônio do Salto. Ele explicou que
o objetivo do pedido não é alarmar
a população. “Estamos em busca
de informações junto à Companhia
Energética Integrada para que nada
de mal aconteça à população, uma
vez que, no caso de Brumadinho,
se tivesse ocorrido um amparado à
comunidade, talvez não teriam tantas vítimas”, pontuou.
Os vereadores vão continuar
acompanhando a situação das barragens existentes no município.
Ainda durante a reunião, os parlamentares pediram um minuto de
silêncio em respeito às vítimas do
rompimento da barragem da Vale,
em Brumadinho, e também aos
moradores de Ouro Preto falecidos
recentemente, entre eles Efigênia
Carabina, Haroldo de Paiva e Mar-

4

cília Chaves.
Tribuna Livre
Também durante a reunião
ordinária desta terça-feira, os empresários Kaiodê Cassiano e Sílvio
Moreira Neto, representantes da
empresa Descubra Gerais, que utiliza as jardineiras para transporte
turístico na cidade, usaram a Tribuna Livre para pedir apoio aos vereadores para que possam trabalhar
com tranquilidade na cidade.
O presidente Juliano Ferreira
(MDB) formou uma comissão especial composta pelos vereadores
Alysson Gugu (PPS), Chiquinho
de Assis (PV), Geraldo Mendes
(PCdoB) e Paquinha (PMN) para
acompanhar a situação desse empreendimento de perto.
As reuniões ordinárias dos vereadores acontecem às terças, às
16h, e às quintas, às 9h. Elas são
transmitidas, ao vivo, pelo site e pela Fanpage da Câmara.

aproximadamente três horas, tempo suficiente, segundo os agentes,
para alertar e retirar a população
do município.
Desde a semana passada, a
Justiça de Minas Gerais proibiu a
Vale de lançar rejeitos ou realizar
qualquer atividade nas barragens
de Forquilha 1, 2 e 3 e em outras
cinco estruturas em Minas Gerais.
A Vale informou que as barragens
de Forquilha 1, 2 e 3 já estavam
inoperantes e fazem parte do plano de desativação e retirada dos rejeitos da barragem. A mineradora
também garantiu que as barragens
estão devidamente licenciadas e
possuem atestados de estabilidade
vigentes, e que vai recorrer contra
a decisão da Justiça. A barragem
do Córrego do Feijão, em Brumadinho, também possuía o mesmo
atestado.
Preocupação
A fiscalização das barragens
e a divulgação do plano de emergência de barragens foram temas
debatidos na reunião dos vereadores de Ouro Preto nesta terça (5).
Os vereadores solicitam a presença de representantes das barragens
da região, para explicar a situação
e onde elas estão localizadas.
O vereador Vander Leitoa falou das iniciativas da comunidade
de Antônio Pereira para ter informações sobre a barragem do Doutor. “Nós estamos muito preocupados. Está um terror na comunidade, tem pessoas que não estão dormindo, pois só em Antônio Pereira
nós temos três barragens: Timbopeba, do Doutor e a de água. Uma
comissão de moradores se reuniu
com a Vale hoje (5) e pedimos que
ela mude a forma de tratamento do
rejeito, que dê mais segurança pa-

ra as pessoas que moram próximas
a área de mineração”, explica o vereador, que informou ainda que a
mineradora avalia o pedido.
Outra solicitação de informações sobre barragem é do vereador
Zé do Binga. O edil apresentou um
requerimento pedindo a presença da Hindalco, responsável pela
barragem de Marzagão, no bairro
Saramenha. “Nós queremos que
a empresa se responsabilize e dê
uma solução, pois falar, todos estão falando. Queremos saber sobre
a segurança”, destaca Zé do Binga.
No distrito de Santa Rita há
uma barragem de água, da Companhia Energética Integrada. O
vereador Merisson Irineu Gomes,
o Mercinho, falou da preocupação dos moradores do distrito. “O
mal nosso, brasileiro, é deixar as
coisas acontecerem para depois
cobrar, então queremos informações. A barragem de Santa Rita
tem mais de 50 anos e não tenho
conhecimento de que foi realizado
nenhum reparo. A população está
preocupada e nós somos cobrados
nas ruas e estamos aqui em busca
de informações para tranquilizar o
morador”, pontua Mercinho.
Os requerimentos e representação foram aprovados e encaminhados para as empresas.
Denúncias
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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

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Brasil, um
país doente?

O BRASIL está vivendo um Tempo Novo, com a renovação
de Presidente, Governadores, Deputados e Senadores. Todos já
empossados, em primeiro de Janeiro de 2019. Chegou a hora da
verdade. Não aquela das promessas, dos palanques, das tribunas
improvisadas, das Fake News, das promessas mirabolantes, do
sabe tudo e do tudo faz, dos colarinhos brancos, dos santinhos,
das mensagens celulares e das figuras de tvs com auto indicações
sem fim.
AGORA chegou a hora da verdade crua e nua. Milhões de
problemas pela frente, com uma saúde sucateada, com uma educação desaparelhada e fraca, com uma segurança sem controle,
uma dívida absurda, cofres públicos quebrados em seus fundos
monetários e muitas outras situações alarmantes à deriva de melhores dias, numa expectativa sem limites. Um país dominado
pelas quadrilhas, que só pensavam em se perpetuar nos cargos,
roubando o Estado em todas as suas frentes de trabalho, tendo-se
como exemplo clássico a sangria monetária efetuada na Petrobrás, onde milhões correram pelos ralos da ladroagem, do roubo
e do furto à luz do dia, com manobras de cargos e ocupantes de
cadeiras orientadas, sabe-se lá como, para saquear o Brasil, e, em
última instância ao povo através os seus impostos recolhidos pelo
poder público.
Quando uma força se levanta na expectativa de conquistar
o poder, forças ocultas armam o braço quase homicida para tentar interromper a luta pelo poder. Uma faca, adrede preparada às
caladas da noite, vibrada por mão assassina atinge o abdome de
um candidato alegre, satisfeito, conduzido pela multidão em praça
pública, braços erguidos, vibrantes, agitados, apontados para o
alto, num piscar d’olhos, protegem seu corpo ferido gravemente.
Naquele instante emerge da multidão um grito, misto de raiva, dor,
medo de perder seu candidato mais destacado para concorrer ao
cargo máximo da Nação. O “Messias” sofria seu primeiro e mais
doloroso golpe. Seria aquele o falso beijo de Judas? A coluna da
flagelação? A haste mais pesada da cruz? A chibata da soldadesca feroz? A ponta da lança de Longino? Talvez esta seja a
mais aproximada da verdade porque atingiu parte do tronco das
vítimas do ódio do adversário: uma o coração, a outra rasgou as
entranhas da vítima.
EM SUMA, a herança maldita de governos anteriores, vivida
por figurões do cenário político e por velhas raposas, assim como por ocupantes dos cargos mais nobres e cobiçados (cientes e
conscientes do manejo de altas verbas nacionais) que venderam
suas consciências, roubando e se locupletando do dinheiro público, sem vergonha e sem pejo; amparados ainda por empresas
chefiadas por canalhas enriquecidos por conchavos feitos nas madrugadas palacianas de governos corruptos.
- Enquanto isto, nas portas dos hospitais, pobres morriam à
míngua de atendimento, à deriva de recursos urgentes, cujos impostos obrigatórios e excessivos formavam o fundo vergonhoso
destinado ao bolso, à bolsa, aos paraísos fiscais da ganância desenfreada.
- Enquanto isto, milhares de vidas eram ceifadas, nas ruas,
avenidas, residências, praças, comércio por bandidos que nem
sequer usavam disfarce.
- Enquanto isto, policiais destinados à defesa da população
sucumbiam em mãos assassinadas orientadas por lideranças perigosas, inclementes, de dentro das prisões públicas.
- Enquanto isto, invasões de casas, lojas, bancos, eram efetuadas da maneira mais violenta, repetitiva, quer de dia, quer de
noite.
- Enquanto isto, carros, caminhões e outros veículos eram arrebatados com violência e morte de seus condutores.
O povo pode até mesmo não entender muito de política, mas
sabia que os grandes e vergonhosos problemas pelos quais estava passando, eram, na verdade, uma herança maldita de governos anteriores cujo interesse principal era locupletar-se do dinheiro
público, à revelia do bem comum!
A injustiça atrai a injustiça; a violência atrai violência (Lacordaire).
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PANORAMA

U

ma iniciativa entre a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e a
Associação dos Agricultores Familiares das localidades de Goiabeiras
(Mariana) e Piedade de Santa Rita (Ouro Preto) promove, no Campus Morro do Cruzeiro, e no Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas (ICSA) uma
feira da agricultura familiar. A feira agroecológica está funcionando normalmente neste período de férias toda quarta, das 9h às 13h30. São produtos
frescos, saudáveis, seguros e livres de agrotóxicos, como frutas, verduras e
legumes, além de queijos, carnes, pães, roscas e bolos vindos direto da roça.
No Morro do Cruzeiro, a barraca é montada no passeio do Centro de Convergência, entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. No ICSA,
as barracas são instaladas na entrada do prédio Padre Avelar.

Parabéns aos alunos do curso
Técnico em Mineração pela
formatura dia 2 de fevereiro.
Sucesso a todos, em especial
aos amigos, Jeferson Faria e
Igor Dias.

O

Instituto Trampolim de Ouro Preto recebeu na sexta-feira (1) a visita da presidente da Federação Mineira de
Ginástica, Katya Mourthé, e o representante da FIG Expert, Hardy Fink, responsável pelo desenvolvimento
da ginástica. Acompanhados pelo presidente do Instituto, Estácio da Costa, e da técnica Neusa Oliveira, eles conheceram o Centro de Treinamento do Instituto e o ginásio do CEDUFOP. “O Hardy ficou tão entusiasmado com
os ginásios do Cedufop que sugeriu que o local pode receber cursos da Academia FIG e sediar eventos internacionais, como Copas do Mundo, Campeonatos Sul-americanos e Pan-americanos”, conta Estácio.

Geraldo Mendes apresenta Projeto de Lei que proíbe
a utilização de fogos de artifícios que emitam som
Com o retorno das atividades da Câmara Municipal de Ouro Preto
nesta semana, um tema latente de final de ano foi levado à tribuna por
Geraldo Mendes, com o apelo de parcela da população e entidades protetores de animais, a questão dos fogos de artifícios. No ano de 2018 muitos
municípios aderiram a proibição da utilização desses utensílios, inclusive
a capital de São Paulo, devido aos malefícios a animais, mas também a
população em geral.
Segundo o Conselho Federal de Medicina em aproximadamente uma
década mais de 5 mil pessoas foram internadas para tratamento por acidentes com fogos de artifícios. Esses acidentes são dos mais variados, causando lesões, mutilações, deficiências e em casos mais extremos levando
a morte. Com relação aos animais de estimação, por terem uma audição
sensível causam pânico, alguns chegam a se machucar arranhando superfícies e em alguns casos ocorre a fuga do animal.
Com isso, o Vereador Geraldo Mendes apresenta o Projeto de Lei
159/19 que proíbe o comércio, uso e manuseio dos fogos de artifícios e
assemelhados com efeito sonoro, no âmbito de nosso município, permitindo apenas o comércio e utilização de fogos visuais que trazem luzes e
cores, sem estampido. A apresentação desse projeto visa o bem-estar da
população, principalmente dos idosos, autistas, crianças e animais, esses
que mais sofrem com os barulhos oriundo de fogos e rojões.
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o sábado (9), o Grêmio Literário Tristão de Ataíde sedia debate sobre
a vida e obra de Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde. O evento
conta com pesquisadores brasileiros que investigam a obra de Tristão, pseudônimo usado pelo intelectual. O objetivo do encontro é manter vivo este legado, incentivando o diálogo entre os estudiosos. O evento acontece das 10h
às 13h e após o seminário será lançado o livro “Correspondências de Mário
de Andrade & Alceu Amoroso Lima”, do professor de literatura Leandro
Rodrigues. A publicação conta com 58 cartas inéditas trocadas entre os dois
intelectuais entre 1925 e janeiro de 1945, um mês antes da morte de Mário.
Confira a programação completa em: alceuamorosolima.com.br

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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Lei Municipal proíbe acúmulo de
funções de motoristas de ônibus
em Ouro Preto e Mariana
Empresas descumprem legislação

Queima de componentes
eletrônicos compromete
o abastecimento na
Cojan, no bairro Bauxita
O Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (SEMAE-OP)
informa que o fornecimento de água na Cojan, localizada no bairro Bauxita, encontra-se prejudicado devido a problemas no painel elétrico que
compõe o Sistema Operacional responsável por bombear água para esta
região.
O SEMAE está providenciando a aquisição dos novos componentes
eletrônicos para substituir os que foram danificados a fim de solucionar
o problema o mais breve possível. É necessário que a economia de água
continue a ser feita pelos moradores afetados no intuito de se evitar o desabastecimento.
O SEMAE conta com a compreensão de todos e agradece!

O transporte coletivo voltou
novamente a ser alvo de críticas
pelos vereadores, tanto em Ouro
Preto, quanto Mariana. Na primeira reunião do ano, os vereadores
abordaram o descumprimento
da Lei Municipal pelas empresas
prestadoras dos serviços nas cidades, que proíbe o acúmulo de
função de motorista e cobrador
das tarifas.
Em Mariana, o autor do Projeto
de Lei, vereador Bruno Mol, falou
sobre o assunto na reunião de segunda-feira (4). “Isso foi uma atrocidade em nossa cidade e em todas
que aconteceram isso. As empresas
visando apenas o lucro, colocam
em risco a vida da população, pois
impõem aos motoristas a jornada
dupla, o que é inclusive vedado
pela lei trabalhista. A sobrecarga de
serviço pode ocasionar acidentes,
colocando todos que estão no ônibus em perigo”, pontua Mol.
A Guarda Municipal de Mariana chegou a fazer a fiscalização
das linhas para verificar a presença
dos auxiliares nas linhas. Foi determinado que a até quarta-feira
(6) todos os auxiliares teriam que

retornar as suas funções. Entretanto não foram informados detalhes
da operação, de quantas notificações, e quais penalidades caberiam à empresa. Até o fechamento
desta edição, a Prefeitura de Mariana não informou se a empresa
está cumprindo a legislação após
o prazo determinado. “Esperamos
um posicionamento do executivo,
pois é ele que tem que fiscalizar
a concessionária. Lei é imposta e
a empresa tem que cumprir. Nós
queremos ver se o prefeito vai ter
coragem de enfrentar o problema,
enfrentar a empresa e ter autonomia de fazer isso em favor dos
passageiros”, reforça o vereador
Bruno Mol.
Já em Ouro Preto, na reunião
de terça-feira (5) o vereador Vander Leitoa, autor do projeto de
Lei no município, que incentivou
a iniciativa em Mariana, também
falou sobre o assunto. “Nós vamos
cobrar, pois estamos preocupados
com os passageiros e motoristas.

Michelle Borges

As ruas de Ouro Preto exigem
mais atenção e é perigoso tanto
para motorista, quanto passageiro
o acúmulo dessas funções”, pontua o vereador.
O secretário de Defesa Social,
Antônio Ramos, disse que as empresas prestadoras do transporte
coletivo já haviam sido informadas da vigência da lei e que,
“diante das manifestações dos vereadores, expedi na quarta (6) uma
ordem de serviço para Ourotran e
para Guarda Municipal para que
fiscalizem as linhas e em caso de
descumprimento, apliquem as penalidades previstas”.
A reportagem do jornal O LIBERAL entrou em contato com
Guilherme Schultz, o gerente de
Relações Institucionais da concessionária de transporte responsável
pelo serviço nas duas cidades,
mas até o fechamento desta edição
também não houve repostas sobre
as denúncias de descumprimento
da Lei Municipal.

Ouro Preto: diretores e vice-diretores das escolas e coordenadores
das creches assumem funções para próximo quadriênio
Nesta semana, iniciam-se os
trabalhos dos novos dirigentes dos
estabelecimentos da rede municipal de ensino. A solenidade de posse aconteceu na quarta-feira, dia 6
de fevereiro, às 10 horas, no Paço
da Misericórdia (rua Padre Rolim,
344, São Cristóvão).
Em Ouro Preto, a escolha destes profissionais seguiu critérios
rigorosos que envolveram desde a
avaliação técnica de competências
até o desejo da maioria dos integrantes das comunidades escolares.
Ao dar posse aos novos dirigentes, o prefeito Júlio Pimenta
destacou a participação do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro
Preto, bem como do Conselho
Municipal de Educação, por terem

acompanhado todo o processo, e
lembrou que “o pleito foi marcado
pela transparência, impessoalidade
e ética, princípios valiosos que tem
nos educadores seus precursores”.

Durante a solenidade, a secretária municipal de Educação, Rosa
Ana Xavier, saudou os novos representantes das escolas e fez lembrar
“a participação das comunidades
Ane Souz

escolares na escolha de seus dirigentes nesse importante processo
democrático”.
Já o vereador e presidente da
Câmara Municipal de Ouro Preto, Juliano Ferreira, que também é
professor, fez questão de ressaltar
que a missão para a qual os novos
diretores e coordenadores foram
convocados “é uma tarefa árdua,
de grande responsabilidade, pois a
Educação é o pilar sustentador do
nosso país”.
Segundo a professora Flávia
Aparecida Pinto Barbosa, que assumiu a direção da Escola Municipal
Aleijadinho, as tarefas que aguardam os novos dirigentes devem
ser marcadas por grandes desafios:
“vamos ter que lidar com expectativas e frustrações, acolher as críticas

e transformá-las em combustível
motivador na busca pela excelência
na qualidade do ensino”.
De acordo com o diretor de
Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Educação, José Eustáquio Elias, o Taquinho, vários estabelecimentos passaram pelo processo de escolha de seus gestores
por meio do voto, enquanto outros,
em razão da ausência de candidatos
interessados em disputar o pleito,
tiveram suas diretorias nomeadas
pelo prefeito.
Início das atividades escolares
As atividades e aulas nas instituições municipais terão início dia
18 de fevereiro nas creches e escolas. O calendário foi adiado devido
aos atrasos nos repasses do Governo Estadual para o Município.
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Oficina de Verão do Acuruí:
Prefeitura de Itabirito investe
em fortalecimento turístico

Atrações gratuitas integraram uma programação ampla e diversificada

Entretenimento e
educação ambiental: a
receita de sucesso do
“Férias no Parque”

Na reta final do período de férias escolares, o Parque Ecológico abriu
as portas para a criançada de Itabirito. Entre os dias 28 de janeiro e 2 de fevereiro, a programação do Férias no Parque contou com diversas oficinas
e brincadeiras infantis, visitas orientadas ao viveiro e sessões de cineminha
ambiental.
"Faço questão de vir todos os anos. O evento é muito bom. A gente
se sente criança novamente", exaltou Alessandra Maria Anunciação, que
levou ao Parque Ecológico os filhos Yuri e Yago, além das sobrinhas Gabrielle e Luanna. "Acho muito legal. Em São Paulo, a gente não vê isso",
acrescentou Gabrielle, de 11 anos, que mora na capital paulista e veio para
Itabirito curtir as férias.
Interação por meio da música
Alguns dos momentos mais marcantes da programação foram as aulas
de musicalização. Durante as atividades, alunos da Fanpaz compartilharam conhecimentos com os visitantes. "Achei muito bacana a interação
com as outras crianças. Isso é bom para a sociedade ver que a criança tem
que ter uma oportunidade. É muito gratificante", destacou a coordenadora
e fundadora Maria Luisa Rosa.
A oficina Animais em folhas, que propôs a criação de imagens de animais a partir da colagem de folhas de plantas e árvores, também caiu no
gosto da criançada. "A oficina foi legal. No Parque, o que mais gosto são
os miquinhos", afirmou Karoline da Mata Silva, de seis anos, do bairro
Bela Vista. "Para as crianças, uma colônia de férias assim é muito bacana",
completou a avó Irani do Prado Chaves da Mata.
Aprendizado e diversão no Parque
A presença de centenas de crianças, somada à programação diversificada, resultou em uma receita de sucesso na avaliação da coordenadora do
Centro de Educação Ambiental - CEA. "Recebemos famílias e crianças de
Itabirito e de várias cidades da região. Ao longo dos seis dias, percebemos
nos olhares o entusiasmo com o evento, que aliou entretenimento e educação ambiental", salientou Fabiola Nonato.

A Prefeitura de Itabirito realizou entre os dias 21 a 26 de janeiro as oficinas de Verão do Acuruí.
Com uma programação diversificada, a ação teve como intuito fortalecer o turismo de base comunitária no distrito.
Ao todo, foram realizadas 12
atrações gratuitas durante uma semana em Acuruí. Para as crianças
aproveitarem as férias, atividades
como contação de história, oficina
de brinquedos e cineminha fizeram
parte da programação. Já para jovens e adultos, oficinas de costura
criativa, cultivo e flores e arranjos
florais, modo de fazer pastel de an-

gu e reciclagem e decoração foram
ofertadas. Os empreendedores não
ficaram de fora: workshop de cervejas artesanais e rodada de negócios foram também contemplados.
Atrações turísticas integraram a
programação, como visita guiada
na obra de restauração da Igreja de
Nossa Senhora do Rosário e Rua
Principal de Acuruí e 2ª edição da
Caminhada Fotográfica. As atrações das Oficinas de Verão do Acuruí foram encerradas com chave
de ouro, com o lançamento do CD
Circo dos Amores do cantor Serginho Barbosa, na Praça da Matriz.
Há 24 anos trabalhando no

ramo, a facilitadora da oficina de
cultivo e flores e arranjos florais, Orlene Campos Siqueira, revelou que
a intenção da oficina é “transformar
e ‘florescer’ o Acuruí, para que isso
se torne mais um atrativo turístico
para a região, além de uma possível
fonte de renda para os moradores”.
Quem participou da atividade aprovou o conteúdo. Foi o caso de Davi
Ávebra, 24, estudante de Design.
“Eu amei participar da oficina! Foram dois dias de muito aprendizado.
Além disso, fiz contato com pessoas
que se interessam pela área, o que
para mim é muito importante já que
pretendo investir no ramo”.

Mais comodidade e segurança: novo
rotativo entra em operação em Itabirito
O novo sistema de estacionamento rotativo de Itabirito entra em operação definitivamente a partir
do dia 11 de fevereiro. Para apresentar à população as novidades, o secretário municipal de Segurança e
Trânsito, Carlos Henrique Rodrigues, concedeu entrevista exclusiva ao O LIBERAL.
OL: Quais são as principais novidades do sistema de rotativo que
entrará em operação, definitivamente, no dia 11 de fevereiro?
Carlos: Para o consumidor, as
principais novidades são a emissão
de comprovante por ticket, SMS e
acessando o sistema por meio do
computador. Além disso, o parquímetro poderá ser utilizado com
cartão de crédito e moedas. Os motoristas também terão várias opções
de realizar o pagamento: celular,
monitores, postes de parquímetro e
comércio parceiro. Caso o usuário
esqueça de ativar o parquímetro,
ainda há possibilidade de pagamento de uma taxa no prazo de 48
horas, evitando multa. Para a Prefeitura de Itabirito, as novidades
resultarão em melhoria da fiscalização. Por meio de relatórios online, atualizados a cada 20 minutos,
teremos informações sobre o acionamento dos parquímetros e sobre
a arrecadação municipal.
OL: A troca dos parquímetros
aumentará o número de vagas
do rotativo?
Carlos: Na realidade, por contrato,
há previsão de mil vagas. Anteriormente, apenas 483 estavam inseridas no modelo de estacionamento

rotativo. A partir de agora, haverá
a expansão, atendendo ao número
determinado pelo contrato.
OL: O cartão utilizado nas
máquinas antigas continuará
valendo?
Carlos: Sim! Será preciso cadastrá-lo, uma vez que o sistema é diferente, mas os motoristas manterão
os créditos já adquiridos. Para tanto, basta cadastrar o Nome, CPF e
E-mail do usuário. O procedimento
será exigido até mesmo para quem
já tiver o botton. Esse processo será
realizado na sede da empresa, na
Rua Getúlio Vargas, em frente à an-

tiga fábrica de tecidos.
OL: A forma de utilização dos
minutos já adquiridos será
alterada?
Carlos: Sim! A partir de agora, os
minutos serão contabilizados por
veículo, e não mais por vaga. Ou
seja, os motoristas poderão aproveitar o tempo restante de um local
em outro que faça parte do rotativo.
Além disso, com o aplicativo, os
usuários também terão a oportunidade de adquirir minutos extras pela internet, sem precisar sair da fila
de um banco, por exemplo, quando
o crédito estiver acabando.
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O esporte e a tragédia: Brumadinho, Itabirito
e região choram a perda dos seus entes queridos. No esporte Brumadinho perdeu jogadores
do seu futebol amador como Joninho, Ramon,
Robert, Max e Eudes. A cidade de 40 mil habitantes tem uma das
mais fortes ligas do interior do estado. Tão perto e tão longe de nossa realidade esportiva, o município de Brumadinho conta com 60
equipes de futebol. Em 2018 foram 12 times na série A e 18 na série
B. é realizado ainda o Copão dos bairros envolvendo equipes dos
distritos, inclusive Córrego do Feijão. Tem ainda torneio máster,
futsal e futevôlei. São mais de dez campos gramados e atividades o
ano inteiro. Lá respira-se esporte.
Pirulito da Vila: Está fazendo bonito o nosso cantor e compositor
Pirulito da Vila. No próximo dia 17 próximo, a partir das 13h, se
apresenta na tradicional Feijoada do Cacique de Ramos no Rio de
Janeiro, ao lado de Anderson Bombom e do grupo Mistura Rica,
homenageando a Estação Primeira de Mangueira. Pirulito da Vila
vai conquistando plateias com boa música e grande padrão de qualidade.
Você tem saudade? Dos Bailes de Debutantes do União Sport
Club, de que sempre participavam artistas de renome nacional. As
meninas moças se apresentavam oficialmente para a sociedade sob
os olhares de gente elegante e associados dos nossos principais clubes. A música sempre sob a batuta do maestro Dungas valorizava o
evento. Baile das debutantes era assunto predominante da cidade.
Por onde anda? Luís Carlos Pereira, advogado de conceito na cidade. Ele já exerceu os cargos de presidente do União e da Câmara júnior. Foi destaque na administração municipal e está sempre
participando das grandes causas do nosso município. Luís Carlos
Pereira é gente de expressão na região dos Inconfidentes.
Córrego Seco: Quem passa pelo caminho margeando o Córrego
Seco fica indignado com a quantidade de lixo e entulhos que lá são
jogados. Sugere-se uma campanha educativa na região e se persistir multa ambiental em nome da proteção à natureza.
Louvável: A iniciativa do SAAE e a diretoria administrativa do
Asilo Santa Luiza de Marilac em celebrar convênio, propiciando a
oportunidade de você contribuir com nosso asilo através dos boletos mensais de conta de consumo de água. Os valores arrecadados
serão de grande valia na aquisição de material que dê conforto aos
nossos velhinhos.
Bombeiros: Nosso abraço a Leide Fátima, comandante do Agrupamento de Bombeiros de Itabirito, extensivo a todos os integrantes pelas ações de apoio ao povo de Brumadinho, principalmente
os desabrigados. Itabirito mais uma vez reconhece e aplaude as
iniciativas destes valorosos componentes.
Resposta: Primeiramente, gostaria de agradecer a menção de meu
nome e dos nomes de meus pais em sua coluna do jornal O LIBERAL, de 18 de janeiro deste ano. Somente a vi ontem, quando
visitei minha mãe em Itabirito. Gostaria de responder à pergunta
que fez: por onde anda? Moro em Belo Horizonte e vou raramente a Itabirito, geralmente duas vezes ao mês para visitar amigos e
parentes. Saio pouco na cidade, embora perceba as suas mudanças.
Atualmente, continuo administrando minha carreira artística: lancei o CD Balada dos Casais (www.baladadoscasais.tnb.art.br) em
2017, meu mais recente disco todo dedicado à obra de dois dos
maiores escritores brasileiros, Marina Colasanti e Affonso Romano
de Sant´Anna; e realizei o show Casa de Dalva, na capital mineira. Este espetáculo agora foi editado em vídeo e será lançado em
breve no Youtube e redes sociais. Já são 35 anos de carreira e 10
CDs lançados, com participações de Elza Soares, Maria Bethânia,
Nana Caymmi, Vander Lee, Matheus Nachtergaele, dentre outros.
Três deles são dedicados à Itabirito: Encontro dos Rios, de 2000;
Samba Sambá Sambô (2011, dedicado à obra de Pirulito da Vila)
e a coletânea Feminino em Canto (2010). Tenho CDs dedicados às
obras de Drummond, Cecília Meirelles, Henriqueta Lisboa e dois
discos infantis: TraLaLaLaLi (transformado no musical O menino
poeta) e O que você vai ser quando crescer? (Que fiz em parceria
com o premiado escritor Leo Cunha). Agora, você pode me encontrar nas redes sociais. Tenho páginas do facebook e no Instagram.
(Thelmo Lins)
Futebol: Os domingos ficaram mais alegres com o Hexa em campo. Cada jogo é marcado por muitas emoções e uma alegria azul
celeste contagiante. Enquanto isso o time do outro lado da lagoa
quando joga parece sessão terror. Haja sofrimento por parte de seus
torcedores. As pesquisas mostram que a alegria predomina nas alterosas, isso é bom. Dá-lhe Cruzeiro!
Carnaval: Já é tradição, e muito aguardado na city, os desfiles do
Cordão da Velha e Cordão da Nova com suas marchinhas e criatividades dando sempre um toque especial nas festas de momo.
Nas redes sociais, o Jovem Leopoldo Gurgel conclama a
todos a participarem do desfile de sábado quando a
Banda Nova desfila com seus foliões e os tradicionais
bonecos de Gilda e Coronel, além de outros.
Para Refletir: A disciplina é a mãe do êxito. (Ésquilo)
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Com a bola toda:
educadores físicos de
Itabirito fazem minicurso
com especialista argentino

Com a participação do renomado pesquisador argentino Pablo Juan Greco,
pós-doutor em Educação Física na UFRGS e professor da UFMG, o 1º Encontro
Pedagógico de Educadores Físicos de Itabirito foi promovido no dia 5 de fevereiro,
na Escola Municipal Guilherme Hallais França. O evento foi realizado pela Prefeitura, por meio das secretarias de Esportes e Lazer e de Educação, em parceria com
o Conselho Municipal de Esportes e Lazer.

Com abordagem teórica durante a manhã
e atividades práticas à tarde, o minicurso de
capacitação ministrado pelo argentino abordou
temas como iniciação esportiva e a relação entre esporte, saúde e desenvolvimento cognitivo.
"Para criar a cultura da saúde, nós precisamos
trabalhar o esporte desde cedo. Porque, se você
não trabalhar desde cedo, as pessoas não criam a
cultura da prática", pontuou Pablo Juan Greco.
Representante do Conselho Municipal de
Esportes e Lazer, Fabiano Teixeira Garcia destacou a proposta do 1º Encontro Pedagógico de
Educadores Físicos. "Esse evento teve como
objetivo motivar os professores, no início deste
ano letivo, para que os mesmos se sintam preparados e com o apoio necessário para desenvolver
atividades que promovam a iniciação esportiva
nas escolas, bem como desenvolver ações para
o bem-estar do indivíduo por meio do esporte".
"O Conselho surgiu com o objetivo de democratizar a gestão esportiva em Itabirito, bem
como de ampliar as possibilidades para os profissionais da área. A vinda do PhD Pablo Juan, profissional extremamente conceituado e referência
em todo o país, representa uma oportunidade de
informação, formação e troca de experiências
em que todos aprendem. Planejamos ampliar e
qualificar as escolinhas esportivas e entendemos
que que esse processo passa pela parceria entre
as secretarias de Esportes e Lazer e de Educação,
além da Educação Física escolar, por meio dos
professores", exaltou o secretário de Esportes e
Lazer, Alessandro Massaini.

Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
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QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA., por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente – CODEMA – torna publico
que solicitou, através do Processo nº 13290/2017, Licença Ambiental
para a atividade de 77.39.0-99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador, no endereço Rua dos Portões, lote 15-A quadra 04, lugar denominado “Faustina”, Bairro Residencial Vila da Serra – Itabirito/ MG.
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Sistema de Água - Município - Retro Escavadeira Randon 406 Advanced Ano
2016 - Marca Randon
Item

Descrição

Qtde.

Unid.

Vr. Unit.

Total:

1

Filtro de Ar Secundário(219001057L.194171)

4

Unid.

64,50

258,00

2

Filtro de Ar Primário
(219001058L.213171)

4

Unid.

48,00

192,00

3

Filtro de Óleo Motor
(1000001058L.213171)

4

Unid.

60,00

240,00

4

Filtro de Combustível
(219001068)

4

Unid.

19,50

78,00

Dotação Orçamentária - Oper./Manut. Sistema Água Urbano - Transporte
Item

Especificações

Unid

Qtde. em horas

Preço Unit. em R$

Preço Total em R$

1

Serviços Mecânicos em Veículos

Horas

250

73,20

18.300,00

Peças e Acessórios:
Sistema de Esgoto - Município - Caminhão Limpa Fossa (Ford) - Cargo 1719
Ano 2012/2013 Placa - OME 8748 - Marca Ford
Item

Descrição

Qtde.

Unid.

Vlr. Unit.

Total:

1

Mangote de 03 Polegadas

50

Metros

50,00

2500,00

2

Kit Visor do Reservatório

2

Unid.

115,50

231,00

3

Suporte Completo do Radiador

2

Unid.

100,00

200,00

4

Lona de Freio Dianteira

2

Par

100,00

200,00

5

Lona de Freio Traseira

2

Par

100,00

200,00

6

Bucha do Estabilizador

4

Par

28,00

112,00

7

Bieleta para Caminhão

4

Par

180,00

720,00

8

Filtro de Ar

5

Unid.

120,00

600,00

9

Filtro de Óleo

5

Unid.

80,00

400,00

10

Filtro de Combustível

5

Unid.

75,00

375,00

11

Kit de Cabo de Embreagem

2

Unid.

1800,00

3600,00

12

Kit de Embreagem p/ Caminhão

2

Unid.

3000,00

6000,00

13

Hélice para Caminhão

1

Unid.

882,00

882,00

14

Conjunto Coroa Pinhão

1

Unid.

1500,00

1500,00

15

Rolamento Pinhão Grande

2

Unid.

300,00

600,00

16

Rolamento Pinhão Pequeno

2

Unid.

200,00

400,00

17

Rolamento Pinhão Lateral

2

Unid.

180,00

360,00

18

Cola de Alta Temperatura

2

Unid.

10,00

20,00

19

Retentor do Pinhão

2

Unid.

80,00

160,00

20

Cruzeta da Transmissão

2

Unid.

208,00

416,00

21

Correia do Motor

4

Unid.

80,00

320,00

22

Mangueira da Turbina

2

Unid.

700,00

1400,00

23

Conjunto Caixa Satélite

1

Unid.

2500,00

2500,00

24

Mola Mecânica

4

Unid.

190,00

760,00

25

Mangueira Hidráulica

2

Unid.

100,00

200,00

26

Mola Mecânica Mestre

3

Unid.

180,00

540,00

27

Bucha das Molas

8

Unid.

20,00

160,00

28

Retentor da Roda Traseira

4

Par

20,00

80,00

29

Kit Suporte Estabilizador

2

Unid.

30,00

60,00

30

Reservatório de Água

2

Unid.

100,00

200,00

31

Tambor de Freio

4

Unid.

400,00

1600,00

32

Filtro Separador de Diesel

5

Unid.

100,00

500,00

33

Filtro Separador de Óleo

5

Unid.

100,00

500,00

34

Filtro Separador de Água

5

Unid.

100,00

500,00

35

Pino Central

4

Unid.

80,00

320,00

Valor Total das peças e acessórios: R$ 29.116,00

1

Descrição

Qtde.

Item

Descrição

1
2
3

Unid.
Unid.

Vr.
Unit.

Total:

65,00

260,00

Qtde.

Unid.

Vr. Unit.

Total:

Suporte Completo do Radiador

2

Unid.

100,00

200,00

5

Filtro Hidráulico (2190.00751)

4

Unid.

230,00

920,00

Lona de Freio Dianteira

2

Par

125,86

251,72

6

Filtro Racor (216002532)

4

Unid.

85,50

342,00

Lona de Freio Traseira

2

Par

125,86

251,72

7

Filtro do Ar Condicionado

4

Unid.

42,00

168,00

Dente

10

Unid.

50,00

500,00

4

Bucha do Estabilizador

4

Par

26,50

106,00

8

5

Bieleta para Caminhão

4

Par

250,00

1000,00

9

Chapa para Caçamba Frontal

2

Unid.

950,00

1900,00

6

Filtro de Ar

5

Unid.

80,00

400,00

10

Graxa de 08 Kilos

3

Unid.

84,00

252,00

7

Filtro de Óleo

5

Unid.

80,00

400,00

11

Ponteira da Direção

2

Par

520,00

1040,00

350,00

12

Bateria de 110 A

2

Unid.

600,00

1200,00

13

Pastilhas de Freio de Estacionamento

4

Unid.

10,00

40,00

14

Caçamba (0,60m)

1

Unid.

1000,00

1000,00

15

Pino Graxeiro

30

Unid.

0,800

24,000

8

Filtro de Combustível

5

Unid.

70,00

9

Kit de Cabo de Embreagem

2

Unid.

1184,00

2368,00

10

Kit de Emb. p/ Caminhão

2

Unid.

2000,00

4000,00

11

Hélice para Caminhão

1

Unid.

704,60

704,60

12

Conjunto Coroa Pinhão

1

Unid.

1500,00

1500,00

13

Rolamento Pinhão Grande

2

Unid.

200,00

400,00

14

Rolamento Pinhão Pequeno

2

Unid.

200,00

400,00

15

Rolamento Pinhão Lateral

2

Unid.

140,00

280,00

16

Cola de Alta Temperatura

2

Unid.

10,00

20,00

17

Retentor do Pinhão

2

Unid.

80,00

160,00

18

Cruzeta da Transmissão

2

Unid.

100,00

200,00

19

Correia do Motor

4

Unid.

110,00

20

Mangueira da Turbina

2

Unid.

134,90

21

Conjunto Caixa Satélite

1

Unid.

2000,00

2000,00

22

Mola Mecânica

4

Unid.

120,00

480,00

23

Mangueira Hidráulica

2

Unid.

100,00

200,00

24

Mola Mecânica Mestre

3

Unid.

170,00

510,00

25

Bucha das Molas

8

Unid.

32,00

256,00

26

Retentor da Roda Traseira

4

Par

59,00

236,00

27

Kit Suporte Estabilizador

2

Unid.

60,00

120,00

28

Reservatório de Água

2

Unid.

250,00

29

Tambor de Freio

4

Par

500,00

30

Filtro Separador de Diesel

5

Unid.

31

Filtro Separador de Óleo

5

32

Filtro Separador de Água

33

Pino Central

Valor Total de peças e acessórios: R$ 8.154,00
Sistema de Esgoto - Município - Retro Escavadeira Volvo BL 70B Ano 2012 Marca Volvo
Qtde.

Unid.

Vr.
Unit.

Total:

Filtro de Ar Secundário
(AF25957)

4

Unid.

120,00

480,00

2

Filtro de Ar Primário (11110284)

4

Unid.

90,00

360,00

3

Filtro do Comando Hidráulico
(BT8879-MPG)

4

Unid.

280,00

1.120,00

4

Filtro de Óleo Motor (P553771)

4

Unid.

38,00

152,00

5

Filtro de Combustível (P553004)

4

Unid.

21,00

84,00

6

Filtro Racor (R120-10M)

4

Unid.

90,00

360,00

7

Cano de Descarga

1

Unid.

30,00

30,00

8

Filtro Hidráulico (P763761)

4

Unid.

200,00

800,00

9

Filtro do Ar Condicionado
(2015001-2115 052786)

4

Unid.

100,00

400,00

500,00

10

Dente

10

Unid.

50,00

500,00

2000,00

11

Unha

10

Unid.

50,00

500,00

110,00

550,00

12

Chapa para Caçamba Frontal

2

Unid.

800,00

1.600,00

Unid.

70,00

350,00

13

Graxa de 08 Kilos

3

Unid.

84,00

252,00

5

Unid.

70,00

350,00

14

Ponteira da Direção

2

Unid.

180,00

360,00

4

Unid.

120,00

480,00

15

Bateria de 110 A

2

Unid.

600,00

1.200,00

Valor Total das peças e acessórios: R$ 21.733,84

16

4

Unid.

10,00

40,00

Sistema de Água - Município - Caminhão Ford 815E Ano 2011/2011 Placa –
HME 3629 - Marca Ford

Pastilhas de Freio de Estacionamento

17

Pino Graxeiro

30

Unid.

0,80

24,00

18

Bomba de Graxa

1

Unid.

100,05

100,05

Item

Sistema de Água - Município - Mini Escavadeira Yanmar Vio17 Ano 2015
Serie: OB538 - Marca Yanmar
Item

Sistema de Esgoto - Município - Caminhão Ford Cargo 816S Ano 2012/2013
Placa – HNB 7605 - Marca Ford

9

Item

Descrição

1

440,00
269,80

Descrição

Qtde.

Unid.

Vr. Unit.

Total:

1

Suporte Completo do Radiador

2

Unid.

100,00

200,00

2

Lona de Freio Dianteira

2

Par

125,86

251,72

3

Lona de Freio Traseira

2

Par

125,86

251,72

4

Bucha do Estabilizador

4

Par.

19,42

77,68

5

Bieleta para Caminhão

4

Par

240,00

960,00

Valor Total de peças e acessórios: R$ 8.362,05
Sistema Esgoto - Município - Óleos e Lubrificantes
Item

Descrição

Qtde.

Unid.

Vr. Unit.

Total:

1

Óleo de Motor para Caminhão
Limpa Fossa, Cargo.

40

Litros

20,00

800,00

Filtro de Ar Secundário
(P822686)

4

2

Filtro de Óleo (09ADD22)

4

Unid.

45,00

180,00

6

Filtro de Ar

5

Unid.

100,00

500,00

2

Óleo de Motor para Retro Volvo

40

Litros

15,00

600,00

3

Filtro de Combustível (Copo)

4

Unid.

50,00

200,00

7

Filtro de Óleo

5

Unid.

80,00

400,00

3

Óleo Hidráulico Retro Volvo

20

Litros

20,00

400,00

4

Filtro Hidráulico
(CSP08N-30150715)

4

Unid.

295,00

1.180,00

4

Fluido para Radiador para Retro
Volvo

5

Litros

20,00

100,00

5

Dente

10

Unid.

125,00

1.250,00

6

Graxa de 08 Kilos

3

Unid.

84,00

252,00

7

Bateria de 110 A

2

Unid.

600,00

1.200,00

8

Pino Graxeiro

30

Unid.

0,80

24,00

9

Bomba de Graxa

1

Unid.

79,99

79,99

10

Esteira

2

Par

2.956,90

5.913,80

11

Caçamba (0,25m)

1

Unid.

1.000,00

1.000,00

12

Caçamba (0,40m)

1

Unid.

1.000,00

1.000,00

8

Filtro de Combustível

5

Unid.

64,00

320,00

9

Kit de Cabo de Embreagem

2

Unid.

1994,20

3988,40

10

Kit de Emb. para Caminhão

2

Unid.

2000,00

4000,00

11

Hélice para Caminhão

1

Unid.

700,00

700,00

12

Conjunto Coroa Pinhão

1

Unid.

1500,00

1500,00

13

Rolamento Pinhão Grande

2

Unid.

200,00

400,00

14

Rolamento Pinhão Pequeno

2

Unid.

200,00

400,00

15

Rolamento Pinhão Lateral

2

Unid.

140,00

280,00

16

Cola de Alta Temperatura

2

Unid.

10,00

20,00

17

Retentor do Pinhão

2

Unid.

80,00

160,00

18

Cruzeta da Transmissão

2

Unid.

100,00

200,00

Sistema de Água - Município - Óleos e Lubrificantes

19

Correia do Motor

4

Unid.

109,00

436,00

Item

20

Mangueira da Turbina

2

Unid.

125,90

251,80

21

Conjunto Caixa Satélite

1

Unid.

2000,00

2000,00

22

Mola Mecânica

4

Unid.

120,00

480,00

23

Mangueira Hidráulica

2

Unid.

100,00

200,00

24

Mola Mecânica Mestre

3

Unid.

170,00

510,00

25

Bucha das Molas

8

Unid.

38,00

304,00

26

Retentor da Roda Traseira

4

Par

59,00

236,00

27

Kit Suporte Estabilizador

2

Par

60,00

120,00

28

Reservatório de Água

2

Unid.

270,00

540,00

29

Tambor de Freio

4

Par

500,00

2000,00

30

Filtro Separador de Diesel

5

Unid.

100,00

500,00

31

Filtro Separador de Óleo

5

Unid.

100,00

500,00

32

Filtro Separador de Agua

5

Unid.

80,00

400,00

33

Pino Central

4

Unid.

120,00

480,00

Valor Total de peças e acessórios: R$ 12.539,79

1
2
3

Descrição

Qtde.

Óleo de Motor para Caminhão
Ford Cargo 816S.

100

Óleo de Motor para Caminhão
Ford 815E.

100

Unid.
Litros
Litros

Total:

12,00

1.200,00

12,00

8

Fluido para Radiador para
Caminhão Ford 815E.

8

5

Óleo Hidráulico para Caminhão
Ford 815E.

8

Litros

12,00

96,00

6

Óleo de Motor para Retro
Randon

60

Litros

15,00

900,00

7

Óleo Hidráulico Retro Randon

30

Litros

20,00

600,00

8

Fluido para Radiador para Retro
Randon

5

Litros

15,00

75,00

Valor Total dos óleos e lubrificantes: R$ 4.327,00

Litros

20,00

1.200,00

Fluido de Freio para Caminhão
Ford 815E.

4

Litros

Vr.
Unit.

12,00

160,00
96,00

Valor Total de peças e acessórios: R$ 23.567,32

Valor Total dos óleos e lubrificantes: R$ 1.900,00
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 28/01/2019.
Pregão Presencial – 011/2019 S.R.P. – saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
006/2019 - Encontra-se aberto na sede do saaeita.mg.gov.br
Serviço Autônomo de Saneamento Básico Pregão Presencial – 013/2019- Encontrade Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99 em -se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
035/2019, na Modalidade de Pregão Pre- Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processencial nº. 011/2019. S.R.P. nº 006/2019 so Licitatório n° 037/2019, na ModalidaObjeto: Registro de preços para futura e de de Pregão Presencial nº013/2019. Obeventual contratação de empresa para pres- jeto: contratação de empresa especializada
tação de serviço de locação de pequenos em locação de escavadeira com operador
equipamentos para obras de Saneamento para execução de obras do SAAE – Serdo Serviço Autônomo de Saneamento viço Autônomo de Saneamento Básico
Básico de Itabirito-MG, conforme espe- com prestação de serviço no Município
cificações do anexo I, do edital, no dia de Itabirito-MG, conforme especificações
21/02/2019 às 09h00min, na sala de reu- do anexo I, do edital, no dia 25/02/2019 às
niões do SAAE, situado à Rua Rio Branco, 09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP: situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br. em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: comPregão Presencial – 012/2019 - Encontra- pras@saaeita.mg.gov.br
-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Denúncias
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o ProSugestões
cesso Licitatório n° 036/2019, na ModaCríticas
lidade de Pregão Presencial nº012/2019,
Novidades
Objeto: Aquisição de asfalto frio, para ser
utilizado em pequenos reparos proveniente
ENVIE PARA
de manutenções do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto da Sede e Distritos do SAAE no Município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I
do edital, no dia 22/02/2019 às 09h00min,
na sala de reuniões do SAAE, situado à
(31)
Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site www.

7530
984893--1699
355

Sexta-feira, 8 de fevereiro/2019
O LIBERAL Ed.1326 -ITABIRITO/MARIANA
www.jornaloliberal.net

Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público que
realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº026/2019, na modalidade Pregão Presencial nº005/2019 S.R.P. nº005/2019 Objeto: Para futura e eventual
contratação de empresa para realização de exames ambulatoriais de admissão, demissão,
periódicos e mudança de cargo para os servidores do SAAE, observando as particularidades
dos cargos e funções, bem como dos respectivos riscos descritos no programa de controle
médico de saúde ocupacional – PCMSO, conforme especificações do anexo I, do edital.
Empresas vencedoras e habilitadas: Clínica Médica Ariane Sociedade Simples LTDA,
Laboratório Souza Assunção LTDA E Medlar Serviços Medicos LTDA perfazendo este
processo um valor total de R$56.486,36 (Cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta e seis
Reais e trinta e seis centavos), Itabirito / MG, 04/02/2019 – Engº. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o Extrato da Ata
nº 005/2019 - Registro de Preço 005/2019 - Processo Licitatório nº. 026/2019 – Pregão
Presencial nº 005/2019 – Objeto Para futura e eventual contratação de empresa para realização de exames ambulatoriais de admissão, demissão, periódicos e mudança de cargo para
os servidores do SAAE, observando as particularidades dos cargos e funções, bem como
dos respectivos riscos descritos no programa de controle médico de saúde ocupacional –
PCMSO, conforme especificações do anexo I, do edital, Fornecedores e Relação do serviço
segue planilha abaixo: Fornecedor: Clínica Médica Ariane Sociedade Simples LTDA.
CNPJ: 21.144.456/ 0001-03.
Lote 01 - Operação e Manutenção das Ações de Gestão e da Adm. Geral do
Saae - 17 512 1711 4010 33.90.39.00 - Clínica/Fabricante/Se importado, País de
Origem - Clínica Ariane
Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
Total

1

Avaliação Oftalmologia

Unid.

20

90,00

1.800,00

2

Consulta Ginecológica

Unid.

35

150,00

5.250,00

3

Consulta Urologista

Unid.

65

150,00

9.750,00

4

Exame de Audiometria

Unid.

116

37,00

4.292,00

7

Exame de Espirometria

Unid.

116

40,00

4.640,00

8

Exame de RX-TORAX

Unid.

116

46,00

5.336,00

5

Exame ECG

Unid.

20

42,00

840,00

6

Exame EEG

Unid.

20

47,00

940,00

Valor Total: R$ 32.848,00
Fornecedor: Laboratório Souza Assunção Ltda. CNPJ: 25.705.757/0001-01
- Lote 02 - Operação e Manutenção das Ações de Gestão e da Adm. Geral do
Saae - 17 512 1711 4010 33.90.39.00 - Clínica/Fabricante/Se importado, País de
Origem - Laboratório Souza Assunção
Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
Total

1

Exame de Citológico Oncótico

Un.

35

37,00

1.295,00

2

Exame de Creatinina

Un.

116

5,39

625,24

3

Exame de Colesterol Total E
Frações

Un.

160

11,56

1.849,60

4

Exame de EAS

Un.

116

10,01

1.161,16

5

Exame de EPF

Un.

116

9,75

1.131,00

6

Exame de GGT

Un.

116

6,17

715,72

7

Exame de Glicemia

Un.

160

5,39

862,40

8

Exame de Hemograma
Completo

Un.

160

13,00

2.080,00

9

Exame de PSA

Un.

120

31,90

3.828,00

10

Exame de TGO

Un.

116

6,17

715,72

11

Exame de TGP

Un.

116

6,17

715,72

12

Exame de Ureia

Un.

116

5,39

625,24

13

Exame de VDRL

Un.

116

8,91

1.033,56

Valor Total: R$ 16.638,36
Fornecedor: Medlar Serviços Médicos LTDA. CNPJ: 19.286.785/0001-39.
Lote 03 - Operação e Manutenção das Ações de Gestão e da Adm. Geral do
Saae - 17 512 1711 4010 33.90.39.00 - Clínica/Fabricante/Se importado, País de
Origem - Medlar
Item

Especificações

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

Preço
Total

1

Exame de Mamografia
Digital Bilateral

Unid.

35

200,00

7.000,00

A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 04/02/2019.
Extrato de Contratos de Fornecimento
de Passagens Aéreas - Referência: Pregão Presencial nº 004/2019, Processo Licitatório nº 020/2019, S.R.P. nº 004/2019
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG. Contratada: Inconfidentes
Viagens e Turismo LTDA – ME. Objeto:
Futura e eventual contratação de empresa
especializada para atender sob demanda
o fornecimento de passagens aéreas, cotação, emissão, reserva, marcação, remarcação, endosso, reembolso e cancelamento,
para atender as demandas do Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE
de Itabirito-MG. Valor Total R$20.000,00
(Vinte mil reais). Forma de pagamento: em
05 (cinco) dias úteis, após, emissão e aceite
da Nota Fiscal. Vigência: Até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: 17.512.1711.4030
- 33.90.33.00. Data da assinatura do contrato: 04/02/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Empresa para Locação de Gerador - Referência:
Pregão Presencial nº. 083/2018, Processo Licitatório nº: 127/2018 S.R.P. nº
014/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratadas: Lima Soluçoes Energéticas
LTDA – EPP Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de locação
de um grupo gerador de energia elétrica a

diesel, com capacidade de alimentar um
motor de 120HP, incluindo transporte, instalação, operação, manutenção, seguro do
equipamento e desinstalação, sob demanda para ser utilizado na UTA – Unidade de
Tratamento de Água BR 040, do SAAE
de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Valor total:
R$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais) Vigência: Fica contratada até
31/12/2019 Dotação Orçamentária: Oper/
imp. e mant. do sist. de água do DI BR
040 e região ÁGUA LIMPA. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura: 02/01/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
027/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº006/2019 Objeto: contratação de
Pessoa Física ou Jurídica para prestação
de serviços em medicina do trabalho, de
modo a elaborar, implantar e coordenar o
Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO – NR 7, com realização de Consultas Médicas Admissionais,
Periódicas, Mudanças de Função, Demissionais, retorno ao trabalho e perícias Médicas. Conforme especificações do anexo
I do edital. O SAAE – Serviço Autônomo
de Saneamento Básico, tem no seu quadro
de servidores até a presente data, o número de 187 (cento oitenta sete) servidores,

sendo todos os cargos deverão constar no
PCMSO – Programa de Controle Médico
e Saúde Ocupacional, com seus respectivos exames, de acordo com descrição do
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais. Existe previsão de realização
de Concurso Público, Conforme especificações do anexo I do edital. Contratado,
Vencedor e Habilitada: Dr. Thiago Lisboa
Cunha e Silva perfazendo este Pregão
Presencial um valor total de R$35.992,00
(Trinta e cinco mil novecentos e noventa
e dois reais); Itabirito / MG, 05/02/2019 –
Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de contrato de consulta médica
– Médico do Trabalho - Referência: Pregão Presencial nº006/2019 nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Contratado: Dr. Thiago Lisboa Cunha e
Silva. Objeto: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para prestação de serviços
em medicina do trabalho, de modo a elaborar, implantar e coordenar o Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO – NR 7, com realização de
Consultas Médicas Admissionais, Periódicas, Mudanças de Função, Demissionais,
retorno ao trabalho e perícias Médicas.
Conforme especificações do anexo I do
edital. Valor Global: R$35.992,00 (Trinta
e cinco mil novecentos e noventa e dois
reais). Forma de pagamento: em 05 (cinco)
dias úteis, após atestada a execução dos
serviços, emissão e aceite da Nota Fiscal.
Vigência: Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária 17 122
1.701 4.001 3390.36.00 – Pessoa Física
Administração do SAAE – Recursos Humanos. Data da assinatura do contrato:
05/02/2019. 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
nº028/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº007/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação
de serviço de levantamento topográficos,
nivelamento, cadastro georreferenciado de
redes coletoras e interceptores de esgotamento sanitário e sistema de abastecimento
de água no Município de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I do
edital, do pregão presencial. A Comissão
de Licitação julgou por DESERTA, sem
concorrentes interessados em participar Itabirito/MG, 06/02/2019 – 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
nº031/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº008/2019 Objeto: contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de caldeiraria e serralheria (por
kg), para fabricação e montagem de peças, componentes e estruturas em perfis e
chapas metálicas nas áreas de atuação do
SAAE, pertencente ao Sistema de Água,
Esgoto, ETE, ETA, Perdas e DI-BR040 de
Itabirito - MG, com fornecimento de insumos, material e mão-de-obra, conforme especificações do anexo I, do Edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Eletromecânica
Mani LTDA ME. Perfazendo este Pregão
Presencial um valor total de R$103.516,00
(Cento e três mil quinhentos e dezesseis
reais), Itabirito / MG, 07/02/2019 – Eng.º
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Pessoa Jurídica
Especializada na fabricação e montagem de peças, componentes e estruturas
em perfis e chapas metálicas. – Serralheria - Referência: Processo Licitatório
nº031/2019, na modalidade Pregão Presencial nº008/2019, Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Eletromecânica Mani LTDA ME. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de caldeiraria e serralheria (por
kg), para fabricação e montagem de peças, componentes e estruturas em perfis e
chapas metálicas nas áreas de atuação do
SAAE, pertencente ao Sistema de Água,
Esgoto, ETE, ETA, Perdas e DI-BR040
de Itabirito - MG, com fornecimento de
insumos, material e mão-de-obra, conforme especificações do anexo I, do Edital,
Valor Global: R$103.516,00 (Cento e três
mil quinhentos e dezesseis reais), Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2019. Dotações Orçamentárias: Operações e manut. em abast. de
águas nas sedes urbanas. 17. 512. 1701.
4001. 33.90.39.00 Operações e manut. em
abast. de águas nas sedes urbanas – UTA
17. 512. 1701. 4001. 33.90.39.00 Operações e manut. em esgotamento sanitário
nas sedes urbanas- esgoto. 7. 512. 1702.
4002. 33.90.39.00 Operações e manut. em
esgotamento sanitário nas sedes urbanas
– ETE 17. 512. 1701. 4002. 33.90.39.00
Operações e manut. em abast. de águas
nas sedes urbanas – ETA 17. 512. 1701.
4001. 33.90.39.00 Operações e manut. em

abast. de águas nas sedes urbanas –Perdas
17.512.1701.4001.33.90.39.00 Data da
assinatura do contrato: 07/02/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente
do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Locação de
Imóvel (Lote de 435M²) - Referência:
Processo Licitatório nº 039/2019, Dispensa de Licitação nº 019/2019, nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratado: José
Barreto - Locatário. Objeto: Prestação de
serviços de locação de imóvel para suprir
a demanda de espaço para veiculo desta
autarquia. Valor mensal: R$1.100,00 (um
mil e cem reais). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: até 31/12/2019.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
Dispensa: 02/01/2019. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Locação de
Imóvel (Casa) - Referência: Processo
Licitatório nº 038/2019, Dispensa de
Licitação nº 018/2019, nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratado: Bonanza LTDA
- Locatário. Objeto: Prestação de serviços
de locação de imóvel, visando a modernização operacional e a busca de alternativa
para disponibilizar no SAAE importantes
mecanismo para incremento de eficiência
e eficácia. Valor Total: R$12.825,00 (Doze
mil oitocentos e vinte e cinco reais). Vigência: Fica aditado por mais 12 (doze) meses.
Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: até 31/12/2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da Dispensa:
02/01/2019. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
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Alteração de horário
das creches

A Secretaria Municipal de Educação de Mariana
comunica que a partir do dia 6 de fevereiro as creches passam a funcionar das 7h às 16h. A alteração
foi pensada para reforçar os laços afetivos entre as
crianças e os responsáveis, permitindo, assim, que
eles tenham um período maior de convivência.
De acordo com a secretária de Educação, Aline
Oliveira, a redução do horário não prejudica as atividades pedagógicas, que acontecem das 7h às 11h30.
Após esse horário são desenvolvidas atividades relacionadas à aprendizagem dos cuidados com a higiene, atividades lúdicas e o brincar.
“A educação em Mariana é tratada com seriedade. Por isso, a nossa preocupação vai além de oferecer um ensino de qualidade. Queremos também
promover a interação entre o aluno e o responsável,
que é essencial para o desenvolvimento e formação
da criança em sala de aula e na sociedade”, afirma a
secretária.

Mais de 300
propriedades
serão atendidas
pela Prefeitura

Mariana recebe curso de
arbitragem da Federação
Mineira de Futebol
Visando garantir melhorias nas quatro linhas
do futebol marianense, a Secretaria de Esporte, em
parceria com a Liga Esportiva de Mariana (Lema),
promove nos dias 15 e 16 de março o Curso de
Arbitragem de Futebol de Campo. Ministrado pelo
presidente da comissão de arbitragem da Federação Mineira de Futebol (FMF), Giulliano Bozzano,
a capacitação tem taxa de inscrição de R$100,00
e as inscrições podem ser feitas na sede da Lema,
localizada na Rua 16 de Julho, Centro.
Para o presidente da Liga Esportiva de Mariana, Wanderson Epifânio, o curso é uma maneira de
dar oportunidade para que os árbitros que atuam
na região se profissionalizem. “Esse curso irá beneficiar a equipe de arbitragem de Mariana e todo
entorno. Essa conquista trará mais conhecimento
e técnica aos juízes e bandeirinhas da região", afirmou. Para mais informações, o telefone de contato
é (31) 99787-0469.

A Prefeitura de Mariana iniciou o processo de
silagem nas propriedades
rurais da região. A expectativa é de que mais de
300 propriedades sejam
atendidas.
Silagem é o produto
resultante da fermentação,
realizada por bactérias, de
forrageiras em processo
de anaerobiose, picadas e
acondicionadas em silos.
Este processo de produção
de silagem denomina-se
ensilagem. A produção de
silagem permite um maior
número de animais por
unidade de terra, armazenagem de grande volume
de alimento em pouco
espaço e auxilia um aumento ou manutenção da
produção, em especial, em
épocas de seca. O trabalho
está sendo acompanhado
pelos servidores da Secretaria de Desenvolvimento
Rural.
Para o secretário de
Desenvolvimento Rural,
Wander Moreira Alves, a
silagem auxilia a produção
final do agricultor. “A
silagem fornece alimentos
quando há baixa produção
de matéria seca, diminuindo assim as perdas na produção de carne. Com isso,
os bovinos não perdem
peso, o tempo de abate é
reduzido e a produção de
leite mantida”.
Os produtores que
desejam solicitar o processo de silagem em sua
propriedade devem comparecer a Secretaria de
Desenvolvimento Rural ou
procurarem os servidores
da Secretaria que estejam
em campo acompanhando
o processo de silagem. A
secretaria é localizada no
Centro de Convenções
- Praça JK, sem nº. O Telefone é: (31) 3558-4173.

Mais qualidade de
vida nos distritos
As obras para a manutenção nos distritos de Mariana seguem a todo vapor na Subsecretaria de Gestão Urbana. Diversas intervenções foram realizadas para melhorar a qualidade
de vida dos moradores. As limpezas feitas pela subsecretaria,
por exemplo, são extremamente importantes para diminuir o
risco com animais peçonhentos e tornar o trânsito mais seguro, melhorando a visibilidade e evitando acidentes nos locais,
além de aumentar a segurança dos moradores.
Segundo o subsecretário de gestão urbana, as ações são
feitas de forma planejada. "O foco das limpezas é o risco de
animais peçonhentos porque os pontos que limpamos são
locais que a população faz caminhada. No começo do ano fazemos também um planejamento específico para as escolas,
visto que estamos no período de voltas às aulas", afirmou.
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Iniciada a segunda etapa de restauro
da Igreja de Cachoeira do Brumado
A matriz Nossa Senhora da
Conceição, de Cachoeira do Brumado, distrito de Mariana, passa
agora pela segunda etapa do restauro dos elementos artísticos.
Estão sendo investidos mais de
R$190 mil, repasse do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (FUMPAC).
Segundo a coordenadora de
restauro, Sandra Godoy, essa fase
abrange os púlpitos e o arco cru-

zeiro. “Esses elementos artísticos,
assim como os demais, apresentam
degradações no suporte e na camada
pictórica. Com relação ao suporte, as
degradações têm como causa principal o ataque de insetos xilófagos e na
camada pictórica são as repinturas,
que descaracterizam todo o conjunto
artístico da igreja”, explica.
As obras de restauro dessa segunda fase tiveram início no dia 7
de janeiro e até o momento já fo-

ram realizados os procedimentos
de desmonte e revisão estrutural,
higienizações no suporte e camada
pictorica e remoção de camadas de
repinturas em alguns elementos.
“Na fase de remoção de repinturas
dos púlpitos foi possível recuperar
a policromia original, com detalhamentos em folhas de ouro e
prata”, explicou Sandra.
A estimativa é de que as obras
sejam concluídas em até 5 meses.
Marcelo Cardoso

Prefeitura de Mariana repassa quase
R$150 mil às escolas de samba

PADRE VIEGAS: limpezas no adro da Igreja de Padre Viegas, Policlínica e ruas do distrito.
FURQUIM: limpezas dos córregos do distrito, do posto de
saúde e do cemitério.
CACHOEIRA DO BRUMADO: capina e limpeza do acesso
ao distrito, desobstruções de bueiros.
BANDEIRANTES: limpeza em diversas rua do distrito
MONSENHOR HORTA: limpeza na escola de Monsenhor
Horta, instalação de interceptor e melhorias na rede pluvial
GOIABEIRAS: limpeza da estrada de Curvava até Goiabeiras.

A Prefeitura de Mariana realizou o repasse da subvenção às
escolas de samba de Mariana.
Ao todo foram repassados quase
R$150 mil às escolas, sendo R$40
mil para as adultas, Acadêmicos
do Barro Preto, Vila do Carmo e
Morro da Saudade, e R$25 mil para a escola mirim, Vila do Carmo.
“É impossível pensar em Carnaval sem o desfile das escolas de
samba. É uma tradição em nossa

Cabanas e Morada do Sol
recebem ações da Guarda Municipal

Dando continuidade ao combate às ocupações irregulares, na última quarta-feira (30) a equipe de fiscalização
da Guarda Municipal esteve nos bairros Cabanas e Morada do Sol para impedir novas invasões. Na oportunidade,
foram encontradas cercas que demarcam áreas para invasão, além de algumas fundações e construções de alvenaria.
Participação popular - Todas as infrações foram regularizadas através da equipe da Guarda Municipal. A população marianense também pode colaborar no trabalho de prevenção de invasões em áreas públicas e privadas de
Mariana, basta ligar e denunciar irregularidades por meio do telefone: 153. O cidadão não precisa se identificar.

NOTA DE ESCLARECIMENTO – Alimentação Escolar
A Secretaria Municipal de Educação vem por meio desta nota esclarecer que não houve alterações no fornecimento
da alimentação escolar para as escolas da Rede Municipal de Ensino em 2019. O fornecimento de gêneros alimentícios
está ocorrendo normalmente para alunos e funcionários, nos mesmos moldes dos anos anteriores. A secretaria ressalta
que o Setor de Alimentação Escolar
do Município de Mariana trabalha
para o cumprimento da legislação
atinente à alimentação escolar (Artigo 4º da Resolução/CD/FNDE nº 26
de 17 de junho de 2013), sobretudo
no compromisso maior de oferecer
uma alimentação nutricionalmente
equilibrada, saudável e adequada às
faixas etárias dos alunos. Qualquer
alteração necessária será amplamente
discutida com a comunidade escolar
e também com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE), a
fim de garantir a qualidade e a segurança alimentar na Rede Municipal
de Ensino, bem como, a observância
da legislação pertinente.

cidade que atrai olhares de marianenses e turistas. É por isso que o
governo se empenha e realiza esse repasse. É uma ajuda para que
eles possam fazer uma apresentação ainda mais bela”, ressaltou o
prefeito Duarte Júnior destacando
que houve um aumento considerável no repasse em comparação
ao ano anterior. “No ano passado repassamos R$30 mil para as
adultas e R$17 mil para as mirins.
Percebemos que as escolas cresce-

ram muito, o que implica em mais
fantasias, carros alegóricos, instrumentos e outros materiais. Por
isso a decisão em aumentar esse
valor”.
A Avenida Getúlio Vargas vai
se transformar em um sambódromo, palco do grande espetáculo
cultural que é o desfile das 4 escolas de samba que confirmaram
presença no Carnaval 2019. Os
desfiles acontecem no domingo, 3,
e segunda-feira, 4.

O BERRO DO
BODE ZÉ

O pesadelo
se repete
Três anos mal se passaram, desde o rompimento da barragem na localidade de Bento Rodrigues, no município de Mariana, e todo o país é sacudido, novamente com acidente semelhante, no município de Brumadinho, Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Por que rompem as barragens? Cabe a profissionais competentes, por instância do poder público, analisar
e dar a resposta, se não a correta, a mais próxima possível da
verdade, para que então se julguem os culpados, se houver, e
se façam reparos às vítimas, lamentando-se as mortes porque
para essas não há reparo. No primeiro momento, o cuidado é
com as vítimas, na minoração do sofrimento, embora se saiba
que maior ele será quando para o restante da população a vida voltar á normalidade. Afora problemas circunstanciais, inevitáveis nesses casos, o primeiro momento tem sido conduzido de forma exemplar com a participação do poder público, da
comunidade e da própria empresa, assim como foi em Bento
Rodrigues. Lamenta-se é a repetição do pré-julgamento da empresa por parte da mídia, quando ainda não se conhecem as
verdadeiras causas do acidente, e, por que isso ou aquilo não
funcionou. Tragédias como a de Brumadinho e também a de
Bento Rodrigues não podem ser avaliadas, em suas causas e/
ou possíveis culpados, sem uma profunda, onerosa e demorada
investigação, sob o risco de não se chegar à verdade requerida.
Portanto, rótulos de culpabilidade, apontados para quem quer
seja, são prematuros, impertinentes e que servem apenas para
tumultuar o momento de comoção; quando famílias atingidas
pela tragédia requerem mais atenção, sob todos os aspectos,
desde o psicológico até alimentação, passando pelos fatores
abrigo, saúde, recuperação de documentos, gradativa recuperação do patrimônio. Resumindo, trata-se de recuperar a vida de
cada um dos sobreviventes e das famílias, diretamente atingidas
pela perda de algum dos seus membros. Sabe-se que, passado
o momento de impacto, muito mais ainda sofrerão as vítimas,
quando o mundo à sua volta iniciar o retorno à normalidade. No
momento, não falta o pão, o prato de comida, o colchão onde
dormir ou o ombro onde chorar. Depois disso, as coisas mudam... e é bom que estejam preparados!
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Moradora da Bauxita ganha carro zero km
na promoção Natal Solidário Cooperouro

A

Campanha Natal Solidário
Cooperouro chegou ao fim
nesta quarta-feira (06) com a entrega do Fiat Mobi zero km à cooperada Rosa Viana de Alcântara,
contemplada no sorteio realizado
dia 02 de fevereiro. Foram 13
cupons depositados pela ganhadora, que não esperava que a sorte batesse em sua porta. “Nunca
pensei que fosse ganhar um carro,
em meio a esse tanto de gente

participando, custei a acreditar
nisso”.
Rosa é moradora do bairro
Bauxita, em Ouro Preto e frequenta a Cooperouro desde o início de
suas atividades, na década de 80,
ainda na companhia do pai. Atualmente, ela divide seu tempo entre
cuidar do sobrinho e recolher material reciclável para venda.
Ao todo, a Campanha Natal
Solidário teve 40.190 cupons de-

positados na urna com a participação de 3.011 cooperados. Além
do carro, foram distribuídos 56
vales-compras de R$300,00, com
sorteios nos meses de dezembro
e janeiro. Paralelamente à campanha comercial, foi realizada a
Árvore Solidária com a doação de
186 presentes a crianças carentes
da cidade, atendidas pela Pastoral
da Criança da Paróquia de Santa
Efigênia.

