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Escola de Lavras Novas é reformada
pela Prefeitura de Ouro Preto
Desde 1996 a escola não passava por reforma
Ane Souz

V

ale e Poder Público
optam por remoção
de 28 famílias próximas a barragem em Antônio Pereira. Porta-vozes
da empresa afirmam que a
ação é preventiva e que o
risco de rompimento é baixo. Área de risco não inclui
a sede municipal.

Glauciene Oliveira

A comunidade de Lavras Novas
comemorou nesta segunda-feira (10)
a realização de um antigo desejo: a
reforma da Escola Municipal do distrito. Em cerimônia realizada na própria instituição educativa, o prefeito
Júlio Pimenta, junto ao vice, Tico
Miranda, e secretários municipais,
entregaram à diretora, professores,
funcionários, pais e alunos uma estrutura adequada para o ensino, com
melhorias nas salas, rede elétrica, telhado e pintura.
Bianca Silva Fortes, na direção
da escola há 2 anos e meio, lembra
como estava o prédio antes da reforma. “A pintura estava muito desgastada, a rede elétrica também...
podendo trazer até um perigo de
curto-circuito”. Gentil Corrêa, pedagogo responsável pela biblioteca,
completa: “estava bem danificada,
muito quebrada, agora temos acessibilidade e espaço para os meninos
estudarem”. Nilse Fernandes, mão
de um aluno da escola, também res-
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Prefeito Duarte Júnior entrega
material escolar às
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escolas municipais
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saltou a acessibilidade recebida pela
escola, que agora conta com rampa e
corrimão na entrada.
A entrega aconteceu no primeiro
dia letivo da escola, que atende da
educação infantil ao nono ano (Fundamental II), com média de 100 alunos. Durante a cerimônia, o prefeito
Júlio Pimenta anunciou a entrega dos
uniformes escolares, de uma geladeira, um liquidificador e uma TV para
a escola.
A professora Maristela Mapa, que
trabalha no local há 8 anos, lembra o
quanto o espaço físico está associado
à educação. “A escola tava muito carente de uma reforma e essa entrega
levanta a autoestima de todos que trabalham aqui”. Gladys Penna, moradora do distrito há 22 anos, conta que os
três filhos estudaram ali e que agora a
escola está “completamente diferente,
muito boa mesmo, e que continue assim porque os meninos precisam disso”. A escola estava há 24 anos sem
grandes melhorias.

Reforma em todas as
escolas municipais
Durante a cerimônia, o prefeito
Júlio Pimenta ressaltou seu projeto de
reformar todas as escolas municipais
que necessitam de melhorias até o
fim do mandato. Até o momento, 22
instituições já receberam melhorias,
de um total de 36, além de 9 creches,
de um total de 16.
Para a secretária de Educação
de Ouro Preto, Rosa Ana Xavier,
é importante ressaltar o olhar diferenciado que o prefeito está tendo
com relação à educação do Município. “Em 2017, quando assumi a
Secretaria, 90% das escolas e creches precisavam de uma reforma
na parte física. A situação era triste. É claro que a parte pedagógica
e as pessoas que fazem parte da
educação é a mais importante, mas,
com certeza, estarem todos esses
profissionais em um espaço físico
adequado melhora muito o nível da
educação no município”.

a quinta-feira, dia 13, o prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira, informou toda a imprensa
regional sobre as providências que
estão sendo tomadas para a segurança do Carnaval na cidade. “O
Itabirito Folia 2020 está garantido.
Queremos fazer uma festa com
muita alegria, descontração, com
uma folia ordeira e com toda a segurança e garantia de que a festa
do povo acontecerá da melhor maneira possível”, iniciou o prefeito.
Durante a coletiva de imprensa, representantes da Prefeitura de Itabirito e da Defesa Civil transmitiram
todo o plano de ação que está sendo
organizado em caso de rompimento de barragens da Vale. A mineradora é parceria na ação, disponibilizando recursos e
funcionários para a segurança dos foliões em Itabirito. Durante os dias de Itabirito Folia, que acontece entre 19 a 25 de fevereiro, a cidade terá faixas indicativas para as rotas de fuga e para os pontos de encontro, em caso de emergência. Também
foi definido um esquema de transmissão da informação, para que todos os foliões tenham segurança enquanto estiverem
curtindo o Carnaval na avenida. “Todos os órgãos responsáveis estão recebendo informações da Prefeitura de Itabirito,
que também atende aos pedidos feitos para melhor segurança dos foliões. O Itabirito Folia está imperdível! Velo todos lá”,
encerra Orlando Caldeira.
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Moradores de Antônio Pereira surpreendidos com remoção preventiva
de 28 famílias situadas próximas a Barragem
A barragem de Doutor, que é de responsabilidade da empresa Vale,
está em nível 1 (o mais baixo) de emergência
GLAUCIENE OLIVEIRA

Na última quarta-feira (12) os moradores do distrito Antônio Pereira, em Ouro Preto, foram pegos de surpresa com o
anúncio da retirada de 28 famílias que estão próximas à Barragem Doutor, da Mina Timbopeba, localizada cerca de 40 km
distante da sede. A estrutura é de responsabilidade da empresa
Vale.
A notícia foi dada durante uma reunião realizada na comunidade pela Prefeitura de Ouro Preto. Porém, os moradores da
localidade alegam não ter sido informados de maneira clara
sobre o assunto do encontro e por isso, a participação não foi
em massa. De acordo com uma das moradoras da Vila Samarco, localidade que também faz parte do distrito, Edilaine
Melo, o convite para a reunião mencionava que a pauta era
apenas sobre melhorias na estrutura do local, ainda segundo
ela, os assuntos de barragem e retirada das famílias não foram
citados antes. “Nós moradores ainda estamos muito preocupados, pois a gente nunca sabe até onde é verdade e ficamos
muito assustados com a notícia. Como assim uma semana
antes do carnaval surge esse alvoroço todo? Até então, nós já
estávamos voltando a ter um pouco mais de tranquilidade e
depois dessas últimas notícias ninguém dorme mais”, ressaltou preocupada.
Já na quinta-feira (13) foi realizada uma coletiva de imprensa, com o objetivo de informar os veículos de comunicação da região sobre a decisão. O evento contou com a participação do prefeito da cidade, Júlio Pimenta, do coordenador da
Defesa Civil, Antônio Ramos, e de representantes da empresa
Vale. A população também esteve presente, porém não teve
direito de se pronunciar durante a reunião.
Durante o encontro, a gerente executiva do Complexo
Mariana da Vale, Heloísa Oliveira, caracterizou a ação como
uma “remoção preventiva planejada”, pois segundo ela, a Barragem Doutor está em nível 1 do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM). O nível 1 é o de
mais baixo risco dos níveis, ao passo que o nível 3 é o mais alto deles. No protocolo de emergência, para o nível 1 não existe
necessidade de evacuação de pessoas e não há riscos iminente
de rompimento. Em contrapartida, em setembro de 2019, a
barragem foi reclassificada pela Agência Nacional de Mineração como uma estrutura à montante. “A partir dessa reclassificação passamos a seguir todos os protocolos necessários para
resguardar a vida de todas as pessoas. Iremos executar tudo
de uma forma tranquila, conversando com os moradores do
local, sempre com muito respeito e carinho por essa comunidade que acolheu a Vale na década de 80”, destacou Oliveira.
De acordo com o prefeito, Júlio Pimenta, as famílias que
serão realocadas são as que moram à jusante da barragem e
às margens do Rio Tabuleiro, em Antônio Pereira. Segundo
o governante, o intenso período chuvoso é um dos motivos
da decisão. Ele acrescentou que os moradores serão encaminhados para hotéis da região e posteriormente, para moradias
temporárias conforme suas escolhas. “Vamos alugar imóveis
para que possamos colocar essas pessoas com segurança, tendo em vista que temos pela frente mais dois meses de período
chuvoso. Essa é uma ação enérgica e corajosa, pois eu não
quero ficar esperando que ocorra alguma fatalidade aqui, como aconteceu em outras cidades próximas. Vamos agir com
responsabilidade para resguardar as vidas humanas, em Ouro
Preto ninguém vai morrer”, ressaltou.
Ainda foi ressaltado que a sede municipal não corre qualquer risco, mesmo em caso de rompimento.
Desativação da barragem
Além do processo de retirada das famílias, a Prefeitura de
Ouro Preto, a comunidade do distrito e o Ministério Público,
estão negociando com a Vale o início imediato do processo
de descomissionamento e descaracterização da barragem, estes dois procedimentos têm como objetivo a desativação por
completo da estrutura, que já não recebe rejeitos desde março
de 2019. As obras que serão realizadas também foram aponta-
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das como motivo para remoção das pessoas.
Segundo o engenheiro responsável, Frank Pereira, o primeiro passo já teve início, que é a retirada da água de dentro da
estrutura e a instalação de um sistema de bombeamento, para
assim aumentar o fator de segurança no local. De acordo com
Frank, em seguida será feita a construção de um vertedouro,
em uma elevação mais baixa, para garantir que nenhuma água
de chuva seja represada na estrutura. “Posteriormente, será
construído também um aterro à jusante da barragem, para garantirmos, a longo prazo, que aquela estrutura geotécnica não
terá risco de ruptura. As obras durarão cerca de 7 anos, tempo
necessário para concluirmos por completo a desativação desta
barragem, de forma segura e cuidadosa” afirmou.
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Estamos todos no
mesmo barco!

Entre os muitos problemas comuns enfrentados pela espécie
humana, junte-se agora a possibilidade de nova pandemia, configurada sob a ameaça do coronavírus que se manifestou, primeiramente, na China, final do ano passado. Diz-se pandemia quando
uma epidemia de origem infecciosa sai do controle e atinge todo
um continente, todo o mundo ou boa parte dele.
Coronavirus, na verdade, é o nome de um grupo de vírus, entre os quais destaca-se este que está a assustar o mundo. Entre
seus coirmãos há os que causam simples gripe ou coriza (corrimento do nariz), mas há outros mais perigosos e letais. O grupo
desses microrganismos é como uma boiada. A maioria dos bois
pode ser pacífica, mas não se descarta a presença de um ou dois
entre eles, que não admitem ser humano à sua frente, sem fazer
valer a utilidade de seus chifres! Diz-se que nos menores vidros
estão os mais potentes venenos. Nesta comparação entre microrganismos e bois, pode-se ver a pressuposta verdade: os primeiros, minúsculos e invisíveis aos olhos, são mais perigosos ao ser
humano. Todo mundo sabe como escapar de um touro selvagem,
robusto, valente e furioso mas, e de um vírus invisível, desconhecido e mortal? Daí a preocupação das lideranças mundiais, tanto
políticas quanto médico-científicas no que toca ao controle imediato da situação, antes que o perigo se espalhe pelo mundo, vindo a
dizimar parte da população. O perigo é real!
Com todos os cuidados tomados pelas autoridades chinesas,
a doença que, a grosso modo, assemelha-se a grave pneumonia,
acrescida de insuficiência respiratória, podendo ocorrer ainda insuficiência renal, já teria causado quase um milhar de mortes na
China, quando se redigia este texto. A situação é tão séria que,
lá, já foram construídos dois hospitais especiais, mil leitos cada
um, num prazo recorde (nada do récorde global, que é um vírus
linguístico) de dez dias.
Não é a primeira vez que o mundo se vê às voltas com doença
infectocontagiosa tão perigosa, mas, talvez esta seja a mais preocupante, porque assim como bandidos se aperfeiçoam no crime, à
medida que a polícia se aprimora no seu combate, também os vírus mudam sua maneira de agir, à medida que surgem novos medicamentos. Outro fator a aumentar o perigo é a interação humana
mais dinâmica, no tempo e espaço. Deixando de lado outros casos
de pandemia ocorridos, desde o século dezesseis, registram-se
diversas pandemias, entre quais destacam-se a Gripe Espanhola (1918) que, segundo estatísticas, atingiu metade da população
mundial e matou quarenta milhões de pessoas; Gripe Asiática
(1957) atingiu todo o mundo e também matou, não tanto quanto
a “Espanhola”, especialmente pessoas menos resistentes a gripes; Em 1968, foi a vez da Gripe de Hong Kong que, só na China
infectou cerca de quinhentas mil pessoas. Da parte científica, no
momento, o problema maior é conhecer, de fato, o microrganismo,
detectar suas fraquezas para então se criar a vacina que o combata. Da parte da população é a autoimunidade, na maioria das
vezes, combalida no indivíduo, ou melhor, sem a força necessária
para combater o vírus.
Sabe-se que o melhor tratamento para esses tipos de moléstia
é o preventivo, que se consegue mediante ritmo de vida regular,
alimentação saudável com reforço em verduras, legumes e frutas.
O tratamento curativo é uma incógnita, ainda que haja a vacina
adequada, pois outros fatores de saúde podem nele interferir.
Contudo, se o perigo está à porta, cabe à população, indivíduo
por indivíduo, seguir as orientações das autoridades, porque que é
responsabilidade delas determinar o que deve ser feito, quando a
saúde pública está em risco.
Num plano maior, este é um momento que pode ser uma espécie de indução à solidariedade e cooperação entre as nações,
incluindo-se as mais pobres e vulneráveis, cujo sofrimento é maior
em qualquer situação vigente no mundo. Doença, ao se espalhar,
não escolhe o indivíduo pela cor ou grupo étnico, pelo credo professado, pelo partido político ou pela ideologia; não quer saber se
é novo ou velho, rico ou pobre, sábio ou ignorante, bonito ou feio,
feliz ou infeliz. Se não houver os devidos cuidados, ela pega mesmo! Por isso, dos governantes cobra-se juízo e responsabilidade
nas decisões, em seus domínios e na área internacional, deixando
de lado diferenças de qualquer natureza, tudo em prol da saúde
pública e da segurança dos cidadãos. Não é momento para questiúnculas, que devem ser relevadas em favor das prioridades para
que o número de vítimas não vá muito além do alcançado.
Juízo gente, pois estamos todos no mesmo barco!
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CARTA AOS TEMPOS

*Antonio Tuccílio

Parasita? O ministro da Economia entende
muito de números e pouco sobre pessoas

O ministro da economia, Paulo
Guedes, não esconde de ninguém
sua falta de apreço pelos servidores
públicos. Em recente declaração,
ele ofendeu o servidor brasileiro ao
chamá-lo de parasita. Motivado por
essa declaração, decidi elencar os
feitos dessas pessoas que o ministro
tanto despreza, mas que fazem muita diferença na vida de milhões de
pessoas, a começar pelos policiais.
No dia 2 de janeiro, uma família (pais e filho) estava a caminho
de São Paulo, vinda do litoral paulista. Os pais tinham pressa porque
a criança, um menino de apenas
dois anos, faria transplante de coração. Porém, quem é de São Paulo
sabe que há muito trânsito na serra
nessa época do ano, o que dificulta
a locomoção. A Polícia Militar agiu
prontamente e escoltou o carro,
abrindo caminho no congestionamento para possibilitar a rápida
passagem da família.
Pesquisadores da Universidade
de São Paulo – campus São Carlos
desenvolveram um biossensor que
identifica em apenas 60 minutos a
ocorrência de câncer de próstata.
O equipamento também aponta
se o paciente tem pré-disposição

a desenvolver a doença no futuro.
Além da rapidez, a técnica é menos
invasiva que a tradicional. Ainda no
campo da pesquisa, profissionais da
USP de Ribeirão Preto conceberam
uma terapia anticâncer inovadora,
que modifica o DNA das células
do paciente para que elas ataquem
o câncer. Um homem com linfoma
não Hodkin de células B foi curado
após os testes.
No campo das artes, me recordo do período em que o Rio de
Janeiro deixou de pagar servidores
públicos. Salários e 13º estavam
atrasados, mas apesar do desprestígio do poder público o ballet do
Teatro Municipal não parou de se
apresentar. As encenações continuaram porque os bailarinos eram
comprometidos com a arte.
Outro grande exemplo é a
professora Heley Abreu, que lutou
contra um incendiário na creche em
que trabalhava em Janaúba (MG).
Ela retirou todas as crianças pela
janela, mas infelizmente morreu no
incêndio. Ela deu a própria vida por
seus alunos.
Também vem à mente os profissionais do serviço público que trabalham sob forte tensão, como os mé-

dicos do SUS, que precisam atender
uma enorme quantidade de pacientes, apesar da falta de recursos. Lembro ainda daqueles que trabalham
sob ameaças, como os próprios policiais militares, além de carcereiros
e fiscais de meio ambiente.
Poderia citar outros inúmeros
exemplos, mas creio que estes sejam suficientes para mostrar ao ministro Paulo Guedes o importante
trabalho dos servidores públicos
em todo o país, muitas vezes pouco reconhecido pelo governo e até
mesmo pela população que se beneficia deles.
Servidores não são parasitas.
Há exemplos negativos no funcionalismo, mas também há exemplos
ruins na iniciativa privada. Quantas
estatais foram privatizadas e hoje
se encontram no topo da lista de reclamações do Procon? Parasitas de
verdade são os políticos constantemente eleitos mas que pouco (ou
nada) fazem pela população.
Definitivamente, o ministro
Paulo Guedes entende muito de
números, mas pouco sobre pessoas.
*Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP)

Programa PAC das Encostas é
retomado em Ouro Preto
Em 2012, a Prefeitura de Ouro Preto recebeu um repasse do
Governo Federal no valor de R$
35 milhões para investir em áreas
onde há risco de deslizamento de
encostas. No entanto, até o ano
de 2016, este recurso não havia
sido utilizado. Somente em 2017,
quando a atual gestão assumiu o
governo, deu-se início a retomada
desse trabalho junto ao Governo
Federal.
Este recurso faz parte do PAC
das Encostas, que veio por meio
de um mapeamento realizado pela
Companhia de Pesquisa de Recursos de Minerais em Ouro Preto
e mais 18 cidades do Estado. Há
quase três anos, a Prefeitura tem
trabalhado para que as ações previstas no programa sejam executadas no município, porém desde
quando se iniciou os trabalhos vários desafios foram encontrados.
“Ao fazermos a contratação
dos projetos para dar andamento
às obras, verificamos que não havia Sondagem Rotativa à Percussão. E a área técnica do Ministério
das Cidades exige que tenha este
tipo de Sondagem. Sendo assim,
como se trata de uma intervenção
muito importante para o município
, a Secretaria de Obras, com o aval
do prefeito, montou um processo
licitatório para contratação de uma
empresa para realizar a Sondagem. Caso esse trabalho já estivesse sido realizado em 2012, as
obras já teriam avançado bastante”, explicou a Coordenadora de
Convênios da Prefeitura de Ouro
Preto, Cynara Perdigão.
Por meio do Convênio do
PAC das Encostas estão previstas intervenções em 20 áreas de

Ane Souz

Cidade sofreu com as fortes chuvas no início do ano

contenções onde se constatou alto
risco de deslizamento. Durante as
intervenções, serão empregadas
soluções técnicas como solo grampeado, cortinas atirantadas, muros
de arrimo e drenagem.
Até o momento, já foi realizado o projeto de diagnóstico e
a proposição do que deverá ser

executado para posteriormente dar
inicio às obras de contenção.
Ouro Preto tem atualmente
313 áreas de risco, segundo Dados da Defesa Civil Municipal.
O mapeamento com todas as informações sobre essas áreas pode
ser consultado no site defesacivil.
ouropreto.mg.gov.br.
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Caso de estupro assusta moradores de Cachoeira do Campo
O crime aconteceu na quinta-feira (6). Minutos antes do crime a
filha da vítima ouviu a mãe pedir socorro por telefone

Glauciene Oliveira

GLAUCIENE OLIVEIRA

Uma mulher de 40 anos foi estuprada na última quinta-feira (6) no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto. A
violência aconteceu quando a vítima caminhava de volta para
a casa por uma estrada de terra conhecida como Pedra Sabão.
Segundo informações do site de notícias BHAZ, durante
o percurso a mulher conversava com a filha, de 17 anos, pelo
telefone, e a jovem ouviu o pedido de socorro da mãe minutos
antes do crime, acionando a Polícia Militar e parentes.
A partir daí a vítima foi agarrada pelo pescoço pelo criminoso e levada a uma casa abandonada nas margens da estrada
de terra. Ele ameaçou a mulher constantemente, dizendo que
era bandido da cidade de Itabirito e que já tinha cometido um
assassinato, para assim coagir a vítima a não gritar novamente.
Na casa, o homem obrigou a mulher a se despir e cometeu o
estupro.
Depois da mobilização dos policiais militares e parentes,
um filho da vítima a encontrou chorando muito em um matagal. A mulher foi levada a uma casa de familiares para, na
sequência, ser encaminhada à UPA de Ouro Preto.
Buscas pelo criminoso - Segundo relatos da vítima às autoridades, o indivíduo tem um brinco em cada orelha e vestia,
no momento do crime, camisa azul e bermuda clara, além de
ser magro. A Polícia Militar informou para a equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL que está diligenciando e
empreendendo esforços para localizar o autor do crime.
Pânico geral - Cachoeira do Campo, distrito da cidade
histórica de Ouro Preto, tem cerca de 9 mil habitantes e é considerado uma localidade tranquila, porém após o crime os moradores das redondezas dizem estar assustados e preocupados
com a segurança no local. “Estamos bem impressionados com
o que aconteceu, pois nunca ouvi falar de algo parecido aqui.

Estrada de terra “Pedra Sabão”, local
onde a vítima foi atacada

Fico muito preocupado, pois tenho que sair para trabalhar e
deixar minha esposa aqui cuidando dos nossos filhos. Espero
que aumentem o policiamento aqui e peguem logo o criminoso”, destacou.

PANORAMA
A

campanha de vacinação contra o sarampo em Ouro Preto
começou na última segunda-feira (10) e vai até o dia 13 de
março. O objetivo é vacinar crianças e jovens de 5 a 19 anos de
idade. O programa do Ministério da Saúde é voltado às pessoas
que ainda não foram vacinadas e as que perderam seus cartões
de vacinação e não têm como comprovar que tomaram as doses. Neste sábado (15), será realizado o dia D de vacina, com
plantão no Posto de Saúde São Cristóvão, em Ouro Preto, e no
novo Complexo de Saúde,
em Cachoeira do Campo, de
8h às 16h. Para ser vacinado
é necessário está portando o
cartão de vacina. As pessoas
13/02/2020 a 21/02/2020
que não conseguirem se vaPrefeitura Municipal de Ouro Pre0,52; Item 102: R$ 0,54; Item 103: R$
ferente à contratação de shows artísticos
cinar durante a ação do dia
to torna público a Ata de Registro de
0,56; Item 104: R$ 0,53; Item 105: R$
para atender a demanda de eventos do
D, podem procurar a unidade
Preços referente ao Pregão Eletrônico
0,55; Item 106: R$ 0,65; Item 107: R$
Município de Ouro Preto: Banda Amide saúde mais próxima até
nº031/2019, objeto: – Registro de Pre0,63; Item 113: R$ 0,74; Item 116: R$
gos do Samba; Banda Sereno; Banda
o dia 13 de março. A vacina
ços para aquisição de material médico
0,51; Item 117: R$ 0,55; Item 118: R$
A Cor do Samba; Banda Tio Chico e
hospitalar. – Com vigência pelo período
0,51; Item 119: R$ 0,56; Item 121: R$
Banda D’Perfil, tendo como favorecida
está disponível em todos os
de 29/01/2020 a 29/01/2021. Fornece0,57; Item 122: R$ 0,65; Item 124: R$
a empresa Janet Helena de Lima, CNPJ:
postos de saúde. O sarampo é
dor: AGMASHI Comércio de Material
0,74; Item 125: R$ 9,88; Item 131: R$
32.542.552/0001-18, no valor total de
uma doença infecciosa causaMédico e Serviços de Cobranças Ltda
3,16; Item 132: R$ 3,68; Item 133: R$
24.000,00. Superintendência de Comda por um vírus gravemente
EPP, CNPJ nº08.234.423/0001-88 –
3,43; Item 134: R$ 3,43; Item 135: R$
pras e Licitações.
Valor registrado: Item 21: R$ 27,99;
3,45; Item 136: R$ 3,43; Item 137: R$
contagioso que merece muita
Item 169: R$ 27,99. Fornecedor: C.B.S.
3,43; Item 138: R$ 3,88; Item 139: R$
Prefeitura Municipal de Ouro Preatenção. O Brasil, apesar de
Médico Científica S/A, CNPJ nº.
3,80 e Item 141: R$ 26,89. Fornecedor:
to torna público ERRATA no edital
ter recebido um certificado
48.791.685/0001-68. – Valor registraRealpharma Distribuidora de Medicareferente ao Pregão Eletrônico SRP
da eliminação da doença em
do: Item 01: R$ 2,60; Item 27: R$ 3,12;
mentos Ltda, CNPJ nº05.561.976/001nº004/2020 de objeto Aquisição de
2016, voltou a registrar casos
Item 36: R$ 5,28; Item 52: R$ 3,75;
13. – Valor registrado: Item 11: R$ 0,50;
mobiliário escolar para educação fundaItem 144: R$ 0,65. Fornecedor: CMC
Item 13: R$ 0,90; Item 17: R$ 0,50;
mental (6º ao 9º ano) com altura média
em 2018. O vírus pode ser
Produtos Hospitalares Ltda ME, CNPJ
Item 18: R$ 0,50; Item 19: R$ 0,50;
entre 1,50 e 1,76m para atendimento nas
transmitido de maneira direta
nº. 13.470.384/001-58. – Valor regisItem 20: R$ 0,60; Item 67: R$ 48,60;
unidades escolares Municipais. No prepor meio de gotículas respitrado: Item 123: R$ 0,80; Item 129: R$
Item 94: R$ 2,20. Fornecedor: S. V.
sente edital onde se lê: “PREGÃO PREratórias que são eliminadas
2,82; Item 130: R$ 2,56; Item 140: R$
Braga Importadora Eireli, CNPJ nº.
SENCIAL SISTEMA REGISTRO DE
4,00; Item 176: R$ 120,00; Item 191:
05.561.976/001-13. – Valor registrado:
PREÇOS Nº 004/2020”, leia-se: “PREpelo doente ao tossir, espirrar
R$ 3,88; Item 249: R$ 0,62; Item 251:
Item 179: R$ 17,44. Fornecedor: Terra
GÃO ELETRÔNICO SISTEMA REe falar. A forma de se preveR$ 0,58; Item 252: R$ 0,62; Item 253:
Sul Comércio de Medicamentos Ltda,
GISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020”.
nir do sarampo é por meio da
R$ 0,67; Item 255: R$ 0,72; Item 257:
CNPJ nº. 05.561.976/001-13. – Valor
Demais condições e especificações convacinação.
R$ 0,95; Item 271: R$ 0,80; Item 279:
registrado: Item 163: R$ 0,68; Item 184:
tidas no edital permanecem inalteradas.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto

R$ 2,59; Item 286: R$ 4,00; Item 287:
R$ 4,08; Item 288: R$ 4,00. Fornecedor: Diabéticos Eireli EPP, CNPJ nº.
28.675.331/0001-40. – Valor registrado:
Item 126: R$19,00; Item 274: R$ 19,00.
Fornecedor: Dupac Comercial Eireli
EPP, CNPJ nº. 12.164.483/001-49. –
Valor registrado: Item 68: R$ 0,90; Item
69: R$ 0,85; Item 70: R$ 0,93; Item 71:
R$ 0,94; Item 72: R$ 0,85; Item 86: R$
0,22; Item 87: R$ 0,34; Item 88: R$
0,11; Item 89: R$ 0,12; Item 90: R$
0,22; Item 161: R$ 0,92; Item 164: R$
0,62; Item 165: R$ 0,62; Item 166: R$
0,62; Item 167: R$ 0,62; Item 174: R$
2,70; Item 177: R$ 0,43; Item 198: R$
2,70; Item 214: R$ 7,20; Item 217: R$
0,85; Item 219: R$ 0,94; Item 220: R$
0,85; Item 228: R$ 6,60; Item 234: R$
0,22; Item 235: R$ 0,34. Fornecedor:
IBF – Indústria Brasileira de Filmes
S/A, CNPJ nº. 33.255.787/0001-91.
– Valor registrado: para o Item 38: R$
159,00; item 39: R$ 238,00; item 40: R$
298,00. Fornecedor: Lumar Comércio
de Produtos Farmacêuticos Ltda, CNPJ
nº49.228.695/0001-52. – Valor registrado: Item 02: R$ 40,00; para o Item 03:
R$ 4,06; para o Item 04: R$ 2,06; Item
22: R$ 0,78; Item 23: R$ 0,84; Item 24:
R$ 1,73; Item 28: R$ 104,00; Item 32:
R$ 66,00; Item 37: R$ 0,56; Item 45:
R$ 1,10; Item 46: R$ 1,12; Item 47:
R$ 1,12; Item 53: R$ 1,32; Item 66:
R$ 7,08; Item 77: R$ 5,55; Item 78:
R$ 0,28; Item 80: R$ 6,26; Item 91: R$
82,68; Item 92: R$ 10,09; Item 101: R$

R$ 6,09; Item 193: R$ 1,20; Item 194:
R$ 1,15; Item 195: R$ 1,20. – Superintendência de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Adesão
001/2020, referente à adesão a ata de
registro de preços – Processo Administrativo nº086/2019 do Pregão Presencial 019/2019, celebrado pela Prefeitura
Municipal de Dário Meira – Estado da
Bahia e a empresa CKS Comércio de
Veículos Eireli, para aquisição de ambulância para a Secretaria de Saúde do
Município de Ouro Preto, com o valor
global de R$ 80.000,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº002/2020, Artigo 24,
inciso X, referente à locação do imóvel
situado na Ladeira da Piedade, nº77 Casa A, Bairro Piedade na cidade de Ouro
Preto/MG, de propriedade do Sr. José
Raimundo da Silva, que será utilizado
pela Secretaria Municipal de Saúde para
residência do paciente Jean Charles Rodrigues, visando acatar a liminar judicial
– processo nº0461.16.001506-5, durante o período de 12 meses, com o valor
global de R$ 7.800,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade 002/2020, Artigo 25, inciso III, re-

Maiores informações: (31) 3559-3301.
Fábio Rodrigues Braga – Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público 2ª ERRATA no edital
referente ao Pregão Presencial SRP
nº05/2020 de objeto contratação de
empresa para prestação de serviços
para atendimento de diversos postos
de trabalho da Secretaria Municipal de
Educação. No Anexo I ao Termo de Referência e no Anexo II do edital, onde se
lê: “04.Adicional insalubridade (somente para lote 2)”; leia-se: “04. Adicional
insalubridade (somente para serviços
de auxiliar de serviços gerais 44 horas
semanais diurnos (merendeira) (insalubridade 20%)”. Demais condições e
especificações contidas no edital permanecem inalteradas. Maiores informações: (31) 3559-3301. Fábio Rodrigues
Braga – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o RESULTADO de habilitação e proposta de preços do Pregão
Eletrônico SRP nº035/2019 – Aquisição de material médico-hospitalares
- para o item 33: Empresa Aguamed
Importadora e Exportadora de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos
Ltda, CNPJ: 25.137.947/0001-70, com
o valor unitário de R$ 274,00 (duzentos
e setenta e quatro reais), perfazendo o
valor global de R$ 1.370,00 (um mil
trezentos e setenta reais). Marineth
Monteiro – Pregoeira.

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

PROVÍNCIA
SOCIAL
98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

www.provinciafm.com.br

Ao vivo na rede!
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Ano letivo das escolas estaduais de
Minas Gerais começa com transtornos
Entre os problemas estão os erros no sistema de pré-matrícula online
e o indicativo de greve dos profissionais da educação
GLAUCIENE OLIVEIRA

Mulher sofre atropelamento
em Cachoeira do Campo

Na última terça-feira (11) por volta das 20h, na rodovia BR-356, Km
102, próximo ao supermercado Farid, uma mulher de 34 anos foi atropelada ao atravessar a rodovia, segundo o Boletim de Ocorrência, fora da
faixa de pedestre e com uma criança no colo (2 anos). O veículo envolvido foi um Peugeot 208 marrom, conduzido por um homem de 34 anos,
sem sinais de ter consumido bebida alcoólica e devidamente habilitado. O
condutor parou, prestou socorro e acionou o serviço médico de urgência.
Ainda de acordo com o relato do BO, a vítima não sofreu lesões graves,
reclamando apenas de dores no pé, e a criança não teve nenhum ferimento,
porém ambas foram levadas à Santa Casa de Ouro Preto.

Viveiro de mudas:
seguimos na luta pela volta

Mais uma vez o vereador Chiquinho de Assis (PV) reivindicou a revitalização do Viveiro Municipal de Mudas de Hortaliças de Ouro Preto
e o retorno das atividades que eram desenvolvidas ali. O Viveiro fica localizado na Rua Dom Helvécio, bairro Cabeças, próximo ao CAPSi e ao
Quartel da Polícia Militar, antiga FEBEM. Ele já funcionou com quatro
estufas e apenas uma delas era capaz de produzir cerca de 10 mil mudas
quinzenalmente.
De acordo com vereador, o local, que atendia milhares de pessoas e
entidades como escolas e creches, se encontra em situação precária e em
péssimo estado de conservação há anos. “O Viveiro começou a ser deixado de lado ainda no governo Zé Leandro, responsável também por sua desativação. Depois de muito insistirmos o governo Zé Leandro voltou com
o Viveiro deficitariamente. Veio o governo Júlio e o Viveiro foi desativado
novamente com a alegação de que a Ocupação Chico Rei teria invadido a
área. Tem pelo menos um ano que a Ocupação Chico Rei desocupou o local. Inclusive um dos líderes da ocupação é o atual Secretário de Governo,
e até mesmo a Secretaria de Agropecuária é do partido desse secretário,
então acredito que já passou da hora de voltarem com o Viveiro.
O meu pedido de muitos anos permanece, o cidadão que gosta de plantar e precisa das mudas para manter uma horta em casa, até mesmo para
economizar na feira, que ele possa ir lá pegar a muda no Viveiro para plantar. Muitas pessoas vinham dos distritos adquirir suas mudas ali, muitas
escolas, creches e outras entidades contavam com esse fornecimento para
manter seus canteiros e atividades. O local está completamente abandonado, com mato tomando conta, não existem mais as estufas e percebemos
destruição e entulho deixado lá, como caixas d’água que estão sendo foco
para procriação de mosquitos. O Viveiro faz muita falta. Esse pedido não
é para atender ao vereador, é para atender a população da cidade de Ouro
Preto que tanto precisa das mudas e do local funcionando”.
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

O ano letivo nas escolas estaduais de Minas Gerais começaram
com grandes transtornos. O principal
problema apontado é sobre o novo
sistema de pré-matrícula online, que
segundo os usuários vem apresentando inúmeras falhas. Com isso, o
Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG) através da 25ª Promotoria
de Justiça de Defesa da Educação
de Belo Horizonte e da Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação (Proeduc) enviou na última
terça-feira (11) uma recomendação
à Secretaria de Estado de Educação
de Minas Gerais com objetivo de reavaliar a manutenção neste ano letivo
da página virtual como único meio de
realização das matrículas nas escolas
estaduais.
O governo de Minas Gerais tem
cinco dias para informar ao Ministério Público se cumpriu a recomendação e resolveu as falhas apontadas na
Resolução nº 4.321/2019, entre elas:
garantir vaga próximo à residência
do aluno, mediante manifestação
de interesse da família, assim como
vagas para grupos de irmão na mesma escola e a priorização de vaga ao
aluno com deficiência, respeitando
os limites máximos de alunos por turma estabelecidos na Lei Estadual nº
16.056/2006; tornar público e de amplo acesso aos escolares e responsáveis, com a antecedência necessária,
a relação de todas as vagas remanescentes mencionadas na Resolução nº
4.321/2019, identificando a unidade
educacional e o respectivo endereço,
além de estabelecer critérios objetivos razoáveis para distribuí-las, os
quais não sejam orientados exclusivamente pela ordem de chegada.
A medida está sendo tomada,
pois o novo sistema gerou muita re-

Tela inicial do
sistema
de prématrículas online das
escolas
estaduais
de Minas
Gerais

percussão social, já que implantado
sem que houvesse tempo hábil para
esclarecimento à comunidade escolar
e para aperfeiçoamento das funcionalidades da página.
Região dos Inconfidentes
Em Ouro Preto e toda região
dos Inconfidentes o transtorno nas
matrículas não foi diferente. Priscilla
Roberta, moradora do bairro Bauxita,
foi tentar matricular o filho na Escola
Estadual de Ouro Preto, que é a mais
próxima da sua residência, porém
após o resultado ela constatou que o
sistema transferiu o menino automaticamente para a Escola Estadual José
Leandro, situada no distrito de Santa
Rita de Ouro Preto, que fica a aproximadamente 30 km da casa de Priscilla. Na tentativa de corrigir o erro
ela se dirigiu até a Superintendência
Regional de Ensino de Ouro Preto,
informou sobre o erro e solicitou a
correção, mas até o momento o nome
do filho ainda consta na lista de alunos do distrito e as aulas na escola desejada já começaram. “Eu achei uma
palhaçada desse governo, porque eles
falaram que esse sistema ia ajudar e
na verdade só atrapalhou. A minha
sorte é que a diretora da escola deixou
meu filho assistir as aulas até tudo se
resolver, pois eu estou desempregada

e não tenho condições financeiras
para arcar com o transporte até Santa
Rita. Eu já tinha até decidido que se
esse erro não se resolvesse infelizmente ele teria que ficar sem estudar”
destacou a mãe preocupada.
Greve
“Tratamento isonômico a todo
funcionalismo público!” Foi com
essa reivindicação que profissionais
da educação, representantes de várias
partes do estado e a coordenação do
Sindicato Único dos Trabalhadores
em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) deram início à greve
por tempo indeterminado na rede
estadual de ensino, a partir desta terça-feira (11). Os educadores reivindicam o pagamento do piso salarial,
o cumprimento do repasse de 25%
da receita corrente líquida do estado
para a educação, o que não teria sido
cumprido no ano passado pelo governo de Romeu Zema (Novo) além
de requisitar a quitação do 13º salário
de 2019. A categoria também pede a
interrupção de políticas que, segundo o sindicato, dificultam o acesso à
educação, como sistema de pré-matrículas online, plano de atendimento,
fusão de turmas, demora na publicação das remoções e resoluções de
designação.

Empresas de Bases Tecnológicas reforçam
Ouro Preto como nova matriz econômica
Ouro Preto tem se preparado
para se tornar um grande indutor de
tecnologia na Região dos Inconfidentes. O executivo municipal tem se
empenhado em tomar medidas que
facilitem a permanência de organizações tecnológicas e ao mesmo tempo
atraiam outras empresas com atividades ligadas à tecnologia.
Dentre as medidas já tomadas,
está a lei de incentivo de bases tecnológicas sancionada pelo prefeito
Júlio Pimenta e que dispõe sobre
incentivos fiscais para empresas do
ramo.
Vale a pena se instalar
em Ouro Preto
Para as empresas que estiverem
credenciadas, a Lei prevê, dentre outros benefícios, a redução da alíquota

do ISSQN (Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza) para 2%. Há
ainda a isenção do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
quando da aquisição de imóvel destinado ao desenvolvimento de suas
atividades; isenção, pelo prazo de até
10 (dez) anos, do Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU –, e da Taxa de Fiscalização de Funcionamento
e Taxa de Fiscalização Sanitária, incidentes sobre o imóvel onde a empresa exerça suas atividades.
Empresas presentes
no município
O prefeito Júlio Pimenta fez uma
visita de cortesia à empresa Gerencianet. Com 12 anos de mercado, ela
é uma Instituição de Pagamento (IP)
regulamentada pelo Banco Central.
Ane Souz

Antiga
Fábrica
de Tecidos
poderá
ser a
sede do
Centro
Tecnológico
de Ouro
Preto

“É uma empresa de ponta, de alta
tecnologia. Temos muito orgulho de
ver uma empresa que nasceu no bairro Piedade ser hoje uma das maiores
do Brasil em solução de pagamento
online e continuar gerando emprego
e renda em Ouro Preto, onde possui
mais de 100 colaboradores”, destaca
o prefeito.
Outras empresas na área de
tecnologia presentes
em Ouro Preto
Stilingue - Em atividade desde
2014, a Stilingue tem a Inteligência
Artificial como o foco da sua atuação.
Usemobile - A Usemobile foi
fundada em 2015 por ex-alunos de
Ciência da Computação da Ufop. Os
fundadores, Conrado Carneiro e Patrick Brunoro, enxergaram o potencial dos aplicativos e sistemas web
como ferramentas de transformação
do cotidiano.
Denilson Maciel, Superintendente de TI da Prefeitura de Ouro Preto
fala da diversificação que as empresas de bases tecnológicas propiciam
na mudança da matriz econômica de
Ouro Preto. “É extremamente importante nos dias atuais buscar novas
alternativas de renda, não ficar refém
da mineração, e o município tem trabalhado muito para que empresas de
tecnologia permaneçam aqui, invistam nas pessoas daqui, e que outras
novas empresas sejam atraídas a se
instalarem na cidade.
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Mariana distribui material escolar para
todos os alunos da rede municipal
O investimento em educação
pública é sempre uma prioridade para a gestão municipal. Com o início
deste ano letivo, o prefeito Duarte
Júnior e a secretária de Educação,
Aline Oliveira, deram mais um passo em prol da educação marianense,
assegurando que todos os 7200 alunos do município recebam material
escolar completo e de qualidade. Os
kits começaram a ser entregues nesta segunda-feira (10), nas escolas do
Morro Santana, Bento Rodrigues,
Paracatu e também na creche Tia
Elza, do Cabanas. Ao longo da semana, todas as demais escolas serão
contempladas com os materiais.
Durante as entregas nas instituições de ensino, foi nítida a felicidade das crianças e dos pais ao ver os
materiais de qualidade que foram
entregues. Segundo a técnica em enfermagem Eliane Cristina de Brito,
que tem uma filha na creche Tia Elza, esses kits mostram o cuidado que
a Prefeitura tem com a educação. “O
kit estudantil vai favorecer muito no
sentido econômico, uma vez que os
gastos vão diminuir. Sem contar no
estímulo que esse material dá para
os alunos, com certeza eles vão se
dedicar mais. Estou vendo o cuidado que as pessoas estão tendo com
minha filha, com os outros alunos.
Não posso reclamar”.

Lucas Mantovani

Contendo inúmeros itens, como
por exemplo, lápis de cor, estojo,
mochila, agenda e caderno, o kit
foi pensando para dar mais oportunidade e conforto para o estudo dos
alunos. Segundo o prefeito Duarte
Júnior, o desejo de implementar essa
iniciativa era antigo. “Sabemos que
muitas famílias não têm como comprar os materiais. Assim como eles
tem que se dedicar e se comprometer com os estudos, nós temos que
tentar sempre dar a melhor condição
para que eles atinjam o sucesso”.
A inclusão dentro da educação
foi também um aspecto importante
para a montagem de todo o kit, tanto
que a Secretaria de Educação distribuirá materiais escolares voltados

exclusivamente aos cegos e aos deficientes visuais. “Sabemos que alguns alunos têm necessidades mais
específicas e nossa obrigação é dar a
eles condição de também estudarem
melhor, com mais conforto. A inclusão é uma pauta que é prioridade em
nossa Secretaria”, afirmou a secretária de Educação, Aline Oliveira.
Uniformes serão entregues após
o carnaval - Além de todo o material
escolar, a Prefeitura de Mariana irá
entregar para todos os alunos da rede
municipal de ensino uniforme completo, com tênis, agasalho, camisetas
e bermudas, meias. A distribuição
começa após o Carnaval, uma vez
que as roupas estão sendo separadas
para distribuição nas escolas.

Lucas Mantovani

Prestação de contas do
3º quadrimestre de 2019

A Prefeitura de
Mariana, através da
Secretaria de Planejamento, Suprimentos e Transparência,
realizará no próximo
dia 20 de fevereiro, a
prestação de contas
referente ao 3º Quadrimestre do ano de
2019. O evento, que
é aberto a participação popular, acontece às 18h, no Plenário da Câmara Municipal de Mariana. A audiência acontece regularmente, cumprindo com o dever da transparência e seguindo os parâmetros da Lei
de Responsabilidade Fiscal. Exerça seu papel cidadão e participe!

PANORAMA

D

oze grupos de artistas de Mariana (MG) e região receberam, entre os dias 20 a 24 de janeiro, visitas técnicas do
estilista Ronaldo Fraga. Os encontros fazem parte do projeto
Minha Casa em Mim, que visa valorizar os trabalhos artesanais da região levando mineiridade com linguagem e identidade própria dos grupos. O projeto, realizado pela Associação de
Cultura Gerais (ACG) em parceria com a Fundação Renova,
promove oficinas com o estilista e outros consultores. O objetivo é que os grupos produzam peças artesanais que possam
compor a decoração de uma casa, como colchas, panos de
pratos e utensílios domésticos, e que levem o espírito de onde
ele é feito, a fim de fortalecer a imagem de Minas Gerais em
outros mercados. Os produtos serão lançados em um evento no Grande Hotel Ronaldo Fraga, em Belo Horizonte, com
participação de lojistas e clientes. Os grupos que fazem parte
do projeto são Movimento Renovador de Mariana, Feira Marte, FAM, Mães da Colina, Coletivo de Camargos, Coletivo de
Padre Viegas, Associação de Artesanato de Monsenhor Horta,
Associação de Artesanato de Cláudio Manoel, Coletivo Padre
Viegas, Meninas da Barra (Barra Longa), Cooperativa Rural
Mista de Gesteira (Barra Longa), Arte Mãos e Flores e Mãos
que Brilham de Antônio Pereira (Ouro Preto). A ação conta
com o apoio da fundação Renova.
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Mariana, primeira cidade das Gerais,
comemora os 300 anos de Minas
com programação especial

No ano em que os mineiros comemoram os 300 anos do
estado de Minas Gerais, marianenses se preparam para celebrar esse momento que tem grande representatividade na cidade. Por quê? Porque desde 1996, antes mesmo da constituição
do estado, Mariana, antiga Vila do Carmo, já exercia seu papel
de primazia. Para marcar o pioneirismo da cidade, a Prefeitura Municipal lança a iniciativa “Os 300 anos das Minas: as
Gerais começaram aqui”, na próxima quinta-feira, dia 13 de
fevereiro, às 19h30, no Cine Teatro Mariana.
De acordo com o secretário de Cultura, Efraim Rocha, o
evento tem como foco evidenciar a importância da cidade no
contexto do tricentenário do estado. “Queremos resgatar esta
importância histórica e evidenciar os valores de Mariana na
formação do estado é a proposta do evento. Na oportunidade,
vamos lançar uma agenda de atividades que acontecerão durante o ano, mostrando as ações de Mariana em prol de Minas
Gerais, nos vários seguimentos de sua constituição política,
social, artística e cultural”, disse.
Para marcar o início das comemorações, a professora doutora em História Social, Adalgisa Arantes Campos, ministrará
uma palestra para falar sobre o tema. Ainda, no mesmo dia,
será lançada uma agenda de atividades que, ao longo do ano,
pretende mobilizar a sociedade para resgatar e fortalecer os
legados históricos, culturais e artísticos do município.
Minas nasceu aqui - A iniciativa “300 anos das Minas: as

Gerais começaram aqui” objetiva, também, criar pontes que
unam a importância do passado de Mariana, com as ações do
presente e uma visão de futuro, a partir dos diversos legados e
atributos históricos advindos do início da mineração, da produção artística, da educação, da religiosidade, da formação
política do estado, entre outros aspectos. “Mariana coleciona
primazias relevantes como cidade, capital das Capitanias de
São Paulo e Gerais do Ouro, primeiro Bispado onde se exerceu pela primeira vez o direito ao voto. Ser a primeira cidade
planejada no período colonial, ter a primeira lei ambiental do
país, são outros orgulhos dos marianenses. Mas, as primazias
de Mariana não remontam apenas ao seu passado histórico.
Suas riquezas são presentes na vida dos seus moradores que
escrevem uma história atual, na sua vocação de produtora de
arte e cultura. Queremos trazer esse protagonismo à luz, fazendo também uma ponte com o futuro”, explica Efraim.
Ao longo de 2020, uma agenda de atividades e projetos
será desenvolvida, como Carnaval: 300 anos de Minas; Centro de Referência das Bandas de Música; Projeto Dobrados
de Mariana para Minas; Semana Santa em Canto; Seminário
de Musicologia; Iron Biker; Encontro Internacional de Palhaços; Série de colóquios: Mariana nos trezentos anos de Minas;
Lançamento da Bienal da Música; Cartografia Musical; Mariana Viva; Canta Mariana; Exposições Artísticas; lançamento
do Distrito Criativo Passagem de Mariana, entre outros.

Ser jogador de futebol é o sonho de muitos meninos pelo Brasil e, em Mariana, as crianças têm a oportunidade de
praticar esse esporte com o apoio de um clube profissional,
o América Mineiro. Como forma de captar novos talentos
para a equipe, dois profissionais do América-MG estarão
na cidade para uma observação técnica, conhecida também
como “peneirada”, no dia 25 de abril, das 8h às 11h30, na
Arena Badaró.
As inscrições começaram nesta segunda-feira (10) e vão
até o dia 17 de abril. Realizados na Arena Mariana e na Arena Badaró, das 8h às 11h30 e no período da tarde das 13h
às 17h, os cadastros serão para de crianças de 13 a 15 anos.
Para se inscrever, o jovem atleta deve ir acompanhada de um
responsável e portando os seguintes documentos: RG e CPF
da criança e do responsável, comprovante de residência e
autorização médica.
Mas atenção, só poderão participar aqueles que estiverem regularmente matriculados e frequentes na escola, por
isso também é necessário apresentar um comprovante de
matrícula no momento da inscrição. Para o assessor técnico
de Desportos, Wagner Flávio, esse é um dos grandes benefícios dessa ação. “Além de dar oportunidade aos talentos
da cidade, a observação técnica do América (peneira) aca-

ba incentivando as crianças e adolescentes que estejam na
escola, fato que, com certeza, vai refletir no futuro deles e,
consequentemente, de Mariana”.

Escola Oficial do América Futebol
Clube de Mariana abre inscrições
para observação técnica

Codema retoma as atividades e debate sobre
os pontos de captação de água em Mariana

Karina Peres

Retornando às atividades, o Conselho
de Defesa do Meio Ambiente de Mariana,
Codema, se reuniu nesta segunda-feira para
debater algumas pautas, dentre elas os pontos
de captação de água do Saae. A pauta foi discutida devido à necessidade de outorga, um
ato administrativo, de autorização ou concessão para uso ou interferência de recursos
hídricos, cedido pelo Instituto Mineiro de
Gestão de Águas (Igam) para a captação em
propriedades públicas e privadas.
Rômulo Pereira, engenheiro ambiental
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto,
destacou, inclusive, a importância da atividade em áreas privadas, uma vez que a companhia de saneamento realiza um processo de
preservação das nascentes, melhorando a quantidade e qualidade da água.
Em seguida, os conselheiros e conselheiras decidiram os documentos necessários para reivindicação de movimentação
de terras no município. Por fim, foi realizado a prestação de contas das atividades realizadas pelo projeto Produtor de Águas,
do Instituto Espinhaço em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que desempenha um
trabalho de conscientização dos produtores rurais, construção de barraginhas e plantio de espécies nativas.

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

As eleições nos Estados Unidos

Este ano haverá eleição presidencial nos Estados Unidos, que
é um processo que se destaca dos demais países democráticos por
conjunto de particularidades. Tendo em consideração a relevância
dos EUA seu processo eleitoral merece ser analisado.
Uma primeira característica relevante é que o voto não é obrigatório. O cidadão para se qualificar eleitoralmente tem que fazer o
registro para que seu voto seja computado.
Um segunda característica importante são as chamadas “primárias”, um longo e caro processo no qual os partidos definem, por
voto popular, seus candidatos. Cada estado do país realiza suas
primárias que elegerão delegados que, por sua vez, elegerão o candidato do partido.
A terceira característica é o bipartidarismo que ocorre em razão
do processo das primárias ser longo e custoso para que os partidos
consigam mobilizar o eleitorado. O fato dos partidos Democrata e
Republicano dominarem o cenário político eleitoral norte americano
não se dá por causa de uma lei que impõe o bipartidarismo, mas
por uma dinâmica competitiva que afunila o espaço para partidos
viáveis eleitoralmente.
A quarta característica é consequência da terceira: o bipartidarismo divide o eleitorado em três tipos de eleitores: o do partido
Democrata, o do partido Republicano e os independentes. Geralmente, ganha o partido que mobilizar a maior parte do eleitorado
independente, pois raramente o eleitorado “nato” de um partido é
suficiente para garantir a vitória. Logo, historicamente, há um movimento pendular entre governos democratas e republicanos.
A quinta e mais marcante característica é que a eleição presidencial é legalmente definida por um colégio eleitoral, o que transforma a eleição em um processo indireto, pois os eleitores elegem
delegados para o colégio eleitoral que, por sua vez, elege o presidente. Consequentemente, o principal desafio eleitoral para um
candidato é garantir uma votação popular que seja suficiente para a
formação de uma maioria de delegados, não sendo necessário ser
o candidato mais votado pelos eleitores. Em 2016, Hillary Clinton
teve mais votos populares que Donald Trump (respectivamente,
48,18% contra 46,09%), mas Donald Trump teve mais delegados
que Hillary Clinton (respectivamente, 304 contra 227). Esse fenômeno - que deu três milhões de votos populares a mais para Hillary Clinton, mas com menos delegados - ocorreu porque ela teve
uma grande vantagem de votos nos estados que ganhou, enquanto
Trump teve uma pequena vantagem nos estados que ganhou, mas
ele ganhou em mais estados que ela.
O que é crucial para a vitória nas eleições presidenciais dos
EUA é garantir uma maior coesão no seu eleitorado, e na maior
parte dos estados. Assim a mobilização de seu eleitorado tem que
ser um fenômeno nacional. Outro ponto crucial é conseguir mobilizar o maior número possível do eleitorado independente para sua
candidatura.
Uma sexta característica é a possibilidade da reeleição, sendo
que um candidato não pode se eleger mais de duas vezes como
presidente. Historicamente, um presidente que tenta a reeleição
tem mais chances de vitórias e foram poucos os que não conseguiram. A vantagem de ser presidente durante a disputa eleitoral é
o maior controle da variável política governamental, especialmente
na área econômica. Outro fator importante é que nas primárias o
candidato que tenta a reeleição dificilmente terá concorrentes e assim poderá manter seu partido unido em torno de sua candidatura.
Por outro lado, a desvantagem da candidatura oposicionista é
enfrentar um presidente candidato e, além disso, ela dificilmente
não terá adversários nas primárias. Assim, essa candidatura terá
mais dificuldades para manter seu partido unido após as primárias.
Essas últimas características colocam em destaque a importância do eleitorado independente, que não é fiel a nenhum dos dois
grandes partidos. Esse eleitorado pode ou não virar eleitor e se o
fizer será analisando o comportamento das candidaturas dos partidos dominantes. Geralmente, e justamente por ser independente,
o eleitor independente tende a se aproximar da candidatura que se
mostra menos radical e mais estável na disputa, o que é um benefício para candidaturas que unificam o partido.
Sendo assim, e nesse momento da disputa, a vantagem de Donald Trump é evidente: ele está tentando a reeleição, seu partido
está unido sob sua liderança e ele tem bons resultados na economia para motivar e atrair o eleitorado independente. E a desvantagem da candidatura dos Democratas é porque as suas primárias já
evidenciaram que o partido está dividido, não tem ainda uma plataforma eleitoral definida e há forte tendência dela ser mais radical
nas propostas, o que tende a desestimular e afugentar o eleitorado
independente.
*Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP

Técnicos e coordenadores dos
projetos desenvolvidos pela pasta de
Desenvolvimento Social e Cidadania
se reuniram para discutir o balanço
das ações e das atividades executadas
no ano de 2019, nesta terça (11), no
Centro de Convenções. O objetivo
do encontro foi debater os pontos
positivos, aqueles que podem ser melhorados, a expansão do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil
(Peti) e as metas da Secretaria para
este ano de 2020. Além da discussão,
os servidores aprovados nos últimos
processos seletivos foram apresentados aos demais componentes da
seção.

O secretário de Desenvolvimento Social, Juliano Barbosa, abriu a
reunião celebrando as conquistas do
ano passado e pontuando as metas
deste ano. "Neste fim de mandato,
precisamos ter mais atenção e empenho com os nossos cidadãos e com
o nosso serviço. Precisamos deixar
nossos projetos bem estruturados para que a próxima gestão dê continuidade a eles ajudando o maior número
de marianenses possível", destaca
Juliano na primeira reunião de ampliação do ano.
De acordo com a assessora técnica da pasta, Sara Oliveira Gomes,
o encontro mensal é uma forma de
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Audiência Pública discute
propostas para o Plano Diretor
Na noite de terça-feira (11) no
Centro de Convenções, foi realizada a Audiência Pública para revisão e apresentação do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade para
o município de Mariana. O evento
contou com a presença de representantes do poder público, legislativo, sociedade civil e também da
ERG Engenharia LTDA, empresa
responsável pela construção do
plano na cidade.
Os trabalhos para a revisão e
elaboração dos dois planos começaram em junho de 2019, com a
Audiência Pública de abertura. No
mês de agosto, foi instituído o Núcleo Gestor, instância coordenadora do processo participativo do projeto, através do Decreto Nº 9.808,
de 9 de agosto de 2019. Além disso, foram realizadas oficinas de leitura comunitária, que aconteceram
na sede e nos distritos e diversas reuniões com grupos compostos por
representantes dos setores popular,
técnico e empresarial, da comunidade e do poder público.
Durante o evento, o prefeito
Duarte Júnior reforçou a importância do Plano Diretor para o município, garantindo que é um marco
para Mariana. “Estamos aqui para
discutir o futuro da nossa cidade
em todas as áreas. Saneamento,
transporte, segurança pública, essas são algumas das discussões
dessa Audiência. É um encontro
que vai contribuir para o presente e
futuro de Mariana”, finalizou.
Segundo o secretário de Obras
e Gestão Urbana, Fábio Vieira, o
Plano Diretor é que vai definir o
crescimento, o progresso e a evolução da cidade. “Mariana tem
um plano que já está ultrapassado.
Este novo vai proporcionar para o
município um cadastro de primeira linha, que é parte do georreferenciamento que foi feito em toda
cidade. Além disso, o cadastro vai
possibilitar ações de combates às
ocupações irregulares. Com isso,
Mariana vai crescer de forma ordenada, atendendo todas as condições
necessárias para a infraestrutura urbana", disse.
A revisão do Plano Diretor e a
elaboração do Plano de Mobilidade
são uma realização da Prefeitura de
Mariana, com execução da ERG
Engenharia e apoio da Fundação
Renova.

Laryssa Gonçalves

Laryssa Gonçalves

MARIANA: R. Praia do Canela,359- BARRO PRETO 3557-3356 / 3558-1659

Reunião Ampliada debate de ações
e metas anuais da Secretaria
de Desenvolvimento Social
Danel Almeida

desenvolver ações para melhorar
os serviços ofertados pela pasta e o
ofício exercidos pelos servidores da
Secretaria. "A reunião de ampliação
é uma oportunidade de sentarmos e
discutirmos os trabalho, as sugestões,
as dúvidas e as angústias dos servidores que estão em campo, em contato
com as pessoas em vulnerabilidade
social. O objetivo final é proporcionar a melhor base de conteúdo e instrumentos para que consigam ofertar
o melhor serviço possível à comunidade", pontua Sara assentida pela
assistente social Sorimar Gonçalves.
A próxima reunião está prevista
para a 1ª quinzena de março.
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Extrato do Contrato de Serviço de Recomposição Asfáltica C.B.U.Q. - Referência: Tomada de Preço nº 001/2020,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada
B & T Terraplanagem E Pavimentação
LTDA. Objeto: Contratação de empresa de
serviços de recomposição asfáltica incluindo o fornecimento, transporte e aplicação
de concreto betuminoso usinado a quente
- C.B.U.Q. faixa “C” do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, conforme especificações do anexo
I do edital. Valor da tonelada: R$450,00
(Quatrocentos e cinquenta reais), perfazendo um valor total de R$229.950,00
(Duzentos e vinte e nove mil e novecentos e cinquenta Reais) num total de 511
(quinhentas e onze) toneladas Forma de
pagamento: 10 (dez) dias após a emissão
e conferência da Nota Fiscal. Dotações
Orçamentária: Operações e manutenções
em abastecimento de água nas sedes urbanas. 17 512 1701 4001 33.90.39.00,
Operações e manutenções em esgotamento sanitário nas sedes urbanas 17 512
1701 4002 33.90.39.00 e Op. manut. abast.
água esgotamento sanit. regiões rurais 17
511 1712 4.031 33.90.39.00. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura do
Contrato: 05/02/2020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 007/2020 - S.R.P.
004/2020 - 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°
022/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº007/2020, SRP nº004/2020. Objeto: registro de preço 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, no dia
03/03/2020 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 008/2020 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito – MG
situado à Rua Rio Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n°
023/2020, na Modalidade de Pregão
Presencial nº008/2020, Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva eletromecânica em conjuntos
moto bombas e equipamentos eletromecânicos de pequeno porte de propriedade do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito - MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. No dia 04/03/2020 às
09:00 horas, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.

Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº.
018/2020, na modalidade de Pregão Presencial nº. 005/2020 S.R.P. 003/2020 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de copos descartáveis em poliestireno conforme ABNT 14.865
para o SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Empresas Vencedora e Habilitada: Maria Geralda da Silva Braga & CIA LTDA perfazendo este pregão um valor total de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), Itabirito/MG, 07/02/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato
da Ata nº003/2020 - Registro de Preço 003/2020 - Processo Licitatório nº. 018/2020
– Pregão Presencial nº 005/2020 – Objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de copos descartáveis em poliestireno
conforme ABNT 14.865 para o SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital, Conforme Fornecedor e Relação de objeto descrito abaixo: Fornecedor:
Maria Geralda da Silva Braga & CIA LTDA. CNPJ: 00.548.018/0001-22.
Dotação Orçamentária Op. Manut. Ações de Gestão Adm. Geral do Saae –
Nome da Empresa – Maria Geralda da Silva Braga & Cia Ltda
Item

Especificações

1

Copo Descartável para Água,
cor leitosa, capacidade 200ml,
em poliestireno reforçado de
primeira qualidade, pacotes
com 100 unidades, produtos
inspecionado pelo INMETRO e
conforme a ABNT 14.865;

Unid.

Qtde.

Preço
Unit.

pcte

2000

3,25

Preço
Total

6.500,00

Valor Total do Processo: R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 07/02/2020.
Extrato de Contrato de Aquisição de Copo Descartável - Referência: Pregão Presencial nº005/2020, Processo Licitatório nº018/2020 S.R.P. nº003/2020 nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratadas: Maria Geralda da Silva Braga & CIA LTDA Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada no fornecimento de copos descartáveis em poliestireno conforme ABNT 14.865 para o SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Valor total: R$3.250,00 (Três mil duzentos e cinquenta reais) Vigência:
Fica contratada até 31/12/2020 ou até expirar a quantidade contratada. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária Op. Manut. Ações de Gestão Adm. Geral Do SAAE
17.512.1711.4030.33.90.32.99 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da assinatura: 10/02/2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

3561.7814

(31)

Promoção:

Itabirito Folia 2020 une
tradição e atrações nacionais
em sua programação
Direto da Bahia, Tuca Fernandes é um dos
destaques do Carnaval, que deve agitar o público ao
lado de blocos tradicionais de Itabirito

O Itabirito Folia 2020 tem atrações para todos os gostos,
com uma mistura de ritmos e atrações de renome em Itabirito
e em nível nacional, como Tuca Fernandes, Aline Calixto e o
ex-Barão Vermelho, Rodrigo Santos. “A programação reúne
os talentos de Itabirito, com 40 artistas da cidade e os blocos
tradicionais, que sustentam a qualidade do Carnaval de Itabirito por décadas. E a Prefeitura ainda traz atrações nacionais
para os trios, que se apresentam, de graça, no Circuito Folia.
Está imperdível! Vejo todos na rua!”, destaca Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito.
No sábado, 22, a banda mineira de rock, Dias de Truta,
chega pela primeira vez a Itabirito para levantar o público, às
22h, no Palco Maestro Dungas. O músico Karacol está entusiasmado para tocar pela primeira vez em Itabirito: “Estamos
chegando com muita novidade e muita coisa boa. Espero por
vocês lá”, convida. Domingo, 23, a cantora e compositora Aline Calixto, representante da nova geração do samba mineiro,
apresenta-se às 18h30, no palco Maestro Vieira. “Bora lá gente, aguardo vocês no Bloco da Calixto, porque vai ser delícia”,
diz a artista para os fãs.
Depois de aplaudir o samba refinado de Aline Calixto, Itabirito ferver na noite de domingo com o axé de Tuca Fernandes. O artista se apresenta no trio elétrico, que parte, às 20h, do
Portal do Carnaval, seguindo pelo Circuito Central. O ex-líder
do Jammil e Uma Noites cantar seus diversos sucessos, como Milla, Ê Saudade e Sou do litoral, de graça, para todos os
foliões. Ainda no domingo, às 22h, o palco Maestro Dungas
recebe a dupla de rap mineira Hot e Oreia, vencedora do Prêmio Music Video Festival de Melhor Videoclipe Nacional de
2019, prometendo agradar a todos os públicos.
Na segunda-feira, 24, às 20h30, a Atípica Orquestra de
Lhamas, Bloco de Carnaval de Belo Horizonte influenciado
pelos ritmos andinos, mostra toda sua originalidade no palco Maestro Vieira; e promete ser uma das boas surpresas do
Itabirito Folia. A galera que curte música eletrônica não pode
perder o espetáculo Dang3r, projeto de psytrance do DJ e produtor paulista Gustavo Servija, que acontece às 22h.
O bloco Então Brilha, uma das maiores atrações do Carnaval de BH, desembarca em Itabirito na terça-feira, 25, para
balançar do público atrás do Trio Elétrico, a partir das 20h. E
para quem ainda tem bastante energia para gastar na noite de
terça-feira, o ex-Barão Vermelho, Rodrigo Santos, sobre no
palco Maestro Dungas, às 22h. “Vem se divertir com a gente,
vai ser rock’n roll”, convida o artista.
Tradição e estilo
A tradição está mais viva do que nunca na programação
do Itabirito Folia 2020, e já começa na noite de quarta-feira,
com as atrações do Circuito Histórico. Na quinta-feira, dia 20,
com o desfile da Gaiola das Loucas. Na sexta-feira, 21, após
a Abertura Oficial, o Circuito Central será ocupado pelos desfiles do Cordão da Velha, Itabirense Esporte Clube e Gatos
Pingados.
No sábado, 22, a partir das 20h, a tradição fica por conta
do Axé-Igbá, Cordão da Nova, Bonecos de Carnaval, Carros
Alegóricos e o repeteco dos Gatos Pingados. E o domingo não
tem Carnaval em Itabirito sem a presença da Bandalheira, que
faz sua Concentração Monumental a partir das 15h, e segue
pela avenida, acompanhada pela Banda Ré Sem Dó, e o maior
Bandão de Carnaval da história, com mais de 100 músicos.
Sanderson Pereira

Al. Wolmer de Abreu Matos,160
Centro ITABIRITO
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Bandalheira marca presença no tradicional
Itabirito Folia
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A hora é agora: A limpeza do nosso rio no final de 2019 trouxe lições importantes: Foram
retirados do seu leito milhares de garrafa pet,
sofás e moveis em geral. Só pneus velhos foram mais de 300. É preciso repensar. Em outros centros as chuvas
detonaram ruas e avenidas e lá já começam a pensar em construir
bueiros e áreas com calçamento que permita a absorção de boa
parte das enxurradas. Por aqui entendemos que o momento é agora, para começar uma campanha educativa ampla sobre manuseio
do lixo, acompanhada de ações punitivas. Não podemos permanecer no erro. A natureza que é sábia e forte está reivindicando
mudanças em nossos hábitos, e com certeza ela volta pra cobrar.
Ano 2020: O ano bissexto, que terá 366 dias, conta com 11 feriados nacionais, onde nove serão com final de semana prolongado.
Há ainda a ser somado os feriados municipais. Bom para o turismo e empregados e ruim para os patrões. Programe-se! é tempo
de fazer a viagem dos seus sonhos.
Sacerdócio: Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem
comemoraram o aniversário do Padre Miguel Ângelo Fiorillo no
último dia 09. Ele recebeu o carinho e centenas de homenagens
de nossos concidadãos. Afinal é o reconhecimento de um trabalho
de evangelização que vai além das três décadas. Além de ser uma
reserva cultural do nosso município, padre Miguel tem uma folha
de extraordinários serviços prestados à nossa comunidade. À ele
votos de felicidades sempre.
Mídia: Dia 11 último foi comemorado o aniversário do jornalista
Wilson Luís de Oliveira. Ele é destaque no município pelo seu trabalho e idealismo de manter um jornal semanal compromissado
com a verdade e valorização e divulgação dos principais eventos
citadinos. A ele nossos incentivos e nossos parabéns por mais uma
primavera.
Atrações: Músicos e admiradores da Banda União Itabiritense
trabalham para a grande apresentação no sábado de carnaval, com
o Cordão da Nova. A presença de Gilda e o Coronel (bonecos) é
atração à parte deste desfile, que encanta a todos com as fantasias
e o ritmo das marchinhas carnavalescas. Vista sua camisa e participe deste momento alegre e descontraído.
Luto: Centenas de amigos e admiradores foram levar a última
homenagem ao Nívio de Oliveira, ex-motorista da prefeitura, casado com Sonia e pai de Talita, que faleceu no último dia 06/02.
Ele era querido e homem de muitos amigos. À família nossas
condolências.
Em destaque: Em todos os países, o documentário de Petra Costa, “Democracia em Vertigem”, disponível na NETFLIX e indicado ao OSCAR, que conta o colapso da nossa democracia. Você
que acompanha política: vale a pena assistir e tirar suas conclusões.
Personagem: Carolina Marques de Carvalho, popularmente conhecida como Sá Carolina, nasceu em 04 de dezembro de 1875 e
faleceu em 23 de setembro de 1960. Subia as ladeiras rumo à igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, equilibrando na cabeça uma
lata cheia de flores de cores variadas para enfeitar o altar de Nossa
Senhora. Cumpria esta rotina anos a fio. Voz macia, atenciosa e
muito piedosa, ela exercia as funções religiosas. Essa senhora e
suas belas histórias fazem parte do imaginário coletivo dos itabiritenses, como por exemplo, a tradição da flor de maio, e a forma
de fazer pastel angu. Seu monumento está na ponte da Açucena,
do seu trajeto rotineiro onde descia a Rua Sete de Setembro em
direção ao Bairro Esmeril. Fonte: Patrimônio cultual de Itabirito –
Recordando com Jarbas.
Por onde anda? Carlos Alberto Nascimento. Atuou como goleiro nos principais times de futebol da cidade, como músico participou da primeira gravação do long-play da Banda Nova. Sempre
de bem com a vida, Carlos Alberto Nascimento é gente querida
em nossa cidade.
Para refletir: O sofrimento é o intervalo entre as duas felicidades. (Vinicius de Morais)

feira, 14 de fevereiro/2020
O LIBERAL Ed.1376 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

Prefeitura de Itabirito reinaugura
Poliesportivo Pedro Cardoso
Complexo esportivo passou por reforma geral e
é entregue para a população neste sábado, dia 15

A Prefeitura de Itabirito entrega as obras de reforma do Ginásio
Poliesportivo Pedro Cardoso neste
sábado, dia 15, a partir das 8h30.
Toda população é convidada para
ver de perto as melhorias realizadas
no complexo esportivo do bairro
Nossa Senhora de Fátima, em um
dia inteiro de programação que une
esporte e entretenimento. “Um ginásio desse porte entregue à comunidade é algo imprescindível para a
prática esportiva e para a oferta de
esportes e lazer. É muito gratificante entregar um espaço com qualidade e estrutura, onde as pessoas vão
poder praticar atividades físicas”,
destaca Rafael Rondow, secretário
de Esportes e Lazer.
A programação de reinauguração conta com jogos de futsal,
handebol, vôlei e basquete, que
acontecem durante todo o dia festivo. “Valorizar o esporte é investir
no cidadão. Por isso estamos trabalhando para ter estruturas modernas
em Itabirito, com manutenções periódicas, para que todos se sintam
motivados a treinar. Queremos que
o novo poliesportivo contribua para
que nossos atletas tenham melhores
condições para representar Itabirito
em eventos no município e fora
dele”, enfatiza Orlando Caldeira,
prefeito de Itabirito.
O poliesportivo passou por
uma reforma completa, com a restauração e pintura do piso da quadra interna, troca dos refletores para
LED, instalação de novas telas e
pintura do piso da quadra externa.
No parquinho, os brinquedos passaram por manutenção e pintura,
e toda área foi britada e gramada.
Além dessas intervenções, o poliesportivo foi todo pintado e o telhado
recebeu melhorias.

Sábado será de jogos para comemorar a volta das atividades do
complexo esportivo

Poliesportivo será entregue para população neste sábado

Novidades para o poliesportivo
Com a reinauguração do Ginásio Poliesportivo Pedro Cardoso,
o local volta a receber as competições esportivas da cidade e região,
além de ser palco para eventos. Em
março, o poli também será o espa-

ço para o funcionamento da escola
esportiva da Prefeitura de Itabirito,
oferecendo modalidades como futsal, handebol, karatê, taekwondo e
zumba. Para inscrições e informações, o contato da Secretaria de
Esportes e Lazer é (31) 3561-1956.

Novo Diagnóstico Socioterritorial aprimora a
proteção à criança e adolescente de Itabirito
Documento está sendo feito pela Prefeitura de Itabirito, em parceria com entidades sociais

Grupos de trabalho apontam problemas
e discutem soluções

AFINADÍSSIMA: E com belos arranjos está a orquestra
Som Maior que sob a batuta de Adilson Mathias da Silva tem
propiciado momentos de magia com músicas inesquecíveis
para O EMBALO DE CASAIS ENAMORADOS. Como disse
Marise Gurgel da escola de Dança e Ritmo, bailar ao som da
orquestra Som Maior é reviver as melhores épocas da dança
de salão, é único em nossas vidas.
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A Prefeitura de Itabirito está à
frente da elaboração do Diagnóstico Socioterritorial da Criança e do
adolescente, com foco no trabalho
infantil. “O documento é importante para o aperfeiçoamento da política municipal de atendimento desse
público e na promoção, proteção
e defesa dos seus direitos. Precisamos sempre recorrer a esse tipo
de trabalho para perceber melhor
as mudanças das demandas desse
público e, assim, adequar o direcionamento dos recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança

Reuniões desenvolvem o Plano de Ação
do Diagnóstico Socioterritorial

e do Adolescente”, explica Juliana
Costa, secretária de Assistência Social.
A partir das informações coletadas e sistematizadas, será elaborado o Plano Municipal de Ação, envolvendo sociedade, poder público
e a rede de proteção dos direitos da
criança e do adolescente. O Diagnóstico está em fase de finalização
e será apresentado para a sociedade
em março.
A coordenadora do Conselho
Tutelar, Íris Lopes, elogiou a participação efetiva das entidades que

tratam diretamente com a vulnerabilidade infantil e juvenil. Ela destacou alguns pontos verificados na
elaboração do diagnóstico. “Apuramos que precisamos de mais
creches, mas felizmente isso já vem
sendo sanado com a construção
de duas novas unidades. Também
vimos a necessidade de escolas de
tempo integral, para crianças de 4 a
6 anos, e a mobilização para que as
empresas do município cumpram a
lei, que exige a contratação de jovens aprendizes”, adiantou a coordenadora.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Impostos pagos e retorno
comido com angu!
Pagar impostos, regularmente cobrados e muitas vezes majorados excessivamente de surpresa, como foi o IPTU a partir do
ano passado, sem obter o devido retorno, é o que mais causa indignação ao cidadão. Apontam-se as falhas, as carências, fazem-se reivindicações e reclamações, mas como resposta há sempre
um corpo mole, um descaso que irrita e revolta. Para encher as
burras do poder há sempre muita afoiteza e nenhum escrúpulo,
quando se trata de aumentar os tributos, enquanto a solução dos
problemas que afligem a população é empurrada com a barriga.
É como se sentem moradores do início da Rua Hum, que liga a
área central (Cachoeira do Campo) à Vila Alegre e bairro Cruz dos
Monges, nome antigo, legítimo e histórico da área a partir da torre
de celular, que envolve a capela de São Sebastião, o CAIC Filipe
dos Santos, o novo conjunto de casa populares e adjacências. O
apontado trecho da Rua Hum, parte da antiga estradinha que ligava a Santo Antônio do Leite e Conselheiro Lafaiete, tem sua largura limitada por antigas voçorocas, nos dois lados, o que deveria
carrear atenções especiais da PMOP, para assegurar segurança
aos moradores e evitar colapso na ligação entre duas partes da localidade. Não é o que acontece, segundo reclamações dos moradores. Grande volume de enxurradas, sem nenhum controle, desce da Vila Alegre e tende a comprometer a estabilidade naquele
ponto. Algo precisa ser feito. Mas, as reclamações dos moradores
vão além disso. O trecho virou pista de corrida para condutores de
veículos, especialmente motos, com risco de atropelamento a pessoas e danos às moradias. Acrescente-se o barulho ensurdecedor
dos escapamentos e o som dos subwoofers ligados nas alturas,
embora proibido pela Resolução 624/2016 do CONTRAN. Gente,
há muita coisa séria a ser corrigida, além dos murinhos de pedras!

O LIBERAL Ed.1376 - Sexta-feira, 14 de fevereiro/2020
www.jornaloliberal.net
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Defesa Civil de Itabirito divulga
balanço das chuvas na cidade

Cerca de 120 pessoas foram atingidas pelos temporais em Itabirito

GLAUCIENE OLIVEIRA

O início do ano de 2020 no estado de Minas Gerais foi marcado
por fortes chuvas que ocasionaram
muitos estragos, perdas e mortes
em diversas cidades mineiras. Em
Itabirito, na região dos Inconfidentes, não foi diferente. A equipe de
reportagem do Jornal O Liberal entrou em contato com a Defesa Civil
Municipal e solicitou um balanço
das chuvas dos últimos dias.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, Filipe Delabrida, o volume médio das chuvas nas últimas
semanas foi de 20 a 40 mm. Com
isso, cerca de 120 pessoas foram
atingidas diretamente e indiretamente, sendo que 26 (11 adultos
e 15 crianças) foram retirados de
suas residências e colocados em
um abrigo temporário.
Para minimizar os impactos
dessas tempestades na cidade estão sendo providenciadas placas de
ponto de alagamento, para ajudar
as pessoas na identificação e orien-

tá-las em uma eventual ocasião de
chuva forte. A Prefeitura de Itabirito realizou ainda o desassoreamento dos rios Itabirito e Carioca para
evitar possíveis transbordamentos.
Outro grande aliado na prevenção
de acidentes durante os temporais é
o aplicativo Waze. O recurso emite
alertas preventivos aos motoristas
e pedestres sobre bloqueio de vias
que possam ser atingidas por alagamentos. E se uma via for bloqueada, a pessoa será redirecionada para
uma rota segura e longe dos possíveis riscos.
Ainda de acordo com Delabrida, a previsão de 20 a 40 mm de
chuva permanece para os próximos
dias, com chuvas isoladas. “Ainda
estamos nesse período de risco,
pois o solo está saturado, assim,
com qualquer volume de chuvas
podem ocorrer novos deslizamentos ou alagamentos”, destacou.
Medidas de segurança - Algumas dicas simples de segurança são
essenciais para impedir os acidentes durante tempestades. É preciso

Câmara de Vereadores
de Ouro Preto levanta
discussão sobre o
Coronavírus
A pauta foi apresentada pelo vereador
Chiquinho de Assis (PV)

Uma das pautas levantadas na última reunião da Câmara Municipal de
Vereadores de Ouro Preto, realizada no dia 04 de fevereiro, propõe discussão
sobre atuação do município com relação ao coronavírus.
O requerimento foi apresentado pelo Vereador Chiquinho de Assis (PV)
que afirmou estar preocupado com o despreparo da cidade para agir contra
o surto, principalmente levando em consideração a proximidade do carnaval,
que é o período em que a cidade recebe a maior concentração de pessoas no
ano. “Estamos vivendo um surto internacional do Coronavírus. Ouro Preto,
por sua vez, sendo uma cidade turística, de referência internacional e com um
dos principais carnavais do Brasil merece uma atenção especial no sentido da
prevenção e de ações eficazes em casos sintomáticos que possam levantar suspeitas. O município tem que se posicionar e mostrar que está preparada para
lidar com a questão. Portanto, não sabemos se a cidade tem um plano de ação
ou se está preparado para agir de acordo com a lei federal que trata do tema e
foi votada na última quarta-feira (05) no senado federal.”, destacou.
A equipe de reportagem do Jornal O Liberal entrou em contato com a Secretária de Saúde de Ouro Preto, Eliane Damasceno, e segundo ela não há caso
da doença confirmado até o momento na cidade. “A Prefeitura segue protocolo internacional sobre epidemias e pandemias, no caso do coronavírus é uma
pandemia em ponto específico. Assim, existe um comitê estadual em contato
direto com as vigilâncias municipais e com o governo federal, que está traba-

lhando nos aeroportos.”, destacou.
Contexto Nacional - Desde o final do mês de janeiro, o governo do país
investiga casos de suspeitos do coronavírus no Brasil, mas até o momento
não houve nenhuma confirmação. De acordo com os dados oficiais mais
recentes do Ministério da Saúde, existem atualmente 11 casos suspeitos em
quatro Estados: São Paulo (4) Rio de Janeiro (1) Rio Grande do Sul (5) e
Santa Catarina (1).
Devido a todo este contexto o Senado aprovou na última quarta-feira
(05) uma lei elaborada pelo governo federal sobre as medidas que serão
adotadas no país em meio a uma possível epidemia de coronavírus. Agora,
ela segue para aprovação do presidente, Jair Bolsonaro, para posteriormente entrar em vigor.
O projeto estabelece diversos pontos, entre eles o isolamento ou quarentena para portadores do vírus ou para os que tiverem suspeitas de contaminação. Os cidadãos afetados receberão tratamento gratuito e o direito de
serem informados permanentemente sobre seu estado de saúde. Também
poderá realizar compulsoriamente exames e testes laboratoriais, coletar
amostras para análises e aplicar vacinas e tratamentos médicos necessários.

perceber o risco, o que inclui estar
atento a todas as situações, parado,
andando ou trabalhando. Por isso,
quando começar a chover forte, é
necessário procurar um lugar seguro e na presença de trovões não
ficar em áreas descobertas. É necessário ainda, evitar pontos de alagamentos, encostas e cachoeiras. E
em todas as ocasiões é preciso ficar
atento às placas de sinalização.
Carnaval e chuvas - Filipe
Delabrida nos informou ainda, que
até o momento não é possível ter
dados exatos referente à chuva no
carnaval, pois os canais de pesquisa de tempo informam com uma
semana de antecedência. “Como
estamos na época de chuva todas
as medidas de segurança já estão
sendo tomadas em conjunto com a
Defesa Civil Estadual e Municipal,
Vale, Bombeiro Militar, Polícia Militar, Bombeiro Municipal, Guarda
Civil Municipal e Prefeitura Municipal de Itabirito, para assim garantir a segurança de todos os foliões”,
afirmou.

