"A luta pela segurança tende a ser
mais forte que o
amor à liberdade"
www.jornaloliberal.net

Friedrich August
Von Hayek

Fundado em Agosto de 1988 por D. J. Rendeiro de Noronha

Ano XXXI - nº1318 - Circulação Semanal

OURO PRETO - ITABIRITO - MARIANA e distritos

Sexta-feira, 7 de dezembro/2018

Responsáveis pelo transporte público
de Ouro Preto demitem cobradores
Gabriel Ferreira

Josilaine Costa

A Transcotta e Turin Transportes,
responsáveis pelo transporte público
em Ouro Preto, anunciaram na manhã
da quinta-feira (6), a demissão dos
auxiliares de viagem, mais conhecidos
como cobradores, de todas as linhas da
sede e distritos. As empresas alegam
desequilíbrio econômico-financeiro
devido, principalmente, à falta de
reajuste tarifários há quase três anos.
No mesmo dia, os funcionários da
empresa Turin, inconformados com
a decisão, protestaram na garagem da
empresa solicitando informações sobre
o desligamento. Com a manifestação,
os ônibus dos horários da manhã pela
Turin não cumpriram seus itinerários.
De acordo com os funcionários, nenhuma explicação ou até mesmo a
informação de demissões foram repassadas a eles. Já as linhas da Transcotta
fizeram o percurso normal, mas com
atrasos, já que os ônibus circularam
sem os auxiliares. A auxiliar de viagem
que esteve na manifestação, Brenda
Santos, disse que os motoristas são
a favor das manifestações, visto que,
com as demissões, haverá acúmulo de
funções.
De acordo com Reinaldo Pinto, gerente Operacional da Turin, a
empresa conta com 48 auxiliares de
viagem e todos foram demitidos. A
Transcotta não informou o número de
funcionários desligados.
Uma reunião foi agendada para
a tarde da quinta (6) mas até o fechamento desta edição não foi informado
o acordo entre os participantes, sendo

eles os funcionários e representantes
das empresas, concomitante representantes do Executivo Municipal.
As concessionárias
Para justificar as demissões, a
Transcotta e a Turin Transportes divulgaram uma nota pontuando uma
série de fatores que ocasionaram as
demissões. Entre eles está a redução
do número de passageiros pagantes,
devido a crise e implantação da gratuidade no transporte para idosos acima
de 60 anos ao final do ano de 2016
- “sem a devida fonte de custeio, bem
como a concessão desorganizada e
desenfreada de benefícios de gratuidades no município”, - o grande número
de clandestinos realizando transporte
irregular de pessoas no município, sem
a devida fiscalização e atuação por
parte do poder público; a alteração, por
parte da Prefeitura de Ouro Preto, na
alíquota de impostos incidentes sobre
o faturamento das empresas, passando
de 3% para 5%; e por último a falta de
reajuste da tarifa, que não acontece há
quase três anos
Licitação
A Prefeitura de Ouro Preto publicou no dia 10 de setembro o edital
para licitação do transporte público da
cidade. O edital previa que as empresas que interessadas em participar do
certame deveriam realizar propostas
que contemplassem a otimização
das linhas, o uso de tecnologias, a
regularidade da prestação de serviço,
o atendimento em todos os distritos e
soluções para acessibilidade. O prazo

da concessão prevista no edital era
de 20 anos. No dia 26 de outubro, a
licitação para concessão do serviço de
transporte coletivo em Ouro Preto foi
concluída e somente o Consórcio Rota
Real, formado pelas empresas Turin e
Transcotta, apresentou uma proposta.
Mas há exatos um mês, no dia 7
de novembro, o Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais (TCEMG)
suspendeu a licitação questionando
alguns requisitos técnicos do certame,
o que considerou abusivo, impedindo
assim a concorrência.
Com a análise do TCE em andamento, os responsáveis não devem
cometer qualquer ato relativo à contratação sob pena de multa pessoal no
valor de R$5 mil.
Reajuste da tarifa
Após muita repercussão negativa
junto à população e aos vereadores, que
chegaram a trancar a pauta relacionada
ao executivo durante as reuniões, o
prefeito Júlio Pimenta chegou a revogar
o decreto, que aumentava o valor da
passagem de R$2,70 para R$3,20, e
também os que determinavam a data
em que o reajuste entraria em vigor.
Com a revogação, o aumento ficou suspenso até a homologação da licitação,
que teve o valor fixado de R$ 3,24.
Impasse
Na tarde da quinta-feira (6) aconteceu uma reunião entre representantes da
empresa, Prefeitura, Câmara e funcionários da Turin/Transcotta. Sem acordo
entre as partes, uma nova reunião foi
agendada pra esta sexta-feira (7).

Prefeito Alex se desdobra e
paga 13º salário em dia

Itabirito está entre as 43 cidades mineiras que irá pagar o 13º ao servidor público

Presente musical: neste fim de ano
a Orquestra Ouro Preto leva a magia
da música aos distritos PÁG.
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combate à Aids. PÁG.
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O servidor itabiritense pode ficar
tranquilo. O 13º salário, direito trabalhista adquirido desde a década de 60,
será pago integralmente no dia 20 de
dezembro. Mas esta não é a realidade
para os outros 810 municípios mineiros
que enfrentam dificuldades financeiras.
Dentre eles, 138 já declararam estado
de calamidade, segundo a Associação
Mineira de Municípios (AMM).
A instituição constatou, segundo
pesquisa realizada com os 853 municípios mineiros entre os dias 04 e 18
de novembro, que motivo é o mesmo:
o atraso de cerca de R$ 10 bilhões no
repasse de recursos públicos pelo governo estadual às prefeituras mineiras.
A falta deste pagamento comprometeu
o 13º salário dos servidores municipais
de cerca de 90% dos municípios.
Para o prefeito de Itabirito, Alex
Salvador, a cidade só conseguirá arcar
com o compromisso devido o enorme
empenho da gestão, em especial, da
Secretaria de Fazenda. “É uma lástima
que os municípios de Minas estejam
nessa situação. E em Itabirito não é
diferente. Só aqui o Estado está deven-

Sanderson Pereira

do R$ 26 milhões em repasses, o que
compromete algumas ações previstas
pela Prefeitura. Enxugamos gastos,
priorizamos ações, como é o caso do
pagamento em dia do salário e 13º do
servidor. Em momentos de crise, a experiência e tranquilidade fazem toda a
diferença para uma gestão justa e eficiente”.
Mesmo sem o repasse do Esta-

do, a Prefeitura de Itabirito concretiza
ações importantes, como a construção
das Creches dos bairros Quinta dos Inconfidentes, São José e Padre Adelmo;
construção da Farmácia de Todos que
irá atender a região dos Inconfidentes,
revitalização da Pista de Skate e da Fábrica Velha, assim como a instauração
do Pólo Industrial e a retomada das
obras da Avenida José Farid Rahme.
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Ouro Preto
na luta
mundial
contra a Aids
Com o objetivo de
conscientizar a população
sobre uma das doenças que
mais mata no mundo, nessa segunda-feira, dia 3, no
Campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, foi realizada uma campanha pelo
Dia Internacional da Luta
contra a AIDS.
A campanha é iniciativa
do programa Mais Saúde da
UFOP e da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto, e visa informar as pessoas
sobre os sintomas, perigos e
formas de prevenção.
O Dia Mundial de Luta
contra a Aids foi criado também para combater o preconceito que os portadores
de HIV - vírus humano de
imunodeficiência - sofrem
por causa da doença.
No Campus do Morro do Cruzeiro, em Ouro
Preto, foram distribuídos
laços vermelhos, símbolo
mundial da luta contra a
Aids, juntamente com um
informativo sobre o assunto. No Centro de Saúde da
UFOP as pessoas puderam
ainda realizar o teste rápido
de HIV.
Para obter informações
sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV,
acesse aids.gov.br
Programação de testes
rápidos HIV e sífilis
Posto de Saúde
Antônio Pereira
05 de dezembro, de
9 às 12h e de 13 às 15h
Posto de Saúde
São Cristóvão
07 de dezembro, de
9 às 12h e de 13 às 15h

89,3 FM

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br
Sempre com uma
programação
Mhz
especial para você!
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PROVÍNCIA DE CASAMENTO
SOCIAL
CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
98,7 FM

Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!

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

@evobikeshop
(31) 98433.0988

@evobikeshop
(31) 3553-2074

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

FRANGO ASSADO
do Vaguinho
Frango Assado todos os
sábados e domingos

R. Vigário Afonso,200 (ao lado da Dolci Pani)
Cachoeira do Campo - (31)98844-0915

DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
SAMUEL DE SOUZA ALVES, brasileiro, solteiro, operador mantenedor
mecânico, natural de Ouro Preto/MG,
nascido a 22/02/88, filho de José Raimundo de Souza Alves e Geralda da
Silva Mendes de Souza Alves e MARIANNA ANICETO CONCESSO,
brasileira, solteira, estudante universitária, natural de Ouro Preto/MG,
nascida a 14/07/88, filha de Raimundo
Lourenço Concesso e Maria Aparecida
Aniceto Concesso; Ambos residentes
neste subdistrito;
PAULO AFONSO MORAES BARTOLI, brasileiro, divorciado, funcionário público estadual aposentado,
natural de Leopoldina/MG, nascido
a 02/02/56, residente em Belo Horizonte/MG, filho de Francisco Bartoli
e Luzia Moraes Bartoli e JULIANA
SIMÕES TEIXEIRA, brasileira, solteira, servidora pública municipal, natural de Ouro Preto/MG, onde reside,
nascida a 05/12/71, filha de Augusto
José Teixeira e Wanda Auxiliadora Simões Teixeira;
CARLOS HENRIQUE SANTANA,
brasileiro, solteiro, atendente comercial,
natural de Ouro Preto/MG, nascido a
11/05/84, filho de José Vicente Santana
e Maria Aparecida Santana e JHULYA
GUIMARÃES DA SILVA, brasileira,
solteira, teledigifonista, natural de Ouro Preto/MG, nascida a 26/11/93, filha
de Devanir Augusto da Silva e Gislene
Aparecida Ferreira Guimarães; Ambos
residentes neste subdistrito;
RODRIGO ADRIANO DA SILVA
PIRES, brasileiro, solteiro, balconista,
natural de Ouro Preto/MG, nascido a
10/09/89, filho de Geraldo Benevides
Ramos Pires e CRISELLE RAIMUNDA XAVIER, brasileira, solteira, assistente social, natural de Ouro Preto/MG,
nascida a 09/07/82, filha de Geraldo Xavier e Maria das Graças de Jesus Xavier;
Ambos residentes neste subdistrito;
LEANDRO APARECIDO MENDES, brasileiro, solteiro, motoboy,
natural de Mariana/MG, nascido a
13/10/88, filho de Celeste João Mendes
e Maria Raimunda Mendes e RAISSA
MILENA ALVES CORRÊA, brasileira, solteira, técnica em enfermagem,
natural de Itabirito/MG, nascida a
23/01/98, filha de Mágno José Corrêa e
Lucélia Alves Ferreira Corrêa; Ambos
residentes neste subdistrito.
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto, 5 de dezembro de 2018.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

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

à vista no
dinheiro ou
cartão de
débito

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

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

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

Reflexões que o povo
brasileiro deve fazer XXVI
Depois de tudo que já se disse, até aqui, cada cidadão (ã) leitor(a) deve voltar seu pensamento para o seguinte: no embalo das
novas tecnologias que surgem e se expandem, tudo tem se transformado e, de forma geral, mais comodidade e facilidade se nos são
oferecidas. Ao mesmo tempo, o mundo passa a ser visto de outra
forma, novas maneiras vão surgindo no desenvolvimento de todas
as atividades humanas.
Veja-se o comércio, por exemplo, a atividade mais próxima e
mais necessária ao cidadão no convívio da coletividade. O consumidor deixou de ser elemento passivo, aquele que simplesmente
compra e vai embora; dentro de todo um processo do qual, além de
consideradas suas aspirações e desejos, ele passa a ser importante
e determinante. Nada mais é como era há dez, vinte, trinta cinquenta
anos. Agora, que cada um pense bem. O que mudou com relação
ao cidadão dentro do processo político, no regime, dito, havido e louvado como democrático? Nos últimos sessenta anos mudou a forma de votar, do sistema “marmita” (envelope recheado de cédulas
individuais) para o sistema de cédula única e, mais recentemente,
para a urna eletrônica; mudou também a forma de fazer campanha,
desde os monumentais comícios até as redes sociais na internet.
Quanto ao comportamento dos candidatos, em campanha, também
pouca coisa mudou, pois continuam a mentir e fazer promessas
vazias, do mesmo jeito. Diplomados e empossados, fazem tudo
(quando fazem) ao contrário do prometido.
O eleitor (povo) que, de acordo com o conceito de democracia,
exerceria a soberania, deteria o poder, nunca passou de joguete nas
mãos de políticos e respectivos partidos. O cidadão, homem ou mulher, dentro do processo político só tem a obrigação de votar, escolhendo, livremente (aí, sim) e em privacidade, dentre candidatos que
compõem o “prato feito”, apresentado pelos partidos. O direito do eleitor limita-se a aquele momento, diante da urna eletrônica; mais nada!
Como já foi dito, liberdade de expressão, imprensa livre (há controvérsias), liberdade de locomoção (ir e vir), liberdade de empreender, são acessórios democráticos e não constituem a essência da
democracia. Em teoria, seriam autoconcedidos pelo povo no exercício da soberania. Como a verdade é bem outra, esses acessórios
são liberados pelo sistema como forma de enganar e, infelizmente,
isso tem funcionado, aqui e em qualquer parte do mundo dito democrático. Se o povo estivesse no exercício da soberania, o presidente
da República, em seus últimos dias de mandato, não teria cometido
o atentado ao mesmo povo, consubstanciado no reajuste dos subsídios aos ministros dos tribunais superiores, sabendo-se que isso
provocará efeito catastrófico nas folhas de pagamento oficiais, em
todo o país. O presidente assim se comportou porque, de fato, isso
não é democracia! Registre-se, ainda, que mais de dois milhões de
assinaturas foram colhidas online contra o tal aumento, mas o povo
não tem vez no sistema.
Está na hora de dar uma vassourada nisso que aí está, eliminando os partidos, para que o Brasil tenha uma democracia aberta,
na qual o povo exerça sua soberania, ainda que por meio de representantes como atualmente. Vozes contrárias já disseram que, sem
partidos políticos, o país teria portas abertas para o autoritarismo,
para o fascismo e outros ismos. Isso é conversa fiada dos que não
querem mudanças, mas querem manter privilégios que o sistema
lhes escancara. Pelo contrário, do embate truculento entre partidos
é que pode surgir alguma figura dominadora e com sede de poder!
E não se propõe a eliminação pura e simples dos partidos! Há que
ter uma estrutura autossustentável com base no próprio eleitorado,
ao qual, em lugar dos partidos, passarão os agentes políticos responder; a vontade política estará com o povo e não mais com partidos ou quaisquer outros grupos. No passado, quando não havia outra opção para o povo, o açambarcamento do poder pelos partidos
políticos podia ser feito sem questionamentos, mas, na atualidade,
meios proporcionados por novas tecnologias colocam o povo em
condições de reclamar e assumir o que é seu direito, dentro do verdadeiro regime democrático.
Está na hora, pois, de o povo assumir seu verdadeiro papel no
regime democrático, valendo-se dos recursos que a inteligência humana proporciona. De forma ordeira, sem contrariar os princípios
democráticos aqui defendidos, o povo deve organizar-se, discutir e
exigir as mudanças necessárias, para que se estabeleça a verdadeira democracia, sem o atropelo dos partidos políticos que, além de
não representarem o povo, funcionam como abrigos da corrupção.
Partidos políticos já fizeram mal demais à humanidade!
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História de vida de jovem assassinado com
tiro de fuzil em Ouro Preto vira documentário
A história de vida do jovem
assassinado em Ouro Preto por
um policial, em setembro do ano
passado, virou tema de documentário produzido pelos alunos do
1º período do curso de Serviço
Social da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP). A pré-estreia de “Igor Mendes, Arcanjo de
Asas Negras” aconteceu na tarde
da quarta-feira (5) no auditório do
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), em Mariana, e contou com a presença de familiares e
amigos do jovem.
A iniciativa faz parte da disciplina de Introdução à História Brasileira e tem como objetivo promover o debate e a reflexão acerca do
grande número de jovens assassinados no Brasil, que em sua maioria são negros. “O caso do Igor,
infelizmente não é o último. Só
no ano passado, o Brasil registrou
mais de cinco mil pessoas mortas
por policiais, sendo que 71% dessas pessoas são negras. Isso é um
retrato da desigualdade racial no
Brasil e esta é uma forma de protesto contra o extermínio desses
jovens”, revela Wiliani Alves, uma
das produtoras do documentário.
Além de levantar o debate, o documentário é um memorial ao Igor
Mendes. “Levando em consideração o crime ocorrido e as marcas
deixadas por ele, este registro é um
memorial ao Igor, após um ano e
dois meses do seu assassinato. Nós
retratamos sua história por meio
dos depoimentos de familiares e
amigos”, destaca Wiliani.

A irmã de Igor, Nayra Mendes,
esteve na pré-estreia e falou que esta é uma oportunidade para que as
pessoas possam saber quem realmente foi o Igor. “Foi lindo e com
o documentário as pessoas vão
conhecer o Igor além da referência
do menino que foi assassinado pelo policial. Com o documentário é
possível descobrir quem ele foi de
verdade, o que ele significou para
cada um, como ele era, como era
seu cotidiano e quem ele significava”, destaca Nayra. “Mostra o vazio que a ausência dele nos deixou.
Nós da família, sabíamos de tudo
isso, pelo documentário das meninas qualquer pessoa vai saber”.
O jovem, de apenas 20 anos, foi
cruelmente assassinado durante
uma operação militar quando voltava de um show com seus amigos,
após ser baleado na cabeça por um
policial militar durante abordagem

no Centro de Ouro Preto. O fato
ocorreu no dia 15 de setembro de
2017 e causou grande revolta na
população ouro-pretana.
Bastante emocionada, a irmã do
jovem retratado no documentário,
Nayara Mendes, anunciou a criação do Instituto Igor Mendes, com
todos os trâmites já concluídos.
“Foi a forma que encontramos de
manter viva a memória de Igor. A
partir do ano que vem, vamos dar
andamento às nossas ações em
busca de esperança e oportunidade para os jovens moradores das
comunidades em Ouro Preto. “O
meu irmão sempre teve uma grande preocupação com o próximo
e isso nunca vai morrer, por mais
que ele não esteja mais conosco”.
O lançamento oficial do documentário será no Teatro Municipal
Casa da Ópera em data a ser definida.

Inédito: 1ª mulher a se tornar Mestre de
Taekwondo na Região dos Inconfidentes
A professora Adriana Moreira é a primeira mulher da Mulher
da Região dos Inconfidentes e a 2ª Mulher da Federação Mineira de
Taekwondo a atingir o Título de Mestre de Taekwondo. Ela conquistou o título no sábado (1) quando foi aprovada no exame de seleção.
A Mestre já havia conquistado duas medalhas de ouro este ano
no Campeonato Brasileiro de Taekwondo, em São Paulo no mês de
setembro. Este feito é algo memorável, já que no Brasil há poucas
mulheres com este título. Adriana, agora compõe o seleto grupo de
Mestres em Taekwondo.
A Mestra Adriana Moreira e o Professor Nilton Oliveira são responsáveis técnicos pela Equipe Espaço Saúde de Taekwondo da Região dos Inconfidentes, equipe Penta Campeã Mineira (2011, 2013,
2015, 2016, 2017) e que se destaca no cenário Esportivo Nacional
e Internacional.
Os atletas da Equipe Espaço Saúde de Taekwondo de Ouro Preto (Cachoeira do Campo, Amarantina e Sto. Anto do Leite) e Itabirito têm despontado em importantes torneios da modalidade, como o
Campeonato Brasileiro e Copa América, conquistando várias medalhas de Ouro, Prata e Bronze.
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PANORAMA

R

epresentante do DNIT, da prefeitura de Ouro Preto, da OuroTrans e representantes da Associação de Bairro do São José - Nilson de Almeida
e Silvino Pimenta - se reuniram para discutir melhorias no fluxo de veículos
em Cachoeira do Campo, principalmente na estrada que liga o distrito a Santo Antônio do Leite A reunião aconteceu nesta quarta-feira (5).

Mais dois alunos da Escola Municipal Benedito Xavier foram
vencedores no Projeto Turin
Transportes. Henrique
Zacarias, do 3º ano, e João
Sanches do 2° ano. Eles ficaram respectivamente em 2º e 4º
lugar. Parabéns aos alunos e
aos professores que
motivaram estas crianças.

N

o domingo, dia 9, acontece na Praça Tiradentes o Auto de natal beneficente ao Lar São Vicente de Paula. Para
ajudar o asilo será arrecadado leite desnatado e integral, café, chá, adoçante, produtos de higiene pessoal e
fraldas geriátricas. A programação tem início às 14h com Rua de Lazer, apresentação da Banda do Alto da Cruz e
em seguida apresentação de todas as fanfarras de Ouro Preto. Ajude o Lar, participe com toda família.
stá sendo realizada em Belo Horizonte, no Expominas, desde 4 até 9 de
dezembro, a 29ª Feira Nacional de Artesanato. Nesta edição, os irmãos Bretas, ouropretanos conhecidos por serem pioneiros
na arte de entalhe que saiu dos limites do
barroco, serão homenageados, juntamente
com outras sumidades da área. São esperados mais de 5000 artesãos que visitarão
mais de 1000 stands no local.

E

O

41º jubileu da Imaculada Senhora da
Conceição acontece em Ouro Preto,
desde 28 até o dia 08 de dezembro, dia
dedicado a Santa Mãe da Conceição. Durante o período, extensa programação com
terço, ofícios, alvoradas e missas, nas igrejas de Mercês e Perdões e de São Francisco, com participação intensa das paróquias
e comunidade católica.

N

o domingo, dia 9 de dezembro, acontece a oitava edição da Feira de Artes do
Morro São Sebastião. O evento reúne trabalhos artesanais e culinários de moradores
do bairro e são uma oportunidade para as
lembranças de natal. A mostra acontece na
União recreativa Sebastianense de uma às
cinco da tarde. Na ocasião haverá um sorteio com produtos de artesanato do bairro.

A

Sociedade Musical União Social, através de convênio firmado com
a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais e tendo um projeto aprovado, recebeu doação de seis instrumentos musicais: uma tuba,
três trombones de vara, um bombardino e um saxofone alto. A Banda Sociedade União Social, representada pelo seu presidente Silvino da Costa
Pimenta agradece em nome de todos à Secretaria representada pelo seu
secretário Angelo Oswaldo.

Nova tecnologia da Hindalco faz disposição de
rejeitos sólidos, eliminando o uso de barragens

A expectativa é de que mais 20 empregos diretos sejam gerados
com a implantação DO FILTRO PRENSA

A Hindalco Brasil apresentou
nesta quinta-feira (6) uma nova tecnologia, pioneira na região, para a
deposição de rejeito de bauxita durante o processo de produção alumina. Com investimento de mais
de R$20 milhões, o Filtro de Prensa
visa maior segurança e sustentabilidade nos processos da empresa.
Atualmente, a Hindalco deposita os rejeitos na barragem do
Marzagão. A lama é bombeada 24h
por dia, por meio de uma tubulação
com 150m de desnível.
A mudança para o novo sistema é gradual, e com o projeto
do Filtro Prensa a disposição de
rejeitos é feita de forma sólida,
eliminando os riscos de barragem.
“Com o atual sistema, todo rejeito será sólido, seco, eliminando a
disposição em barragens. Consequentemente, os riscos de barragem, de vazamento de tubulações,
que podem até contaminar o meio
ambiente, são eliminados”, explica

Jeorge Silva, gerente de produção.
Sobre a segurança da Barragem de
Marzão, o gerente garantiu que ela
está com os fatores de segurança
acima dos limites estipulados por
lei e que, mesmo com Filtro Prensa, a empresa tem investido para
garantir a segurança e integridade
da barragem.
Com o novo sistema, os rejeitos passam de 10% a 13% de mas-

sa sólida para 75%, formando o que
eles chamam de torta, um material
bem parecido com barro.
O filtro possui capacidade de
298 toneladas por hora e representa
uma economia de 360 mil litros de
água por dia, que é reaproveitada
pela empresa. O novo sistema já
está funcionando e irá substituir a
barragem de resíduos de Marzagão
gradativamente.
Michelle Borges

A Sociedade Musical União Social agradece à Orquestra Ouro Preto
pela participação da aluna Alexia Ramos na oportunidade em que
foi selecionada em seu curso musical e parabeniza a mesma pelo
excelente desempenho desejando votos de sucesso e felicidade.
Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

PROCURE-NOS!
Alcoólicos Anônimos 70 anos de Brasil,
salvando e recuperando vidas
Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos

R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com
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Mais uma vez, a equipe do projeto Judô
de Ouro, da Fundação Aleijadinho,
se destaca entre os melhores

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Os atletas ouro-pretanos do projeto Judô de Ouro da Fundação Aleijadinho conquistaram 10 medalhas
no Campeonato Brasileiro e a competição Sul-Americana de Judô, que
aconteceu no dia 24 de novembro, na
cidade de Mariana. As disputas reuniram cerca de 1.200 atletas de várias
partes do mundo.
Os desafios para este ano continuam, na sexta-feira, dia 30 de novembro, os atletas embarcaram para
a cidade de Curitiba para participar
da Seletiva Sub-21, que integra o processo de formação da seleção Júnior
nacional.
O projeto Judô de Ouro da Fundação Aleijadinho é um programa
que beneficia 80 crianças e jovens,
com idade de 6 a 18 anos, e é mantido com suporte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
(CMDCA) e do Fundo da Infância e
da Adolescência (FIA), com apoio da
Secretaria Municipal de Esportes de
Ouro Preto.

Audiência pública esclarece à população
as regras da concessão dos serviços
de água e esgotos no município
No dia 29 de novembro, quinta-feira, foi apresentado o edital de
licitação para concessão dos serviços de água e esgoto no município
de Ouro Preto, em audiência pública no auditório da Prefeitura.
Seguindo as diretrizes nacionais para o saneamento básico,
a melhoria e regulamentação do
saneamento básico é obrigação de
todos os municípios, e as prefeituras que não tiverem elaborado seus
planos não recebem repasses federais para a realização de obras nessa
área.
No lugar de privatizar, a cidade
de Ouro Preto optou pela concessão, na qual a empresa que assumir
a responsabilidade de cuidar dos
serviços terá a obrigação inicial de
realizar investimentos que proporcionem água tratada, de qualidade,
para todas as residências, além do
tratamento dos esgotos também.
Com isso, o cidadão continuará
contribuindo com a tarifa fixa por,
no mínimo, os próximos 30 meses.
O edital de licitação para concessão
dos serviços de água e esgoto prevê
também benefícios para as famílias
que não possuem recursos para pagar pelo consumo de água.
Além de um investimento de
R$ 141.100,00, as empresas que
irão participar do processo licitatório para concessão dos serviços de
água e esgoto de Ouro Preto deverão garantir, no sistema de abastecimento de água potável: hidrometração de cerca de 30.000 domicílios;

Ane Souz

substituição de aproximadamente
90 km de redes em mau estado;
controle de pressão, essencial para
controle de perdas; melhorias nas
estações de tratamento (ETAs); e
reforma, isolamento e impermeabilização de 89 reservatórios e criação de novos.
Já no sistema de esgotamento
sanitário, deverão ser implantados mais de 100 km de redes e 14
estações de tratamento de esgoto
(ETEs). Além de todos esses compromissos, a empresa que assumir
a tarefa de zelar pelo saneamento
básico de Ouro Preto deverá garantir tratamento e destinação final dos
resíduos dos esgotos de forma adequada ao meio ambiente.
A proposta de parceria entre
o setor público e o privado para
os serviços de saneamento bási-

co em Ouro Preto é uma medida
importante para resolver não apenas o problema de falta de água
nas residências, mas também dos
impactos causados pela ausência
de tratamento dos esgotos, que refletem drasticamente na saúde da
população. Hoje, no município,
apenas 0,6% dos detritos gerados
são tratados.

Quer
anúnciar?
Entre em
contato com:

1890
1
9
4
8
(31) 9

Ouro Preto é habilitado
no ICMS Turístico com
nota máxima pela
segunda vez consecutiva
Ouro Preto atendeu todos os requisitos para participação no ICMS
Turístico, recebendo 10 no somatório das notas referentes
à organização turística do município

A Secretaria de Estado de Turismo publicou no dia 05 de dezembro, a relação dos municípios
habilitados no ICMS turístico do
ano referência de 2017 e a cidade
de Ouro Preto se destaca com a
nota máxima para os critérios.
A cidade de Ouro Preto atende
aos requisitos estabelecidos pela
Secretaria de Estado de Turismo
(Setur) e é um dos municípios
mineiros habilitados pelo ICMS
Turístico pela segunda vez consecutiva. A habilitação do ICMS Turístico evidencia uma gestão municipal focada nas políticas públicas de turismo e no fortalecimento
do potencial turístico da região.
O Secretário Municipal de
Turismo, Indústria e Comércio,
Felipe Guerra, destaca a conquista desta habilitação e parabeniza os funcionários da Secretaria
de Turismo: “O recebimento do
ICMS turístico está muito além
do recurso que vem do estado para o Fundo Municipal de Turismo
para investir na atividade turística
do município de Ouro Preto. Ele
demonstra que estamos de acordo
com todas as políticas públicas nas
instâncias estadual e federal, nas
ações vêm sendo desenvolvidas.
Aproveito para parabenizar a
equipe do departamento de turismo, que está diretamente envolvida nas ações do ICMS Turístico,
para avançar na profissionalização
de toda a cadeia do Turismo na
nossa cidade Patrimônio da Humanidade”, ressalta Felipe Guerra.
A verba proveniente da arre-

Ane Souz

cadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) deve ser aplicada no desenvolvimento do turismo local
por meio de ações e projetos. O recurso é garantido por lei estadual,
que destina parte da arrecadação
do tributo para fundos de turismo.
Para receber o ICMS Turístico, os municípios inscritos devem
atender a alguns requisitos, como
participar do Programa de Regionalização do Turismo do Estado
de Minas Gerais, estar integrado
a circuito turístico, ter elaborada e implementada uma política
municipal de turismo, possuir um
Conselho Municipal de Turismo
(Comtur) em funcionamento e
possuir um Fundo Municipal de
Turismo (Fumtur) movimentado.
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Orquestra Ouro Preto Encerra 12ª Edição de
Projeto que Democratiza Acesso à Cultura
Orquestra nos Distritos promove concertos gratuitos, com caráter didático,
nos distritos de Ouro Preto, com patrocínio da Gasmig, através da
Lei Estadual de Incentivo à Cultura
Íris Zanetti

A Orquestra Ouro Preto dá
continuidade à série de concertos
Orquestra nos Distritos e encerra a
12ª edição, com apresentações em
Rodrigo Silva, Santa Rita e Lavras
Novas nesta sexta-feira, dia 07 de
dezembro. Sob regência do Maestro Rodrigo Toffolo, as apresentações são gratuitas e acontecem na
Igreja de Santo Antônio, às 8h30,
em Rodrigo Silva, no Salão Paroquial Felipe Turco, às 10h30, em
Santa Rita e na Igreja de Nossa
Senhora dos Prazeres, às 14h30,
em Lavras Novas. O projeto é
realizado com patrocínio da Gasmig, através da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura e incentivo da
Secretaria de Estado de Cultura do
Governo de Minas Gerais.
Orquestra nos Distritos
Há mais de 10 anos, o projeto vem democratizando o acesso
à cultura e à música de concerto
nos distritos do município de Ouro
Preto. Ressaltando o potencial da
música como elemento de transformação social na vida das pessoas, este ano a Orquestra optou
por privilegiar crianças, jovens e
toda a comunidade escolar da rede
pública de ensino dos distritos, dividindo o projeto em duas etapas. A

Íris Zanetti

primeira é formada por um bate-papo com o Maestro Rodrigo Toffolo,
nas escolas dos distritos, momento
em que os estudantes podem matar
a curiosidade e desvendar segredos
sobre diversos aspectos da música.
A segunda etapa é formada pelos
concertos, que possuem caráter didático, demonstrando, na prática, as
minúcias que foram apresentadas
na primeira etapa. “É um processo
de formação de público, imprescindível para que crianças e jovens
tenham acesso à outras possibilidades de fruição artística, em diálogo
com suas próprias vivências”, analisa o maestro, lembrando a emblemática frase de Fernando Brant,
cantada por Milton Nascimento,
que diz que todo artista tem de ir
aonde o povo está.
Neste sentido, o músico Cristian Budu, fenômeno brasileiro do
piano, ganhador de vários prêmios
internacionais e aclamado pela crítica como um dos mais importantes jovens pianistas da atualidade,
aceitou o convite do Maestro para
participar da 12ª edição do projeto,
e ao lado da Orquestra, encantou
o público nas primeiras apresentações e promete repetir a performance nas próximas. “É uma ale-

gria muito grande para mim, fazer
parte de um projeto tão importante
como este”, comenta Budu.
Concertos de Final de Ano
Além do Orquestra nos Distritos, a Orquestra Ouro Preto convida para seus últimos concertos do
ano, ambos no Sesc Palladium, em
Belo Horizonte. No dia 16, às 11h,
a Orquestra faz um concerto de
Natal, celebrando as festas de final
de ano, num momento de confraternização com o público. Já no
dia 21 de dezembro, em duas sessões (às 19h e às 21h30), o grupo
apresenta o espetáculo O Pequeno
Príncipe: concerto para narrador e
Orquestra, adaptação do Maestro
Rodrigo Toffolo do célebre texto
de Saint-Exupéry. A produção, que
integra vários elementos artísticos,
recebe música original de um dos
mais premiados compositores brasileiros, Tim Rescala; e a magia do
teatro de bonecos do bonequeiro
e artista contemporâneo Eduardo
Felix, do Pigmalião Escultura Que
Mexe. A direção é de Conceição
Rosière. Os ingressos para ambos
os espetáculos estão sendo vendidos, a preços populares, na bilheteria do Sesc Palladium ou pelo portal www.ingressorapido.com.br

Vereador Geraldo Mendes fala sobre
repasse financeiro para Câmara Municipal
Um assunto que sempre provoca muita discussão, é o repasse
para as Câmaras Municipais. A
maioria das pessoas não sabe qual
é a fonte desse recurso nem como
é calculado.
O repasse feito às Câmaras
Municipais é uma garantia constitucional que é feita pelas Prefeituras Municipais. As regras para
efetuar esse repasse estão contidas

na Emenda Constitucional nº 58 de
23/09/2009.
O vereador Geraldo Mendes,
que é advogado, explica que “a
Emenda Constitucional 58 alterou
o valor do repasse para as Câmaras.
Para as cidades que têm até 100 mil
habitantes, o repasse que antes da
Emenda era de 8%, agora é 7% em
cima do orçamento realizado pela
prefeitura no ano anterior, ou seja,
em Ouro Preto, o repasse para Câmara Municipal tem que ser de 7%”.
O vereador também explicou que “esse repasse, segundo a
Emenda Constitucional, deve ser
feito até o dia 20 de cada mês, e
caso o Prefeito Municipal repasse

valores maiores ou menores do que
os 7%, ele responderá por crime de
responsabilidade”.
Para Geraldo Mendes, “quanto
mais informações sobre as questões
da Câmara de Vereadores a população tiver, mais transparente ficará
as ações dos vereadores. Ainda tem
pessoas que acham que a Câmara é
ligada à prefeitura, e isso não procede. São poderes distintos, e cada
um tem autonomia para administrar seus recursos. As funções dos
vereadores estão contidas no artigo
segundo do Regimento Interno da
Câmara, e uma dessas funções é a
de administrar o andamento da Casa Legislativa”.

Almoço - Jantar
Caldos - Porções
Pizzas - Bebidas
*Self Service
sem balança
*Servimos
MARMITEX
com entrega
em domícilio e
para empresas
R. Sete de Setembro, 413 (próx. Matriz) - Cachoeira do Campo

3553-1642

98785-9075
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Abertura da Vila do Papai Noel e
Show abrem o Natal Iluminado 2018

Prefeitura de Itabirito
recebe novo carro
para Secretaria de
Assistência Social
A Prefeitura de Itabirito recebeu no dia 30 de novembro um carro zero
quilômetro - modelo Renault Duster 2018/2019 - para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. A doação do veículo é
resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com
a Vale S.A.
Ao longo de quatro anos, a partir de 2018, a empresa fará a reversão ao
município por meio da aquisição e doação de bens ou equipamentos, além
do repasse de recursos para o Fundo Municipal da Infância e do Adolescente (FIA). Os valores destinados ao FIA serão deliberados pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e voltados
a ações de promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente em
Itabirito.
"Os repasses contribuem para a efetivação de políticas, programas e
ações de combate ao trabalho infantil e de regularização do trabalho do adolescente. Ou seja, é Itabirito pensando no futuro e a gente sempre pensando
no povo", comemorou o Prefeito Alex Salvador.

PANORAMA
Lening Abdala

Para celebrar a magia natalina
e relembrar
o espírito
de união
em família,
a Coca-Cola
FEMSA
Brasil dá
continuidade a ações
especiais
para o Natal
de 2018 com a Caravana Iluminada de Natal. No dia 13 de dezembro, o comboio vai percorrer diversas ruas e avenidas de Itabirito,
às 20h, com saída na rua Francisco Marques Júnior, 3040 - Esperança (antiga Delphi). O roteiro completo pode ser conferido no
site: natal.cocacola.com.br

A Magia do Natal já tomou
conta das ruas e praças de Itabirito.
No dia 29 de novembro, aconteceu
na Praça da Estação a abertura da
Vila do Papai Noel com a chegada
do Bom Velhinho e a apresentação
da Fanfarra da Escola Municipal Manoel Salvador de Oliveira.
Crianças e adultos ficaram encantados com a decoração do Salão
dos Ferroviários.
Durante a abertura da Vila teve
até discurso de Papai Noel, que desejou muita saúde, paz e boas festas para todos que acompanharam
o evento. Para Fabiano Bicalho,
carioca que mora em Itabirito há
pouco tempo a pode prestigiar o
evento ao lado dos filhos Cecilia e
Nuno foi contagiante. “Achei uma
iniciativa maravilhosa e as crianças ficam super encantadas com
tudo. Ter a oportunidade de trazê-los para prestigiar esse evento é
maravilhoso”.
A Vila do Papai Noel está
montada no Salão dos Ferroviários, na Praça da Estação, onde a
população poderá tirar fotos com
o Bom Velhinho até o dia 24 de
dezembro.
Refinaria
Já no sábado, dia 1º de dezembro, foi a vez da Banda Refinaria
mostrar o seu repertorio instrumental no Natal Iluminado 2018.
Com um apanhado de canções que
influenciaram o Som Music, o público pode prestigiar uma noite de
boa música.
Para o baixista e produtor da
banda, Barral Lima, é sempre bom
fazer parte da programação do Natal Iluminado. “É maravilhoso tocar nesta festa, pois o Natal é uma

época que une as pessoas. Todo
mundo se junta e a nossa banda é
isso, juntamos para fazer o som que
a gente gosta. Então, vir a Itabirito
e abrir o Natal 2018 é uma honra”.
O público que foi prestigiar a
apresentação achou ótima a iniciativa de trazer música instrumental
para a praça. Erick Barbosa, morador da cidade do Serro, estava em
Itabirito a passeio e, quando ficou
sabendo do show, resolveu ir à
praça. “Cheguei à praça e deparei

com esse show maravilhoso, um
evento familiar. É muito importante trazer esse tipo de evento para a
praça, onde as pessoas têm música
de qualidade”.
Programação
A programação do Natal iluminado 2018 segue até o dia 28
de dezembro. Diversas atividades
culturais vão acontecer na Praça
da Estação e em outro locais da
cidade. A programação completa
está no site: itabirito.mg.gov.br.

No dia 29 de novembro aconteceu na Câmara Municipal de Itabirito a Audiência da Saúde com a
prestação de contas da gestão em
saúde dos primeiros oito meses de
2018. Na oportunidade, foram abordadas tanto a parte financeira como
a parte do atendimento nas unidades
de saúde pública do município. De
acordo com secretário de saúde e
vice-prefeito Wolney Pinto de Oliveira, essa audiência tem o intuito de
dar transparência à gestão e cumprir
a lei complementar 141, de 2012.
“Fazemos aqui uma prestação de
contas, contábil e técnica, além de
mostrar o que é feito com o dinheiro
da saúde e os serviços que são implementados”. Durante a audiência
foi ressaltada a falta do repasse do
Governo do Estado para custear a
saúde. Do total investido na saúde,

85% vêm de recursos da própria
Prefeitura. Entre os meses de janeiro
a agosto de 2018, mais de 100 mil
consultas na atenção básica foram
realizadas, mais de 184 mil exames
de diagnósticos e aproximadamente
cinco milhões de doses de medica-

mentos distribuídas pela assistência
farmacêutica.Além destes números
surpreendentes na área da saúde,
Itabirito investe muito mais do que o
exigido em lei. O mínimo aceitável
é de 15% da receita bruta, enquanto
Itabirito investe 26% deste total.

Audiência da Saúde: prestação de
contas de janeiro a agosto de 2018

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Orgulho itabiritense: O jovem Jackson cumpre o sonho de ser padre em celebração que
acontece no galpão da DELPHI sob os olhares
de milhares de fiéis. A formação original do
Jackson foi a de Gideão Mirim onde ele recebeu instruções do cabo
Edson e Márcia. Sábado este talento e orgulho de nossa gente passa a
orientar, evangelizar e cumprir a nobre missão do sacerdócio.
Sexta festiva: Na Biblioteca Pública Professor D’aulas de Azevedo uma noite de gala marcando o lançamento do livro Eternamente
Itabirito. Autor Ivacy Simões. O trecho do prefacio do desembargador José Antônio Braga define bem a importância desta obra: “...As
imagens reprisadas no livro nos remetem a um tempo nostálgico de
bons e inesquecíveis momentos e retratam as pessoas ilustres de nossa Itabirito em todos os seguimentos…”.
Eleições: As eleições do União Sport Club foram transferidas para
o próximo dia 22, sábado. Luís Carlos Nascimento e Marcelo dos
Santos Sobrinho, Bicão concorrem ao cargo de presidente. O primeiro com o propósito de dar sequência a excelente administração de
Clênio Silva, o segundo investir no futebol e fortalecer a agremiação.
Dança: Nesta sexta a Banda Hilux de Belo Horizonte dá o recado
musical no bailão do Simões no Bairro Novo Itabirito. Início 20 horas e termina meia-noite. Imperdível!
Paulo Barbosa: Sempre atuante e participativo o advogado Paulo
Barbosa foi eleito presidente da OAB Itabirito e comanda os destinos
daquela ordem nos próximos dois anos, dando sequência ao destacado trabalho de Celina Rodrigues de Oliveira.
Festa no Acuruí: A população feliz da vida com a restauração da
igreja comemora neste domingo o dia da padroeira Nossa Senhora
da Conceição. Além dos atos religiosos, acontecem também apresentações culturais e artísticas na praça do belo Distrito.
Por onde anda? Marise Gurgel. Esposa do Welby Gurgel do Lions
de Cachoeira do Campo. Marise é uma das grandes incentivadoras
das aula de dança, onde criou a escola Dança e Ritmo que faz história na região. Sempre incentivando a dança de salão e participando
de eventos sociais da região Marise Gurgel é gente de expressão na
região dos Inconfidentes.
Indefinições: Os nossos Trios Elétricos ainda não estão confirmados
para o carnaval de 2019. No momento, indefinições marcam e ameaçam o carnaval na área do Julifest. O nosso Rio Itabirito continua recebendo a lama do minério nestes tempos de chuva. Também adiada
as expectativas dos trabalhadores da massa falida da Usina Queiroz
Júnior. O processo aguarda novas movimentações. Ainda não se sabe
quem pintou a Pedra Vermelha. Tudo indefinido neste final de 2018.
Para Refletir: Acredite que você pode, assim você está no meio do
caminho. (Theodore Roosevelt)
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Sucesso total: Cepep encerra temporada
de cursos de culinária
Deixando gostinho de quero mais, a temporada de 2018 de cursos de culinária do Centro
Público de Educação Profissional José Toledo
Filho (Cepep), ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, chegou ao fim no dia 30
de novembro.
As últimas qualificações da programação
foram os cursos de decoração de bolos, finalizado no dia 23, na Associação Comunitária do
bairro Novo Horizonte, e de culinária mineira,
cujo encerramento aconteceu no dia 30, no bairro Munu.
Para os alunos, fica o legado de um ano de
muito aprendizado. "Apesar de já trabalhar na
área, a gente sempre tem um detalhe, algo a
aprender. A novidade para mim foi, principalmente, a decoração com chantilly. A profissional que esteve aqui fez uma demonstração básica e muito objetiva. Vai me ajudar muito no
dia a dia", exaltou a confeiteira Eliza Freitas,
participante do curso de decoração de bolos.
No caso de Rosana de Azevedo Dias, moradora do bairro Bela Vista, a expectativa é de que
o curso de culinária mineira tenha marcado o
pontapé inicial de um novo caminho profissional. "Fiz o curso justamente porque estou querendo mudar de ramo. Vim aprender para poder
seguir a carreira. O curso foi excelente, a professora tirou todas as dúvidas na hora. Aprendi
muita coisa", comemorou.
Planejamento para 2019
Para a coordenadora do Cepep, Alessandra
Oliveira, 2018 foi um ano especial. "Tivemos
dez cursos de culinária totalmente gratuitos para
a população, em parceria com as associações de
bairro e com a Secretaria de Assistência Social.
Para 2019, a expectativa é muito positiva. Estamos em obras para instalação da nossa cozinha
industrial. Com isso, os cursos acontecerão no
próprio Cepep", antecipou.

Matrículas
Abertas

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

Cras Maria Loura
comemora um ano
de atividades
No dia 26 de novembro, o Cras Maria Loura comemorou
um ano de serviços e atividades prestadas à população de Itabirito. Para deixar a data marcada, atividades especiais como a
oficina de Circo do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV) trouxe alegria a esse momento tão importante para a comunidade. A apresentação contou com dez
crianças e adolescentes que interagiram com a comunidade
efetivando o serviço à população.
Atualmente, o Cras Maria Loura atende aos bairros, Nossa Senhora de Fátima, Cohab, Santo Antônio, Esperança, Capanema, Marzagão, Agostinho Rodrigues, Quinta dos Inconfidentes, Dona Lila e Perobas, Estância Estoril e Água Limpa.

Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital São Vicente e
Paulo, por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente – CODEMA, torna
público que solicitou através do Processo nº 9344/2018, Licença
Ambiental Simplificada, para atendimento a urgência, nos endereços Rua Emídio Quites, nº 100, Bairro Praia – Itabirito/MG.

R. D r . G uilherme , 37 - C entro - (31) 3563.1039 - ITABIRITO

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº117/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº073/2018 Objeto: Aquisição
de tubos e conexões em PEAD e PVC, e
conexões em aço inox, para o SAAE de
Itabirito – MG. Conforme especificações
e quantitativos do anexo I e condições
previstas no edital. Empresas Vencedoras
e Habilitadas: HG Comércio de Materiais
Hidráulicos EIRELI, Multiforte Tubos e
Conexões LTDA - ME, Rosilda da Silva
Nascimento 46478264653, André Luiz
Palheiros Gouvêa – ME, Sanehidráulica
Representações Hidrúalicas EIRELI e Pregão Materiais De Construção LTDA, Perfazendo este pregão presencial um valor
total de R$157.153,52 (Cento e cinquenta
e sete mil cento e cinquenta e três reais e
cinquenta e dois centavos), Itabirito / MG,
30/11/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
VIII Extrato de Contratos de Prestação de Serviço Mecânico com Fornecimento de Peças. Referência: Processo
Licitatório nº051/2018, na modalidade
Pregão Presencial nº022/2018, S.R.P.
005/2018 Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresa Contratada: LI Comércio de
Materiais Hidráulicos e Pneumáticos Ltda. - ME. Objeto: Registro de Preços para
futura e eventual contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços
mecânicos de assistência técnica, socorro (atendimento no local onde o veículo
sofreu a pane) e manutenção preventiva
e corretiva com o fornecimento de peças,
componentes e acessórios, para os veículos
pertencentes e os que venham a pertencer
à frota do SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital,
Valor Parcial: R$3.541,45 (Dezoito mil
setecentos e cinquenta reais). Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência: Até
02/04/2019. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária Operações e Manut. em
Abastecimento de Água nas Sedes Urbanas 17 512 1701 4.001 33.90.39.00 17 512
1701 4.001 33.90.30.00 e Operação e Manuteções em Esgotamento Sanit. nas Sedes
Urbanas 17 512 1702 4.002 33.90.39.00
17 512 1702 - 20/08/2018.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº122/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº078/2018 Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de macro medidor de vazão
ultrassónico para atender de forma eficaz
a demanda do sistema de abastecimento de água do SAAE de Itabirito - MG,
conforme especificações do anexo I, do
edital. Empresa Vencedora e Habilitada:
Gaiatec Comercio e Serviços de Automação e Sistema do Brasil LTDA, Perfazendo
este pregão presencial um valor total de
R$23.600,00 (Vinte e três mil e seiscentos
reais), Itabirito / MG, 03/12/2018 – Eng.º
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contratos de Fornecimento
de Uniforme Masculino e Feminino. Referência: Pregão Presencial nº. 050/2018
Processo Licitatório nº086/2018 S.R.P.
nº 009/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Contratada:
Comercial C & C EIRELI ME, Zenite
Comercial LTDA e Leonardo Oliveira Rabelo – ME. Objeto: contratação de pessoa
jurídica especializada no fornecimento de
uniformes masculinos e femininos para os
servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/MG, conforme especificações do anexo I, do edital, do
edital. Valor Global: R$74.659,00 (Setenta
e quatro mil seiscentos e cinquenta e nove
reais), Forma de pagamento: em 10 (dez)
dias úteis, após entrega e aceite da Nota
Fiscal. Vigência: Até 14/08/2019. Dotação Orçamentária: Garantia da Política de
Recursos Humano do SAAE: 17 122 1708
4.012 33.90.30.00 Data da assinatura do
contrato: 27/11/2018. 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
nº123/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº079/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de hidrômetro volumétrico de pistão rotativo, com transmissão magnética,
sem acessórios de ligação ao processo e
filtro para atender de forma eficaz a demanda do Sistema de Abastecimento de
Água do SAAE de Itabirito - MG, conforme especificações do anexo I, do edital, do
pregão presencial. A Comissão de Licitação julgou por DESERTA, sem concorrentes interessados em participar Itabirito/
MG, 04/12/2018 – 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
nº124/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº080/2018 Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada em
manutenção, calibração e emissão de relatório de conformidade no modelo da ISO
9001:2015 dos equipamentos de medição
dos laboratórios de análise físicos – química e bacteriológica da ETA - Estação de
Tratamento de Água e Distrito do SAAE,
na UTA – Unidade de Tratamento de Água
no Distrito Industrial da BR040 Município
de Itabirito-MG, tendo como diretrizes
os padrões RBC/NIST e da portaria de
Consolidação do Ministério da Saúde nº
05/2017, anexo XX e na ETE – Estação
de Tratamento de Esgoto do SAAE de
Itabirito-MG, tendo como diretrizes os
padrões RBC e as Legislações padrões
de lançamento de efluente, Resolução
Conama Nº 357/2005 e suas alterações/
complementares, e COPAM 001/2018,
do edital. Empresas Vencedoras e Habilitadas: Carlos Frederico Torres Rodrigues
e Nilceia Oliveira Santos Fosaluza ME,
Perfazendo este pregão presencial um valor total de R$33.578,38 (Trinta e três mil
quinhentos e setenta e oito reais e trinta e
oito centavos), Itabirito / MG, 05/12/2018
– Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº125/2018, na modalidade de Pregão
Presencial nº081/2018 Objeto: aquisição
de conjuntos moto bombas submersas e
quadro de comando para atender aos sistemas de abastecimento público de água no
Distrito de Macedo no Município de Itabirito, conforme projeto de sistema de abastecimento e distribuição de água potável de
Macedo, conforme especificações do anexo I, do edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Global Bombas Hidráulica e Elétrica LTDA – EPP. Perfazendo este pregão
presencial um valor total de R$19.080,00
(Dezenove mil e oitenta reais), Itabirito /
MG, 06/12/2018 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de dispensa de licitação de Prestação de Serviço de Manutenção Atuadores Pneumáticos. Referência: Dispensa de licitação nº030/2018, Processo de
Licitação nº136/2018, nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito - MG.
Contratada: Sanequip Comercio e Equipamentos Ltda. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva em sistema pneumático da
ETA. Composto por 15 atuadores pneumático e respectiva válvulas dos filtros do
SAAE. Valor total do serviço: R$9.200,00
(Nove mil e duzentos reais). Forma de
pagamento: 10 (dez) dias uteis após a
emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica contratada por 30 (trinta) dias
ou até 31/12/2018. Dotação Orçamentária: 17.512.1705 4011 3390.30.00. Data:
28/11/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de dispensa de licitação de
Prestação de Serviço de Instalação de
comporta quadrada. Referência: Dispensa de licitação nº 031/2018, Processo
de Licitação nº137/2018, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito - MG.
Contratada: Sanequip Comercio e Equipamentos Ltda. Objeto: Prestação de serviços
de Fabricação e instalação de comportas
quadradas completa tipo Stop – Log, tamanho 500 x 500mm fabricado em material
de fibra de vidro para controla de vazão do
fluxo único para o SAAE. Valor total do
serviço: R$13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais). Forma de pagamento: 10 (dez)
dias uteis após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica contratada por 30 (trinta) dias ou até 31/12/2018.
Dotação Orçamentária: 17.512.1701 3001
44.90.51,03 Data: 28/11/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente
do SAAE.
Extrato de dispensa de licitação Para Aquisição de Bobinas de contas de
Água. Referência: Dispensa de licitação
Nº 032/2018, Processo de Licitação nº
138/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito - MG. Contratada: B
H Bobinas Ltda. Objeto: Aquisição de
Bobinas para impressão de contas de água
para impressora coletora de dados tipo
palm para o SAAE de Itabirito. Valor total : R$9.000,00 (Nove mil reais). Forma
de pagamento: 10 (dez) dias uteis após a
emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica contratada por 30 (trinta) dias
ou até 31/12/2018. Dotação Orçamentária: 17.122.1708 4008 44.90.00,00 Data:
28/11/2018. Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
III Extrato de Contrato de Locação de
Pequenos Equipamentos. Referência:
Processo Licitatório nº015/2018, na modalidade Pregão Presencial nº006/2018,
S.R.P. nº002/2018 Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG. Empresa Contratada: LOC
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Mil Máquinas e Andaimes LTDA, Objeto:
Empresa para prestação de serviço de locação de pequenos equipamentos para obras
de Saneamento do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito-MG, conforme especificações do Anexo I, do edital, Valor total desta empresa: R$3.520,00
(Tres Mil quinhentos e vinte reais). Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2018. Dotação Orçamentária
Operações e Manut. em Abast. de Água
nas Sedes Urbanas. 17 512 1701 4.001
33.90.39.00 e Operações e Manut. em
Esgotamento Sanit. nas Sedes Urbanas.
17 512 1702 4.002 33.90.39.00 Data da
assinatura do contrato: 23/11/2018. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente
do SAAE.
Pregão Presencial – 092/2018 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°139/2018, na Modalidade
de Pregão Presencial nº092/2018, Objeto: Contratação de profissional regulamentado pelo CRECI para avalição de aproximadamente 80 (oitenta) bens imóveis que
constituem o Patrimônio do SAAE em
atendimento as normas legais e demais especificações constantes neste edital, no dia
26/12/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 093/2018 - S.R.P.
nº016/2018 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99
em Itabirito - MG, o Processo Licitatório
n°140/2018, na Modalidade de Pregão
Presencial nº093/2018, S.R.P.nº016/2018.
Objeto: registro de preços para futura e
eventual fornecimento de pães de sal e pães
doces, de aproximadamente 50 (cinquenta)
gramas, para alimentação durante a jornada
de trabalho dos servidores do SAAE de
Itabirito-MG, conforme especificações do
anexo I, do edital, no dia 26/12/2018 às
14h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centros,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site
www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@
saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 094/2018 - S.R.P.
nº017/2018 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº
99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°141/2018, na Modalidade de
Pregão Presencial nº094/2018, S.R.P.
nº017/2018 Objeto: Registro de preços
para futura e eventual fornecimento de
leite longo vida integral UAT – ultra alta
temperatura, envasado em embalagem totalmente asséptica tipo (tetra pak) que proteja, garantindo uma perfeita e longa conservação de suas qualidades, com dizeres
de rotulagem, data de fabricação e prazo
de validade, informações dos ingredientes e composição nutricional, conforme
especificações do anexo I, do edital no dia
27/12/2018 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 095/2018 - S.R.P.
nº018/2018 -Encontra-se aberto na sede do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99 em
Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°
142/2018, na Modalidade de Pregão Presencial nº095/2018, S.R.P. nº018/2018
Objeto: o registro de preços para futura e
eventual aquisição de combustíveis para o
abastecimento de toda frota de veículos, e
outros equipamentos especiais que servem
ao SAAE de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I do edital, no dia
27/12/2018 às 14h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centros, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ITABIRITO
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.
Edital. Pregão Presencial nº 146/2018 PL 266/2018 – RP 077/2018 – Registro de
preço para futura e eventual contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços
de Locação de retroescavadeira, incluindo
operador, combustível e manutenção, em
apoio aos serviços prestados pela Secretaria
Municipal de Transportes da Prefeitura Municipal de Itabirito, MG. Tipo: Menor Preço.
A abertura será dia 02/01/2019 às 13:00 hs.
Pregão Presencial nº 152/2018 - PL
275/2018 – RP 081/2018 – Registro de
preço, para futura e eventual contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de
equipamentos e materiais esportivos para
atender a demanda esportiva da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Tipo:

Menor Preço por item. A abertura será dia
19/12/2018 às 13:00 hs.
Credenciamento nº004/2018 - PL 238/2018
– Credenciamento de pessoa jurídica para
realização de serviços em procedimentos
de análises em anatomia patológicas e citológicas atendendo SEMSA, conforme Tabela SUS. A abertura será dia 10/12/2018
às 13:00 hs. O edital poderá ser retirado pelo Site www.itabirito.mg.gov.br, no Depto
de Licitações; E-mail: licitacao@pmi.mg.
gov.br. A reunião de abertura do processo
acontecerá na sala de reuniões da PMI,
localizada na Av. Queiroz Jr, nº 635, Praia,
Itabirito/MG. Tel.: (31) 3561 4086/4050.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado - PP 136/2018 - PL 239/2018
– Vencedora: Delvani Ferreira de Souza
86477820625. CNPJ: 12.252.696/0001-22.
Itens: 01 e 02. Valor Total: R$ 11.400,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/
MG – Resultado - PP 139/2018 - PL
244/2018 – RP 071/2018 – Vencedora:
Adilene Anastacia Francisco – ME. CNPJ:
22.619.793/0001-64. Itens: 03, 04, 08, 12 e
14. Valor Total: R$ 39.149,40. Vencedora:
ECM Comercial e Serviços ME. CNPJ:
07.680.470/0001-92. Itens: 09, 10, 11 e
15. Valor Total: R$ 92.412,00. Vencedora: MPA Emprendimentos Eireli – ME.
CNPJ: 24.478.341/0001-35. Itens: 01, 02,
05, 06, 07 e 13. Valor Total: R$ 52.829,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Resultado Habilitação – Concorrência
Pública 009/2018 – PL 191/2018 - Contratação de pessoa jurídica para reforma
do Ginásio Poliesportivo Pedro Cardoso,
situada à rua Laura Margarida de Queiroz,
s/nº, Nossa Senhora de Fátima, Itabirito/
MG, incluindo mão de obra e materiais,
atendendo à SEMEL. Foram declaradas
inabilitadas as licitantes Bertran Engenharia e Comércio Ltda., CMC Construtora
Martins Costa Ltda., Fahel Construção Civil Ltda. EPP e Germec Construções Ltda.
– EPP. A CPL em atenção ao disposto no
artigo 48, § 3º da Lei 8.666/93, decide abrir
o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as
referidas licitantes apresentem nova documentação. A nova sessão para recebimento
da nova documentação ocorrerá no dia
19/12/2018 ás 12h30, no Departamento de
Licitações e Contratos.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Julgamento Propostas de Preços –
Concorrência Pública 010/2018 – PL
218/2018 - Contratação de pessoa jurídica
para continuação da construção da Avenida José Farid Rahme – Bairro Centro ao
Bairro Cardoso - Est. 81+18,880 à Est.
177+12,665 - extensão: 1,91 km, atendendo a SEMOS. Após análise das propostas
de preços foram declaradas classificadas as
licitantes Bom Retiro Empreendimentos e
Participações Ltda., BTEC Construções
Ltda., Terramil Construções e Terraplenagem Ltda., Santo Pio Serviços Ltda. e Top
Empreendimentos Ltda.. Foi declarada
vencedora a licitante Bom Retiro Empreendimentos e Participações Ltda. ME,
CNPJ: CNPJ: 04.459.998/0001-48, com o
valor global de R$7.970.479,60.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Ata 158/2018. Pregão Presencial 134/2018 – PL 2352018 – RP
070/2018 Objeto: Registro de Preço para
futura e eventual contratação de pessoa
jurídica para fornecimento contínuo e
fracionado de combustível para os veículos e equipamentos da frota municipal
em atendimento a SEMTRA. Detentor
da Ata: Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda –
CNPJ:23.062.698/0002-56 Item 1 - V.Un
R$4,94; Item 2 - V.Un. R$3,86. Homologação/Ratificação: 20/11/2018. A íntegra
da ata encontra-se disponível no Deptº de
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extratos das Atas 141/2018 e 145/2018 PP082/2018 – PL151/2018 – RP 045/2018.
Objeto: Registro de preços para eventual
e futura contratação de pessoa jurídica
para fornecimento de produtos para saúde
classificados como materiais Médico-hospitalares de apoio e diagnóstico III para
atendimento a pacientes nas Unidades de
Saúde. . Detentor da Ata 141/2018. Dominus Comércio Eireli –ME – CNPJ:
27.417.234/0001-95. Item 10 - V.Un.
R$1,08;. Item 22 - V.Un. R$0,20; Item 36
- V.Un. R$0,09; Item 71 - V.Un. R$479,00;
Item 72 - V.Un. R$490,00. Detentor da
Ata 145/2018. Mundial Cirúrgica Comércio De Materiais Médicos Hospitalares Ltda – CNPJ: 12.791.637/0001-22. Item 47 V.Un. R$32,00; Item 48 - V.Un. R$24,00;
Item 50 - V.Un. R$14,99. Item 79 - V.Un.
R$1,30. Item 88 - V.Un. R$7,00; Item 91
- V.Un. R$3,20; Item 92 - V.Un. R$3,20;
Item 93 - V.Un. R$3,20; Item 94 - V.Un.
R$3,20; Item 95 - V.Un. R$3,20; Item 96
- V.Un. R$3,20;;. Item 97 - V.Un. R$3,20;.
Item 98 - V.Un. R$3,20; Item 99 - V.Un.
R$ 3,20; Item 99 - V.Un. R$3,20. Homologação/Ratificação: 31/10/2018. A íntegra
da ata encontra-se disponível no Deptº de
Licitações e Contratos ou pelo site http://
itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG –
Extrato da Ata 166/2018 – PP 132/2018
- PL 232/2018 –Objeto: Registro de preços
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para eventual e futura contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de materiais para
manutenção de postes para atender a demanda de serviços prestados pela Secretaria
Municipal de Obras e Serviços.Detentor da
Ata: Elétrica Vila Rica Ltda.-ME. CNPJ:
23.987.811/0001-23. Item 1 - V. Un R$
92,44; Item 2 - V.Un R$160,60; Item 4 - V.
Un R$ 28,65. Homologação/Ratificação:
27/11/2018. A íntegra da ata encontra-se
disponível no Deptº de Licitações e Contratos ou pelo site http://itabirito.mg.gov.br.
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Contrato 664/2018 – PP
133/2018 PL 234/2018. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de materiais para serralheria e solda a fim
de atender a demanda de manutenção da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços,
Perfilados Santos E Gouvea Comercio E
Industria Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob o
nº05.292.655/0001-02. Valor: R$9.920,65.
Vigência: 31/12/2018
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
– Extrato de Contrato 687/2018. Pregão Presencial 133/2017- PL235/2017
– RP 073/2017. Prestação de serviços de
Brigadistas/Socorristas para trabalhos de
prevenção e combate a incêndios, controle de pânico e primeiros socorros, em
cumprimento à IT 12 (Instrução Técnica)
e em cumprimento à IT 33 (Instrução
Técnica) do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais – CBMMG, incluindo o
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária à realização
do serviço, para atender a demanda de
eventos artísticos culturais e outros na
sede e distritos promovidos ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Itabirito através da SEMCULT. Contratada:
G.S.V. Locação e Serviço EIRELI – ME
– CNPJ: 10.685.902/0001-62. Valor:
R$183.480,00. Vigência: 31/12/2019
Prefeitura Municipal de Itabirito/MG
- Extrato do 1º Aditivo nº 140/2018 ao
Contrato 266/2018 – Pregão Presencial
050/2018 - PL. 089/2018. Objeto: Prestação de serviços de chaveiro incluindo
abertura, troca e instalação e fornecimento
de fechaduras, troca de segredo, confecção
de chaves incluindo de veículos automotores, confecção de carimbos, fornecimento
de cadeados para atender a SEMAD. Contratada: Caike Barcelos Rodrigues Souza –
MEI - CNPJ: 28.300.577/0001-38. Valor:
R$12.130,00.
Prefeitura Municipal de Itabirito - SEMAD - Edital de Processo Seletivo Público Simplificado nº 007/2018. 5ª Convocação dos Candidatos Aprovados.
A Prefeitura Municipal de Itabirito-MG,
torna pública a Convocação dos Candidatos Aprovados para a Função de Médico de PSF, através do Processo Seletivo
Simplificado Classificatório nº007/2018,
para contratação de prazo determinado,
para atendimento de excepcional interesse
público do município. O detalhamento da
lista com os nomes no site oficial www.
itabirito.mg.gov.br, o jornal O LIBERAL
e DOEMG.
A Prefeitura Municipal de Itabirito
convoca os taxistas: Adão Rodrigues da
Silva, Ademir dos Santos Pimenta, Adilson de Moura, Adriano de Oliveira Silva,
Afonso Bonifácio Gonçalves, Agostinho
Gonçalves Braga, Ana Maria Assis Gois,
Antônio de Almeida, Antônio de Fátima
Silva, Antônio de Pádua Cardoso, Antônio
Ferreira Lima, Bruno Júnior Fernandes,
Célio Antônio Viana, Celso Caetano da
Silva, Celso Gonçalves do Nascimento,
Cíntia de Cássia Pereira, Clênio Natalino
Pessoa, Clério Luis de Carvalho, Daniela
de Jesus Modesto Reis, Edivaldo Lopes
de Oliveira, Eduardo dos Reis Braga,
Eduardo Tavares dos Santos, Elvino Alves
de Oliveira, Fábio Meira de Lima, Felipe

Eduardo da Silva, Filipe Campos Lage,
Flávio Antônio Arêdes, Geraldo Benedito Lopes, Geraldo Carraro, Gomercindo
Francisco dos Santos, Hely Gurgel, Itagiel
Ferreira Meireles, Joanice de Fátima Santos, João de Souza Machado, João Evangelista de Oliveira, José Custódio Ferreira,
José de Araújo, José de Fátima Gurgel,
José Geraldo Santana, José Maria Ferreira,
José Nascimento da Silva e José Raimundo Gois, para reunião a ser realizada na
próxima quarta-feira dia 12/12/18 às 15:00
horas na Casa de Cultura Maestro Dungas,
para assuntos relacionados ao processo licitatório, entre eles: mudança na ocupação
dos pontos, instalação dos taxímetros, valor das tarifas, etc.
A Prefeitura Municipal de Itabirito
convoca os taxistas: Juliana de Cássia
Braga Marques, Juliano Antônio Reis
Sans, Juliano de Carvalho Reis, Jussara
Braga da Silva Gonçalves, Karina Soares
Baêta, Kennedy de Lima, Luciana Paula
Oliveira de Siqueira, Luiz Carlos Felix da
Silva, Luiz Celeste Lafeta Rabelo, Maicon
Bruno Gonçalves Braga, Manoel Severino
do Nascimento, Marcelo Luis Cesário,
Márcio Antônio Arêdes, Marlene da Silva
Braga Ribeiro, Maurílio Soares Andrade,
Michael Eduardo Paccelli Silva, Moacir
José Corraide, Nice de Aguiar, Nilton de
Oliveira Braga, Noé Braga, Osvaldo Rosa da Rocha, Paulinelho Nogueira Amorim, Pedro Antônio Miranda, Pedro José
Barbosa, Raimunda Gonçalves Marques,
Reinaldo José da Silva, Renê Sebastião
Baêta, Renildo Marques de Santana, Rimon Santana Teixeira, Roberto Braga de
Matos, Roberto José Cesário, Rodrigo dos
Reis Braga Fiorilo, Romeu Simão Barreto,
Ronildo de Faria Vitorio, Rosélio Candido
Pedrosa, Rosinéia Marques Batista, Sebastião Canuto Pereira, Sérgio Roberto Matos,
Urbano Braga de Matos, Vitório Eduardo
Teixeira e Wagner Elias Lopes de Siqueira, para reunião a ser realizada na próxima
sexta-feira dia 14/12/18 às 15:00 horas na
Casa de Cultura Maestro Dungas, para assuntos relacionados ao processo licitatório,
entre eles: mudança na ocupação dos pontos, instalação dos taxímetros, valor das
tarifas, etc.
Extrato da Decisão do Processo Administrativo Punitivo nº 20.2018. Apuração de
descumprimentos de cláusulas do contrato
administrativo de nº 224/2017 em face da
empresa Associação de Responsáveis em
Coleta Seletiva- ARCOS. Inexecução parcial do contrato. Aplicação da penalidade
de suspensão temporária de participação em
licitações e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de 06 (seis) meses. Recurso Administrativo julgado improcede. Decisão Transitada em Julgado. Data
da Decisão: 06.11.18.
Edital de Citação Prazo 10 Dias, expedido nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 16/2018, instaurado
pela Portaria nº 8658, de 24 de outubro de
2018. A Comissão Processante Disciplinar,
FAZ SABER ao Sr. Eduardo José Da Costa Faria, Matrícula nº 44.435, Tratador de
Animais, Lotado na Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, acerca do processo administrativo disciplinar nº 16/2018, instaurado
pela Portaria nº 8658, de 24 de outubro de
2018, para apurar a prática de eventual ilícito disciplinar. Encontrando-se o servidor
em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua citação por edital, para que ele,
no prazo de 10 (dez) dias, que começará a
fluir após o prazo de 10 (dez) dias, querendo, apresente defesa escrita, podendo fazer-se representar por advogado, sob pena
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo denunciante.
Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.

Artistas mineiros doam obras
de arte à igreja de Nossa
Senhora da Conceição, no
distrito de Acuruí em Itabirito
Sérgio d’ Souza

O Instituto Yara Tupynambá, através
de parcerias com a Prefeitura de Itabirito,
Ministério Público Estadual e Paróquia
de São Sebastião, restaurou, neste ano, a
Igreja de Nossa Senhora da Conceição,
edificação do século XVIII, localizada no
distrito de Acuruí, em Itabirito, tendo ação
efetiva na conservação do patrimônio, cultural e religioso do Estado. A Instituição irá
incorporar, no próximo dia 8 de dezembro,
em missa festiva, às 14h, em Acuruí, dois
quadros de 1,20 x 1,0m de autoria de Yara
Tupynambá e Hely Costa, com imagens
de Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora da Conceição, assim acrescentando
às construções históricas o olhar de dois artistas de diferentes gerações e que hoje representam a arte mineira, em uma significativa integração entre passado e presente.
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Arena Mariana é palco para mostrar
a diversidade esportiva de Mariana

A

Câmara de Mariana promoveu debate com a Associação das Pessoas
com Deficiência de Mariana (ADEM) em defesa do transporte público inclusivo na cidade. Mais de 60 cadeirantes do município sofrem
devido aos problemas detectados nos elevadores dos ônibus que fazem as
linhas do transporte coletivo de passageiros. A solicitação foi um pedido
do vereador Juliano Duarte (PHS), que destacou que o objetivo foi cobrar
um posicionamento da empresa Transcotta. A reunião contou com a participação da diretoria executiva e do conselho fiscal da ADEM e do gerente
de Relações Institucionais da Transcotta, Guilherme Schulz, que disse que
os motoristas passam por treinamentos para desempenhar a função e que
cerca de 50% da frota da concessionária está equipada com o elevador.
Ele pontuou que a topografia da cidade é um dos maiores desafios para
garantir o bom desempenho do equipamento.

N

o dia 12 de dezembro, na Praça da Sé, em Mariana, acontece o evento: “Observatório Jovem: O Encontro”, com o tema: “Identidades em
Movimento”, que tem como base o respeito pelas diferenças e individualidades de cada um. A abertura será a partir das 19h com participação do
grupo de percussão Bença Valentim. O evento é integração de várias oficinas realizadas pelo Clube Osquindô e Entidades parceiras, e está sendo
produzido pelos jovens participantes da oficina de produção de eventos.
Lincon Zarbietti

E

m comemoração ao Dia do Palhaço, no dia 10 de dezembro, o Circovolante vai promover a 6º edição do projeto Noites Circenses, em
Mariana. Os espetáculos, com apresentações de artistas locais, acontecem
na Praça Gomes Freire, o Jardim, no sábado (8), das 18h às 21h. Esta será
a última edição do noites circenses de 2018 e em seis edições, o projeto
comemora a marca de 10 mil pessoas assistindo aos espetáculos, com apresentações de mais de 40 artistas, grupos e companhias ao longo do ano. O
Noite Circenses conta com apoio da Prefeitura de Mariana e parceria com a
Fundação Renova.

No domingo, 02, a Arena Mariana foi palco para dois grandes
eventos que reuniu praticantes de
várias modalidades diferentes, o
basquete 3x3 e os esportes de contato. O encontro gerou muita emoção, adrenalina, superação e união.
As competições começaram pela
manhã e se estenderam até o final
da tarde.
O prefeito de Mariana, Duarte
Júnior, esteve presente em todas as
competições e falou sobre a multiplicidade de esportes que Mariana
tem oferecido para toda sua comunidade. “Esse encontro é uma
oportunidade de mostrar que a prefeitura busca cada vez mais incentivar e viabilizar não apenas uma
modalidade ou esporte, mas todos
como uma união. Ver a Arena Mariana cheia de atletas e com as arquibancadas lotadas é a certeza de
que estamos no caminho certo. É
extremamente importante oferecer
à comunidade um espaço para troca
e fazer com que o esporte seja cada
vez mais campeão”, comentou.
Basquete - Pelo basquete 15
equipes marcaram presença com
participantes divididos em três
categorias diferentes: feminino,
masculino e sub 20. O evento foi
promovido pela Associação de
Basquete de Mariana com apoio da
Prefeitura, através da Secretaria de
Esporte.
A modalidade disputada foi
o basquete 3x3, recentemente incluída como um esporte olímpico.
Os jogos possuem 10 minutos ou
duram até o primeiro time atingir
a marca de 21 pontos ou mais. As
regras são pensadas para tornar o
jogo mais rápido e empolgante. A
atmosfera com muita música e cultura urbana ajuda a atrair o público
jovem que se fez presente nas disputas. As arquibancadas estavam
lotadas e a animação era garantida.
O principal objetivo do encontro foi
diversificar o esporte e promover
um encontro entre os praticantes.
Para a secretária adjunta de
Desportos, Priscilla Tukoff, a organização de eventos como este é
de extrema importância para toda
comunidade e atletas. “Temos aqui
uma oportunidade de ver algo novo, de conhecer um esporte que se
tornou olímpico. É nossa missão
fomentar as mais diversas modalidades esportivas. Além de ser pal-

co para os praticantes o encontro
pode ser como um incentivo para
quem vem assistir e isso só acontece realizando eventos como esse”,
afirmou.
Esporte de contato - Na modalidade esporte de contato a adrenalina
tomou conta do espaço. Com uma
grande adesão pelo público e pelas
academias de Mariana, o evento foi
uma seletiva para o Campeonato
Mineiro Amador, esporte de alto
rendimento, que ocorrerá em 2019,
também em Mariana.
A iniciativa surgiu através do
projeto social, Box Olímpico Quem Luta não Briga, que ocorre
na Arena Mariana. Com a união da
Associação Mineira de Esporte de
Contato (AMEC) de Mariana, em
parceria com o Conselho Municipal de Esportes e apoio da Prefeitura da cidade.
O campeonato foi dividido
em categorias por peso, tempo de
treino e idade. O evento chamou
atenção pela quantidade de atletas
envolvidos. Foram mais de 30 lu-

tas efetuadas em que a diversidade
chamava atenção. Por dentro do
ringue passaram muitas mulheres
pela categoria feminina e crianças
de todas as idades.
Para a atleta de Muay Thai da
academia CTM, Roseane de Souza, o evento tem muita importância
para os atletas da região. “Significa
muito na questão do treino. É como
uma preparação para competições
em outras cidades. Os atletas precisam disso para adquirir experiência. Isso é uma oportunidade para
dar visibilidade para os esportes de
contato, tanto para quem é da cidade, quanto para quem é de fora”,
disse.
Além de mostrar a multiplicidade de esportes que ocorrem
na cidade de Mariana, o evento
foi uma oportunidade para que
a população praticasse uma boa
ação. Com um caráter beneficente
foram arrecadados mais de 50 pacotes de alimentos não perecíveis
que serão destinados a instituições
de caridade.

Vereadores elegem nova mesa
diretora da Câmara de Mariana

A posse ocorre no dia 20 de dezembro durante a última reunião do ano

Durante a reunião da Câmara de vereadores da segunda-feira (3), os vereadores elegeram, por unanimidade, a nova Mesa Diretora do Legislativo para o biênio
2019/2020. A Chapa 01, única a se candidatar, é composta pelos vereadores Edson Carneiro (PPS), conhecido como Leitão, que será o novo presidente da Câmara;
Daniely Alves (PR), vice-presidente; o vereador Juliano
Duarte (PPS), 1º secretário e o vereador Adimar José Cota (PSC), 2º secretário.
Em seu pronunciamento, o novo presidente da Câmara de Mariana, vereador Leitão destacou que o momento é de somar forças. “Tenho certeza que com a nossa
união os próximos anos serão de redenção para Mariana”. A nova vice-presidente, vereadora Daniely Alves,
agradeceu seus colegas e também celebrou o momento
de união no Legislativo. Daniely Alves, oposição ao atual
governo, afirmou que a construção da Chapa 01 foi dada
de forma coletiva. “A Chapa mista representa a unidade e
maturidade para enfrentar atual o momento de crise que a

cidade atravessa”, afirmou a vice-presidente eleita.
Os membros da Mesa Diretora eleita assumiram simbolicamente os trabalhos da reunião após a eleição. A sessão de
posse ocorrerá dia 20 de dezembro, às 09h, durante a última
reunião ordinária do ano.
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Programação do Natal de Luz
promete encantar público
Mariana ficará iluminada e
com diversas atrações culturais
durante o mês de dezembro. Isso
porque a Prefeitura de Mariana,
através da Secretaria de Cultura,
preparou um evento especial para
marcar esse período, o Natal de Luz
– Encanto Por Todos os Cantos. A

Bandas de Mariana se apresentam
no Jardim neste domingo, 9

Eliene Santos

Mais uma vez a Praça Gomes
Freire será palco para a cultura
marianense. Isso porque as bandas
São Sebastião, de Bandeirantes,
e São Vicente de Paulo, do bairro São José, se apresentam neste
domingo, 09, às 11h. A apresentação faz parte do Banda na Praça,
programa criado para valorizar a
cultura da cidade.
“Mariana é a cidade com o
maior número de bandas civis em
Minas Gerais e temos que valorizar isso. Por isso criamos programas, projetos e damos apoio
financeiro a cada uma”, ressaltou
o secretário de Cultura, Efraim
Rocha, que ainda falou sobre a criação de duas bandas. “O bairro Cabanas e o distrito de Santa Rita Durão já estão
trabalhando para logo mudarmos de 11 para 13 bandas em Mariana”, disse.
O projeto Banda na Praça foi criado pela Secretaria de Cultura em parceria com a Associação Marianense de
Bandas. Através dele as bandas da cidade são convidadas, em domingos alternados, para apresentarem seis peças
musicais, repertório montados por elas. As bandas chegam em desfile individual na Praça Gomes Freire e, após a
apresentação, saem juntas, tocando o mesmo dobrado, pelo centro histórico.

programação começa nesta quinta-feira, 06, às 20h, com a chegada do
Papai Noel, na Estação Ferroviária,
que segue em cortejo para a Praça
Gomes Freire, onde acenderemos
as luzes de natal.
“Queremos que a família marianense viva essa magia do Natal e
renove os bons sentimentos. É por
isso que preparamos uma programação diferenciada, valorizando,
principalmente, o que temos em
nossa cidade. Todos os dias teremos uma atração interessante e
queremos contar com a presença
de todos”, ressalta o prefeito Duarte
Júnior.
A programação do Natal de
Luz vai do dia 06 ao dia 23 de dezembro e é completamente gratuita.
Além de atrações no centro e bairros, outras se estenderão aos distritos. Confira as atrações da semana
e prestigie:
6 de dezembro (quinta-feira):
Inauguração das Luzes de
Natal na Praça Gomes Freire;
20h – Chegada do Papai Noel no
Trem da Vale; Local: Estação de
Mariana; 20h30 - Cortejo do Papai
Noel até a Praça Gomes Feire com
a “Banda do Noel”; 21h - Apresentação do Grupo Instrumental
“Natal Encantado”; Local: Praça
Gomes Freire.
7 de dezembro (sexta-feira):
18h - Inauguração da Casa dos

Presépios – Exposição de Presépios; Local: Secretaria de Cultura
(Rua Direita, 93); 19h – Coral
de Natal “Criança Feliz”; Local:
Praça Gomes Freire; 20h – Show
“Em Canto de Natal” por Artistas
Marianenses; Local: Praça Gomes
Freire; 20h - Desafio das Luzes –
Corrida Noturna de Natal; Local:
Praça Gomes Freire. Em Cláudio
Manoel: 19h30 – “Natividade
- Oratório de Natal” pelos Oratorianos de Padre Viegas; Local: Capela de Nossa Senhora das Neves
- Patrimônio.
8 de dezembro (sábado):
9h às 18h - Feira de Natal das
Associações de Artesãos; Almoço
na Praça: Animação: 12h –
Baião Gaveteiro; 14h – Clérisson
Araújo (voz e violão); Local: Praça da Sé; 18h30 – Noites Circenses – Circo Volante; Local: Praça
Gomes Freire. 20h30 - Concerto
de Natal pela Banda Sinfônica do
Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais; Local: Praça da Sé.
9 de dezembro (domingo):
11h - Banda na Praça com as
Bandas São Sebastião de Bandeirantes e São Vicente de Paulo
de Mariana; Local: Praça Gomes
Freire; 19h – Grupos Musicais da
Escola Dom Viçoso; Local: Praça
da Sé; 20h - Cantata de Natal
pelo Coral da UFV; Local: Praça
da Sé.
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Prefeito Duarte Júnior realiza prestação de contas de 2018
A transparência em todas as
ações da prefeitura é um dos princípios que regem a administração
do atual governo. Pensando nisso
aconteceu ontem, 05, a prestação
de contas de 2018. Apesar da falta
de recursos, principalmente pela
dívida atual existente do governo
de Minas Gerais com o município
de Mariana, que hoje ultrapassa
R$ 26 milhões, muito trabalho positivo tem sido feito com comprometimento.
O prefeito Duarte Júnior acredita que a prestação de contas tenha sido um excelente momento
para que toda a população conheça
o real cenário atual. “Passamos por
uma situação difícil, mas estamos
trabalhando muito para proporcionar o melhor a nossa cidade e
nossa população. Já fizemos muito
com responsabilidade e vamos fazer muito mais. 2019 será um ano
de realizações”, afirma o chefe do
executivo.
A receita do município vem
caindo. Prova disso é que em 2018
os recursos somam, aproximadamente, R$ 223 milhões de reais
até novembro. Queda significativa
em relação ao mesmo período de
anos anteriores. Uma das formas
encontradas pelo executivo para
enfrentar a situação foi a redução
nos investimentos, nos custeios
em geral e pessoal. Houve uma redução de cargos comissionados, o
que gerou uma economia de aproximadamente R$5 milhões na fo-

Aurélio de Freitas

artísticos da Igreja Nossa Senhora da Conceição (Cachoeira do
Brumado), a obra emergencial da
igreja São Caetano e a construção
do imóvel que abrigará o centro
de artes do Céu das Artes (Padre
Viegas). Está previsto também
a construção da nova creche do

bairro Gogô, obras de saneamento básico, melhoria nos sistemas
de drenagem, contenção na rua
peroba, continuação das obras de
eletrificação, entrega da creche do
São Cristóvão, dos apartamentos
populares e a esperada volta das
atividades da Samarco.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Viver entre civilizados,
só civilizados!
lha de pagamento por ano, corte de
gratificações, com uma economia
de 100%, visto que desde 2017 a
bonificação foi extinta, e o corte
de horas extras, o que resultou em
uma redução de R$1,4 milhões se
comparado há anos anteriores. Tudo isso sem prejuízo aos trabalhos
da administração pública.
Investimentos – Mesmo com
o não repasse do repasse do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o FUNDEB, nunca se investiu tanto em
educação e saúde em Mariana. Somente na educação foram investidos R$ 70,2 milhões de reais. Já na
saúde foram R$ 71,3 milhões.
Fundação Renova – O chefe
do executivo municipal reforçou
sua insatisfação com a falta de
compromisso da Fundação Re-

nova, que foi criada para reparar
os danos causados pelo desastre
ambiental de 2015, o que, segundo ele, não vem sendo feito. Entre
as principais carências estão o não
cumprimento dos prazos, a recusa
da compra de produtos da agricultura familiar, o condicionamento
de pagamento de gastos extraordinários com a retirada das ações
judiciais, a falta de compromisso
com o Programa de Educação em
Tempo Integral, entre outros.
O que vem em 2019 – Duarte
Júnior garante que 2019 será um
ano de muito trabalho. Entre as
ações anunciadas estão a restauração da Casa Conde Assumar e
da Igreja São Francisco de Assis,
a implantação da escola de restauração da Escola de Arte e Ofício, a restauração dos elementos

O conceito de civilidade, que engloba normas de convivência
social dentro de um grupo civilizado, foi mandado às favas, há muito tempo, por trogloditas sorrateiros, sob o cochilo conveniente, às
vezes convivente, da sociedade e complacência das autoridades,
mais preocupada em arrecadar do que administrar. Assim é que,
a partir da quebra dessas normas e o silêncio cúmplice geral, chega-se à baderna ou à criminalidade sob o guarda-chuva da impunidade; bem, até que a coisa exploda, pois tudo tem limite! Não é à
toa que presídios soltam detentos pelo ladrão – sem querer fazer
trocadilho – para reduzir a densidade demográfica, aumentada por
grandes figurões da República, entre eles um ex-presidente. Voltando ao chão da rua da vida corriqueira, observa-se que há gente
nascida na civilização, mas deveria viver bem longe dela, não merecendo nem entre indígenas, pois estes, ao contrário do que muitos
pensam, também seguem normas de convivência. Seria o melhor
destino para os que levam o vandalismo a sério como estilo de vida, a depredar o patrimônio público e privado, perturbar o sossego
alheio, ou a mais nova ação antissocial: espalhar lixo na rua. Não
se trata do “sujismundo” que, ao circular em público, lança cascas
de banana, papéis e outras sujeiras. É o espírito-de-porco que, propositadamente, espalha lixo, de preferência depois de passado o
pessoal da limpeza urbana. Interessante é que, em tempo de vídeos gravados, a torto e direito, sobre futilidades das futilidades, não
tenha sido feito nenhum sobre a ação desses indesejáveis.

