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Informamos que esta
edição de O LIBERAL
circula com tiragem reduzida
e distribuição em pontos
localizados. Devido à
pandemia do coronavírus,
nossa equipe está
instruída a não entregar
o jornal em mãos.
Agradecemos a compreensão.
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Cmei do bairro São José é inaugurada em Itabirito
Instituição que leva o nome da educadora Darcy Pereira tem capacidade para receber 280 alunos
À tarde do último dia 3 de julho
foi de muita alegria para os moradores
do bairro São José e região com a entrega das instalações do Cmei (Centro
Municipal de Educação Infantil) Darcy Efigênia da Cruz Pereira, no prédio
da antiga Escola Manoel Salvador de
Oliveira. Para receber 280 alunos, o
espaço passou por adequações e reforma geral como revitalização do
telhado, piso em granitina, iluminação
moderna, pintura, cobertura da área de
acesso, sem contar com as rampas de
acessibilidade em toda escola, além de
outras melhorias.
Anseio antigo da população a obra
conta com 14 salas, incluindo fraldário, brinquedoteca, lactário, sanitário
adulto e infantil, entre outras instalações. “Todas as obras de uma cidade
são importantes, mas as obras ligadas
ao cuidado das crianças me deixam
emocionado, pois estamos falando de
futuro, sem contar que a escolha da
professora Darcy como homenageada é uma dupla emoção, pois além de
ter sido minha professora na escola
Raul Soares, era uma pessoa querida,
bondosa e amável. A partir de agora
vamos dar melhores condições para
alunos e profissionais que iram frequentar essa Cmei”, destacou Orlando
Caldeira, prefeito de Itabirito.
“Minha mãe dedicou a sua vida
à educação, sempre acreditando em

Prefeito conheceu a instalação da nova padaria municipal

Creche leva o nome da educadora
Itabiritense Darcy Pereira

seu poder transformador. Ela sempre
estará presente em nossos corações
e espero que essa homenagem inspire os educadores que iram trabalhar
nesta instituição a seguir o seu legado,
pois a educação é o caminho”, destaca
Antoniete Rodrigues, filha da homenageada.
A cerimônia de inauguração pôde
ser acompanhada pelo Facebook da
Prefeitura, respeitando todos os protocolos sanitários como o distanciamento social em combate ao coronavírus.
Nova padaria
Além da inauguração da Cmei a
Prefeitura entregou a instalações da
padaria da Escola Municipal Manoel
Salvador de Oliveira. “É dessa padaria que saem os pães que alimentam
as crianças das escolas municipais.
Tudo foi feito com muito carinho para
a entrega do seu novo local de funcionamento e podemos garantir com isso
mais qualidade e melhores condições
na produção”, destacou o prefeito durante a entrega.
“É um sonho que já vem sendo
batalhado há mais tempo e além de
abastecer as outras escolas ajuda nas
atividades do tempo integral que vai
ter aulas com o padeiro. Estamos muito felizes com essa conquista”, explica
Rosana do Santos, diretora da Escola
Municipal Manoel Salvador de Oliveira.
Antônio Cruz/Agência Brasil

Autoridades e familiares da homenageada
marcaram presença no evento

Ouro Preto: 309 anos de história,
cultura e contemplação
Ouro Preto, cidade Patrimônio
Mundial Cultural, resguarda todo o
vislumbre da arquitetura colonial em
seus 309 anos de história. A cidade foi
fundada em 1698 com a chegada da
bandeira chefiada por Antônio Dias, há
322 anos, sendo elevada à vila, chamada Vila Rica, em 8 de julho de 1711, data em que se comemora o aniversário.
Em 20 de março de 1823, o imperador
D.Pedro I, homenageando a capital mineira, concedeu a Ouro Preto o título de
cidade, tornando-se capital de Minas
Gerais até o ano de 1897.
Também celebrado este ano o tricentenário da Revolta de Vila Rica,
conhecida como Revolta de Filipe dos
Santos e Sedição de Vila Rica, ocorrida
entre 28 de junho e 19 de julho de 1720
na antiga Vila Rica. O episódio representa o início do século 18 e o “nascimento” de Minas Gerais. A rebelião
marca uma das primeiras reações dos
descendentes de portugueses no Brasil
contra a metrópole portuguesa, tendo
como protagonista, Filipe dos Santos
(1680-1720), que se revoltou contra a
cobrança de impostos pela Coroa Portuguesa e condenado à morte.
A cidade de Ouro Preto também foi
palco da Inconfidência Mineira, tendo
como mártir da história, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes,
que é homenageado na principal pra-

ça da cidade, em sua memória, tem
seu nome e monumento localizado no
centro, em frente ao imponente Museu
da Inconfidência. A mineração deixou
um legado para a cultura local, com a
belíssima arquitetura colonial e as produções artísticas de Antônio Francisco
Lisboa, o Aleijadinho, Manuel da Costa Athaíde, presentes nas igrejas de ordem terceiras.
Para celebrar o dia 8 de julho e
os seus 309 anos, será realizada uma
Missa Solene Especial de Aniversário,
transmitida da Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar, às 10h, presidida

por Dom Francisco Barroso Filho, via
perfil oficial da Prefeitura de Ouro Preto: https://www.facebook.com/prefeituraouropreto/
Vale lembrar que com a recomendação de distanciamento social para
combater a disseminação do novo coronavírus, shows e espetáculos estão
sendo adiados. Também é um dos desafios do setor de eventos, que até o cenário se normalizar, muitos eventos foram
remarcados e outros cancelados, que é
uma das dificuldades para os organizadores e para a reformulação do calendário de eventos de 2020 do município.

Atingido por barragem
recebe direito a auxílio
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PROCLAMAS
DE CASAMENTO

Ouça a Rádio

Ouça pela Internet

www.sideralfm.com.br

Sempre com uma
programação
especial para você!

98,7Mhz

Quer morar em
Cachoeira do Campo?
ALUGO CASA de
2 quartos, localizada no
Açude, valor R$ 450,00 e
APARTAMENTO de
2 e 3 quartos, localizada
no Centro de Cachoeira do
Campo, valor R$ 700,00.
Contato: (31) 99811-8292.

2ª Subdistrito de Registro Civil de
Ouro Preto. Oficial: INTERINA Roberta Corrêa Vaz de Mello. Rua Barão
de Camargos 260, sala 09, Centro, Ouro
Preto-MG. Telefone: (31) 92002-3859.
e-mail:registrocivil2op@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se: (se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Ouro Preto, 07 de Março de 2020
EDITAL 09 - FERNANDO HERCULANO DE MELO SILVA, solteiro, 31 anos de idade, nacionalidade
brasileira, Profissional de Educação
Física, natural de Ouro Preto/MG, nascido em 14/10/1988, filho de Edson de
Melo Silva e Regina Maria Herculano
de Melo Silva e BÁRBARA ENY
MARINHO MOTTA, solteira, 32
anos de idade, brasileira, Engenheira
geóloga, natural de Belo Horizonte/
MG, nascida em 23/04/1988, filha de
Antônio Carlos Corrêa Motta e Valéria
Marinho Gil Corrêa Motta.

Acompanhe o Jornal da
Real, de segunda a sexta
na 90,1. Música, notícia
e promoção na sua
melhor programação!
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Ouro Preto registra quinto
óbito por coronavírus

Trata-se de uma idosa, 90 anos, portadora de doenças preexistentes, que veio a falecer na madrugada desta quinta-feira (09)
GLAUCIENE OLIVEIRA

A Prefeitura de Ouro Preto confirmou, nesta quinta-feira (09) o quinto óbito por COVID-19
no município. De acordo com o Secretário de Saúde, Paulo Xavier, trata-se de uma paciente do
sexo feminino, 90 anos, portadora de doenças preexistentes. A idosa veio a óbito no Hospital
Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, na madrugada desta quinta.
Atualmente, a cidade possui 197 casos confirmados da doença, sendo 179 detectados através de testes rápidos. Outros 22 casos seguem em investigação, desses sete estão internados na
Santa Casa, dois no Hospital de Campanha e o restante em isolamento domiciliar.
Segundo o prefeito municipal, Júlio Pimenta, a situação do coronavírus na cidade está sob
controle, mas reforçou a necessidade de manutenção das medidas preventivas. “Como não estamos com nosso sistema de saúde sobrecarregado, ainda mais agora com a inauguração da
UPA Dom Orione, aparentemente, estamos com a situação sob controle. Mas isso não é motivo
para baixarmos a guarda, devemos continuar usando máscaras e álcool em gel, e mantendo o
distanciamento social”, destacou.
Números na Região dos Inconfidentes
Até o fim da tarde última quarta-feira (08) o município de Mariana registrava 713 casos
confirmados de coronavírus, sendo 598 recuperados, três internados e nove óbitos. Além disso,
19 casos estão sob investigação, sendo três internados e o restante em isolamento domiciliar.
Há ainda, 498 pacientes em monitoramento pelo comitê. Esses estão em isolamento e serão
acompanhados durante 14 dias pois não se enquadram nos critérios para coleta de exame. Até o
momento, 3.199 pessoas já receberam alta do monitoramento.
Em Itabirito, até o momento, 579 pessoas testaram positivo para o COVID-19, incluindo
dois óbitos, desses 493 casos foram detectados através de testes rápido. Outros 150 pacientes
seguem sob suspeita da doença.

Começam as obras da nova área
de lazer no Jardim Alvorada
Ane Souz

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!

Em Ouro Preto, já estão em andamento as obras que irão
transformar o espaço situado no popularmente chamado ‘Buraco Quente’ em um arrojado complexo de lazer.
Localizado estrategicamente entre os bairros Jardim Alvorada, Vila São José e Nossa Senhora de Lourdes, o lugar
foi utilizado até o ano de 1974 para depósito de rejeitos da
antiga fábrica de alumínio de Saramenha. Os trabalhos visam,
primeiramente, anular os efeitos nocivos ao ambiente provocados pela atividade mineradora no passado.
Fruto de uma parceria da Prefeitura com a empresa Novelis, o projeto fará brotar ali uma extensa área de recreação e
contemplação, com trilha para caminhada, quadra de esportes,
pista de skate e outros atrativos. Cerca de 7 mil árvores também serão plantadas. A previsão para o término das obras é de
doze meses e caberá ao Município a manutenção do espaço.
89,3 FM

Ouro Preto

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

Nylton
Gomes
Batista

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

Estamos todos no
mesmo barco XVIII

Em plena pandemia da COVID-19, trazida pelo novo coronavirus, chinês de nascimento e visto por muitos como praga decretada
no inferno, quem escapa do medo e do pânico, embora com cuidados para não engrossar a lista de contaminados, tem mais condições de observar, analisar e avaliar o que se passa.
Mediante comparação grosseira e guardadas as devidas proporções é como um espectador da geral a acompanhar o que acontece na arena, onde se misturam doentes, combatentes às doenças
e mais um sem número de dedicados anônimos a colaborar para o
restabelecimento da saúde, todos sob o jugo de muito sacrifício. Na
maioria das vezes, os combatentes ganham, mas quando a doença
vence, para eles é como perdida a batalha. Mas, a guerra continua!
Fora dali, a luta é inversa, um pleno pandemônio, no qual se misturam corrupção e desinformação, uns a desviar ou surrupiar recursos
necessário à guerra que se trava, abocanhar auxílio destinado à parcela mais frágil da população, e, outros a confundir a opinião pública
com vistas a interesses estranhos aos apelos de toda a nação, neste
momento. Lá dentro, a luta pela saúde e pela vida, cá fora, a luta para mais TER e por mais PODER! Lá dentro a luta com boa vontade
e amor, cá fora, com desespero e sem PODER, também a luta para,
de fome, não morrer. A distinção entre uma e outra situação talvez
não fosse possível, se não fosse a internet, recurso tecnológico, que
democratizou a informação e abriu, ao público, as portas antes exclusivas à grande mídia. Não fosse a internet com todo seu poder de
comunicação aberta e praticamente instantânea, o público estaria
sendo mais enganado do que ainda continua a ser. Fatos escamoteados e palavras torcidas ao contrário formam espessa cortina
entre os olhos do público e a realidade em curso! Ainda acontece,
mesmo sob a vigilância da internet!
Imagine-se isso antes. Talvez não caiba, nos limites da imaginação, o quanto se enganava antes da televisão, quando o rádio
e a escrita imperavam, sem qualquer concorrência! Entretanto, em
pequenos detalhes de narrativas televisivas, percebe-se o potencial
de enrolação, tretas e mutretas da comunicação, antes de sua evolução para a transmissão da imagem. Em reportagens televisivas,
principalmente de natureza policial, é só estar atento às palavras do
repórter e as imagens mostradas pela câmera. Tornou-se chavão,
por exemplo, a expressão “mata fechada de difícil acesso” para definir local, em zona rural, palco de algum evento. Ouvem-se as palavras do narrador, mas a imagem mostrada pela câmera não passa
de pequeno mato ou capoeira, que mal esconde um gatinho. No
mesmo local, a equipe transita sem os grandes esforços, sugeridos
pela expressão “de difícil acesso.
Certa ocasião, um canal fez várias chamadas para matéria, que
seria desabamento de laje de prédio público. Na verdade, o acontecido foi o desprendimento de pequeno pedaço de gesso ornamental
do teto; nada mais do que isso. Ainda há poucos dias, repórter a percorrer ruas alagadas por grande temporal, em São Paulo, narrou que
a água alcançava seus joelhos. Ele se esqueceu da imagem captada
por helicóptero, que mostrava, claramente, a água pouco acima dos
tornozelos. São apenas detalhes, amostras da enganação que pode
estar por trás de matérias, que interessam a outrem muito mais que
ao público. Chega-se ao limite da irresponsabilidade como foi o caso
da frase “o Brasil não é um país sério”, atribuída ao então presidente
francês, Charles de Gaulle, por ocasião do imbróglio, passado à história com Guerra da Lagosta, 1962. Somente em 1979, o embaixador
brasileiro, por ocasião do episódio, revelou ter sido o autor, durante
conversa com jornalistas num evento social. O jornalista relatou a conversa, por telex, ao jornal no Rio. A direção do jornal, por sua vez, colocou as palavras na boca do presidente, para envenenar ainda mais
o que parecia levar o país a uma guerra de fato.
Atualmente, estamos em guerra, a guerra contra o coronavírus.
Assim sendo, os fatos confirmam o dito popular: “em tempo de guerra, mentira é como terra”.

“FUNDAÇÃO RENOVA, torna público que obteve da
Superintendência de Projetos Prioritários (SUPPRI),
por meio do Processo Administrativo nº 1150/2020,
Licença Ambiental Concomitante – LAC 1, para Estação de tratamento de esgoto sanitário, em Mariana/
MG, válida pelo prazo de 10 anos e 6 meses e 25 dias.”
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Atendimento na nova UPA de Ouro
Preto começou nesta quarta-feira, 8

A nova unidade é credenciada pelo Ministério da Saúde e funcionará 24 horas
GLAUCIENE OLIVEIRA

Na última sexta-feira (03) em
Ouro Preto, foi inaugurada a Unidade de Pronto Atendimento Dom
Orione. Os atendimentos na UPA
24 horas, que é credenciada pelo
Ministério da Saúde, começaram
nesta quarta-feira (08) a partir das
7h.
A localização da UPA é privilegiada. Ela fica próxima ao hospital
e ao trevo, em Saramenha, facilitando o acesso para os moradores
da sede e dos distritos, e para um
deslocamento para a capital em caso de necessidade. Haverá, ainda,
um itinerário exclusivo de ônibus e
de táxi lotação para que os usuários
do sistema de saúde possam chegar
com rapidez e segurança.
Cerca de R$ 4 milhões foram
investidos na unidade, que é fruto
de um convênio com o Governo
Federal, que garantiu aproximadamente R$ 2,2 milhões para realização da obra, já a prefeitura entrou
com R$ 1,8 milhão de reais.
Como a UPA Dom Orione é
credenciada pelo Ministério da
Saúde e pela Anvisa, o município
passará a receber do Governo Federal e Estadual em torno de R$500
mil reais mensais para custeio e
manutenção dos serviços da unidade, o que representa cerca de 50%
dos gastos mensais, que vão girar
em torno de R$1 milhão.
De acordo com o Secretário de
Saúde, Paulo Xavier, este cofinanciamento possibilitará a realocação
dos recursos municipais para outras demandas da Saúde. “A antiga
UPA era totalmente custeada pelo
município, pois ela não era credenciada. O apoio do Governo Federal
e Estadual facilitará a manutenção
dos serviços que serão oferecidos
aqui na nova unidade. Com isso, o
município terá mais disponibilidade para investir recursos em outras
frentes da saúde”, destacou.
Segundo o secretário, cerca de
40 novos funcionários foram contratados para atuar na nova UPA,
totalizando cerca de 140 trabalhadores, entre médicos, enfermeiros,
farmacêuticos e atendentes. Além
disso, o novo espaço contará com

Ane Souz

atendimento odontológico de
emergência. “Só se faz um serviço
de qualidade com equipamento de
qualidade e profissionais de qualidade. As aparelhagens foram todas
adquiridas novas. Teremos ainda
um sistema integrado, tudo do que
existe de mais moderno hoje nas
estruturas de serviço de saúde do
país”, ressaltou.
Infraestrutura da
UPA Dom Orione
São 19 leitos de observação,
sendo cinco masculinos, cinco femininos, cinco pediátricos, um de
isolamento respiratório e três de
urgência. Há ainda oito leitos para
medicação rápida, consultórios de
atendimento, sala de sutura e curativos, sala de coleta de material,
sala de inalação, sala de eletrocardiograma, sala de aplicação de medicamentos, sala de exames de radiologia geral, sala de isolamento,
além das áreas administrativa, de
funcionários e de apoio. Há ainda o
consultório odontológico de emergência e um amplo estacionamento, com cerca de 300 vagas.
A antiga UPA
Segundo o prefeito Júlio Pimenta, a antiga UPA, localizada no
bairro São Cristóvão, será reformada e passará a fazer parte da rede de
Policlínicas Municipais, com horário de funcionamento até as 20h. “A
antiga UPA já funcionava ao lado
da Policlínica Municipal, então o
espaço da policlínica será ampliado
e vamos ajustá-lo para uma nova

realidade, fazendo a qualificação
do espaço. Com isso, ofertaremos
novos serviços, por exemplo, atendimento de glaucoma, fisioterapia e
todas as consultas eletivas, reduzindo as filas e melhorando o atendimento especializado para todos os
ouro-pretanos”, explicou.
Homenagem - Dom Orione
Dom Luiz Orione, apóstolo da
caridade, nasceu em Pentecurona,
na Itália, em 23 de junho de 1872.
Desde cedo, revelou-se na intensa
caridade para com os mais necessitados e a vontade de consagrar-se
a Deus. Ordenado sacerdote aos 23
anos, ofereceu-se para se dedicar
aos mais afastados, e não somente
aos que frequentavam a Igreja.
Morreu em San Remo, em 12
de março de 1940, considerado,
no dizer do Papa Pio 12, o "pai
dos pobres e benfeitor da humanidade sofredora abandonada". Foi
beatificado por João Paulo 2º em
26/10/1980 e acaba de ser proclamado santo no dia 16 de maio de
2020.
A homenagem ao Santo foi um
pedido da mãe do prefeito, Dona
Ana de Grammont, que juntamente do filho se emocionou durante a
inauguração. “Eu estou muito feliz e realizada. Meu sonho era que
Dom Orione viesse também morar
em Ouro Preto, estar com fé em
Ouro Preto”, disse emocionada.
Para abençoar o espaço estiveram presentes Dom Barroso, representantes Orionitas e padres locais.

Prefeitura asfalta ruas de Antônio Pereira
Antônio Pereira, a 25 km da
área urbana de Ouro Preto, distrito
conhecido por sua forte vocação
para a atividade mineradora, está
recebendo obras que ao longo de
muitos anos estavam longe de se
tornar realidade: drenagem e asfaltamento de suas ruas. Em duas delas, Tabuleiro e Travessa da Lapa,
por exemplo, os serviços iniciados
na semana passada já estão concluídos.
Os moradores não perdem a
oportunidade de darem uma “olhada” na obra, como observa dona
Nilda Fernandes de Carvalho.
“Moro aqui há muitos anos. Estou
muito feliz desse asfalto ter chegado para gente. Está melhorando
em todos os sentidos”, disse ela.
“Moro aqui há 40 anos. Antes era
só poeira. Era pedra, sujeira. Hoje
já está uma maravilha. Valoriza os
imóveis”, festeja Maria do Carmo,

Ane Souz

moradora da rua Travessa da Lapa.
O barulho produzido pelas máquinas que aplicam o asfalto e o
movimento dos operários nas vias
da localidade parecem não incomodar os moradores. É possível vê-los
na porta de suas casas acompa-

nhando cada detalhe dos serviços.
Roberto Carlos é barbeiro na
comunidade. “É uma conquista que
estamos tendo. A pavimentação está muito boa. Há 26 anos que eu
moro aqui e esperávamos por isso
há bastante tempo”, comemora.
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PANORAMA
D

iante da pandemia do novo coronavírus, COVID-19,
o IFMG (Instituto Federal Minas Gerais) vem
buscando estreitar seus vínculos com os quase 2300 estudantes que utilizam sua estrutura. Entre as estratégias
adotadas, questionários eletrônicos, milhares de ligações
telefônicas, e recentemente, como medida complementar,
envio de cartas registradas, com a finalidade de conhecer
a realidade desse corpo discente. Tudo isso para fazer
chegar aos estudantes a informação de que está lançado
edital para todas as 18 unidades do instituto no estado, visando “auxílio de inclusão digital emergencial”, que pode
ser acessado pelo link: www.ifmg.edu.br/portal/noticias.
As inscrições vão até 16 de julho.

A

editora Venas Abiertas lança seu mais
novo livro, uma antologia com o título
“Ócios no Oficio”, que é resultado do projeto
“De quebrada para a quebrada”. A antologia
reúne escritores das periferias de Belo Horizonte, região metropolitana e do interior de Minas
Gerais, e conta com a participação de nomes
conhecido nacionalmente na Literatura Marginal. A poesia “Devolvendo as Chibatadas”,
do rapper e poeta marginal J.R. (Junio Ricardo
Magalhães) morador de Cachoeira do Campo,
deu sua contribuição para a obra.

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

Oscar Vítor, vice presidente do OPTC; Antônio Jacinto, presidente do Conselho Deliberativo e Gustavo Alessandro Cardoso, presidente do OPTC

Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com

Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 03/07 a 0907/2020

N

a noite de quarta-feira (08/07), aniversário de Ouro Preto,
marcou a posse da nova diretoria do Ouro Preto Tênis
Clube – OPTC. Pela primeira vez na história do clube a posse
de uma diretoria não pôde contar com a presença dos associados, em virtude da pandemia do coronavírus. Na ocasião
o Presidente do Conselho deliberativo Antônio Jacinto, apresentou o trabalho realizado pelo órgão consultivo durante sua
gestão, e destacou que no primeiro semestre, vários projetos
e ações foram avaliados, mesmo com a pausa causada pela
pandemia. Ele foi o responsável por dar posse a Gustavo Alessandro Cardoso como presidente para a gestão 2020/2002. O
empossado Gustavo Alessandro Cardoso destacou que o momento pede inovação, e que este será o principal objetivo de
sua gestão, a fim de manter os projetos do clube, mesmo com
as restrições impostas pelo momento em que vivemos.

Extratos de Licitações

Quem aniversaria dia
12 de julho é a nossa
companheira de equipe
no jornal O LIBERAL,
Josilaine Costa. A Josi,
como é chamada pelos
companheiros de equipe, é o pilar que cuida
das relações públicas do
jornal e do administrativo, e recebe o carinho
de toda equipe e da sua
família. Parabéns!

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública Dispensa de Licitação
nº086/2020, Artigo 24, Inciso I, Lei
8.666/93, referente à contratação de
empresa de engenharia para a execução, com fornecimento total de
materiais e equipamentos, das obras e
serviços para a execução de drenagem
pluvial e outros serviços na Rua dos
Esportes - Amarantina, tendo como
favorecida a empresa Elias e Lomas
Serviços de Construção Ltda, CNPJ
10.678.036/0001-82, no valor global
de R$ 74.746,72. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública as Atas de Registro de
Preços nº 69/2020, 70/2020, 72/2020,
74/2020, 75/2020 e 76/2020 com
vigência até 15/06/2020, referentes
ao Pregão Presencial nº02/2020,
cujo objeto é a aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis para atendimento da alimentação escolar das
unidades municipais. Fornecedor:
Versátil Comércio Eireli, CNPJ nº
23.093.277/0001-01, ata nº69 - Valor total R$ 144.985,39. Fornecedor:
M.O.T.A. Comercial Ltda. – EPP,
CNPJ nº21.465.264/0001-90, ata nº70
- Valor total R$ 59.759,71. Fornecedor: Amazonia Indústria e Comércio
Ltda., CNPJ nº. 66.476.052/0001-47,
ata nº72 - Valor total R$ 138.507,60.
Fornecedor: CNA Multiformato
e Logistica Ltda – ME, CNPJ nº
17.270.476/0001-45, ata nº 74 - Valor total R$ 63.267,18. Fornecedor:
Nutri Comércio Eireli, CNPJ nº.
28.110.516/0001-08, ata nº 75 - Valor
total R$ 152.318,12. Fornecedor: Potencial Distribuidora Eireli, CNPJ nº.
02.559.321/0001-56, ata nº 76 - Valor
total R$ 169.466,99. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº088/2020, Artigo 24,
inciso I, referente à contratação de
empresa especializada em serviços de
manutenção em jardins para atender a
Secretaria de Cultura e Patrimônio do
Município de Ouro Preto, com o valor
global de R$16.933,36, tendo como
favorecido a empresa Empreiteira e
Construtora J & M SS Ltda. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº085/2020, Artigo 24, Inciso I, que
tem por objeto contratação de empresa
de engenharia para a execução, com
fornecimento total de mão de obra,
materiais e equipamentos, para obras
complementares de reforma e melhorias na captação de água e instalação
de caixa d'água na Escola Municipal
de Bandeiras - distrito de Santa Rita,
no valor total de R$ 31.862,76, tendo
como favorecido a empresa José Albano Gomes & Cia Ltda. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Resultado de propos-

ta de preços e habilitação do Pregão
Eletrônico nº020/2019, objeto: – Registro de Preços para aquisição de gás
liquefeito de petróleo (GLP), de 13 kg
e 45 kg pelo Sistema de Registro de
Preços, tipo menor preço por item,
para abastecimento das Secretarias da
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
e CRAS Municipais. Após análise, a
pregoeira julga habilitada e vencedora
do certame, a empresa: VRG Gás Ltda
EPP com o valor unitário de R$ 86,00
para o Item 01 - Gás GLP 13 kg; R$
380,00 para o Item 02 - Gás GLP 45
kg; R$ 86, para o Item 03 - Gás GLP
13 kg e R$ 380,00 para o Item 04 Gás GLP 45 kg. O Município de Ouro
Preto adjudica e homologa o presente
objeto e convoca a referida empresa
para a assinatura da Ata de Registro
de Preços conforme item 13.3.1.1 do
Edital. Luciene F. Souza - Pregoeira.
Extrato de Contratos Departamento
de Atos e Contratos – DACAD
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Pregão Presencial
nº21/2019. Objeto: 1º aditivo do valor. Valor: R$ 8.003,03. DO: 02 006
001 04 122 0021 2 030 3390 3900 FR
100 FP 193.
Cooperativa de Consumo dos Moradores da Regiao dos Inconfidentes Ltda. Dispensa 80/2020. Objeto:
aquisição de cestas básicas para
atendimento a famílias em situação
de vulnerabilidade social, causada
pela pandemia da SARS COVID
-19. Vigência: 06 meses. Vencimento: 23/12/2020. Valor: R$222.600,00.
DO: 02 012 004 08 122 0081 2142
– 339032 – FR: 154 – Ficha: 679; 02
012 004 08 22 0081 2142 – 339032
– FR: 161 – Ficha: 679; 02 012 004
08 244 0121 2294 – 339032 – FR:
154 – Ficha: 1123; 02 012 004 08 244
0121 2295 – 339032 – FR: 154 – Ficha: 1124.
Quantum Engenharia e Consultoria Ltda. CP 003/2017. Objeto: 12º
aditivo do valor e do prazo. Vigência:
06 meses. Vencimento: 14/12/2020.
Valor: R$ 4.137.805,18. DO: 02 014
001 15 452 0071 2 133 3390 3900 FR
108 FP 862.
Alvorada Construções Ltda. Convite 006/2019. Objeto: 1º aditivo do prazo. Vigência: 02 meses. Vencimento:
19/08/2020.
Alvorada Construções Ltda. Convite 033/2019. Objeto: 1º aditivo do
valor.Valor: R$ 18.269,17. DO: 02
013 001 27 812 0094 1263 4490 5100
FR 100 FP 18.
Agile Empreendimentos e Serviços
Eireli. Pregão Presencial nº48/2017.
Objeto: 4º aditivo do valor. Valor:
R$64.191,07. DO: 02 006 01 04 122
0021 2022 3390 3700 FR 100 FP 190.
Greide Construções e Pavimentação Ltda. CP 5/2017. Objeto: 5º
aditivo do prazo. Vigência: 05 meses.
Vencimento: 30/12/2020.
GTO – Grupo Técnico Em Odontologia Ltda. Pregão Eletrônico
024/2019. Objeto: 1º aditivo do va-

lor e do prazo. Vigência: 12 meses.
Vencimento: 26/07/2021. Valor: R$
103.980,00. DO: 02 015 001 10 301
0064 2 120 3390 3900 FR 159 FP 945.
Inovar Construções e Comercio Ltda. Dispensa 77/2020. Objeto: Contratação de empresa de engenharia
para execução, com fornecimento total de mão de obra, materiais e equipamentos de serviços complementares
na Escola Municipal Padre Martins.
Vigência: 06 meses. Vencimento:
29/12/2020. Valor: R$ 32.126,68. DO:
02 07 01 12 361 0030 1047 44 90 51
00 FR 101 Ficha 283.
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionias – APAE. Inex 16/2019.
Objeto: 1º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento:
04/04/2021. Valor: R$36.000,00. DO:
02 07 01 12 367 0040 2067 3390 3900
FR 101 FR 336.
Village Administração e Serviços
Eireli. Pregão Presencial nº 05/2020.
Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços para atendimento de diverso postos de trabalho da
Secretaria Municipal de Educação.
Vigência: 06 meses. Vencimento:
26/11/2020 Valor: R$2.463.983,10.
DO: 02 07 01 12 365 0037 2064 3 3
90 37 00 FR 101 Ficha 309; 02 07 01
12 365 0038 2234 3 3 90 37 00 FR
101 Ficha 322; 02 07 01 12 361 0031
2060 3 3 90 37 00 FR 101 Ficha 292;
02 07 01 122 0028 2291 3 3 90 37 00
00 FR 100 Ficha 268; 02 07 01 12
122 0027 2051 3 3 9037 000 FR 101
Ficha 259.
P.A Manutenções e Montagens
Ltda. Dispensa 083/2020. Objeto:
contratação de empresa especializada para instalação de sistema de ar
condicionado na UPA Dom Orione.
Vigência: 02 meses. Vencimento:
22/08/2020. Valor: R$ 29.750,00.
DO: 02 15 01 10 302 0065 2120 3390
3900. FR 102 FP 979.
Pedro Henrique Aquino dos Santos. Dispensa 081/2020. Objeto:
Aquisição de refeições destinados
aos servidores municipais e pacientes
do centro Avançado de Combate a
COVID-19 no Município. Vigência:
03 meses. Vencimento: 04/08/2020.
Valor: R$ 209.860,00. DO: 02 15 01
10 302 0065 2120 3390 3900. FR 102
FP 979.
Lanchonete Valadares e Barbosa
Ltda. Dispensa 74/2020. Objeto:
Aquisição de refeições destinados aos
funcionários municipais que trabalharão no Centro Avançado de Combate
a COVID-19 no Município. Vigência:
03 meses. Vencimento: 16/07/2020.
Valor: R$ 13.204,60. DO: 02 06 01
04 122 0021 2031 3390.3900 FR 100
FP 206, de serviços de refeições (do
tipo prato feito ou marmitex) e acolhimento temporário de imigrantes
em situações de abandono, risco ou
vulnerabilidade social. Vigência: 06
meses. Vencimento: 29/10/2020.
Valor: R$ 17.450,00. DO: 02 012
004 08 244 0121 2257 3390 3900
– Ficha: 744 FR100

*Adriano
Cerqueira

DESVENDANDO
A POLÍTICA

As eleições municipais
e a pandemia
No dia dois de julho, a Câmara dos Deputados promulgou a
Emenda Constitucional 107/20 que adiou as eleições municipais
deste ano para novembro. Agora, o primeiro turno das eleições será
no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro.
O adiamento foi uma consequência direta dos efeitos do Covid-19.
O calendário eleitoral sofreu uma prorrogação de 42 dias e
alterou, significativamente, as estratégias dos candidatos para as
eleições.
Primeiramente, os candidatos ganharam mais tempo para fazerem suas campanhas, seja oficial ou informalmente. Para aqueles
que são pouco conhecidos, a ampliação do prazo lhes dará mais
chances para se tornarem conhecidos e sonharem com alguma
surpresa na eleição de novembro.
Em segundo lugar, para os prefeitos que pretendem se recandidatar, o adiamento poderá diminuir os efeitos da pandemia nos
respectivos município e, portanto, nos seus governos. Eles poderão
tratar de outros assuntos na campanha e reforçarem aquelas ações
feitas, mas que ficaram escondidas pelos problemas na saúde pública.
Em terceiro lugar, os eleitores terão mais tempo para conhecerem os candidatos, de terem uma visão mais ampliada dos assuntos municipais (e não apenas aqueles gerados pelo Coronavírus) e
até mesmo, quem sabe, de participarem das campanhas de ruas
naqueles municípios que hoje estão sob severas medidas de “isolamento social”.
Isso porque os efeitos da pandemia não foram os mesmos para
todos os municípios. Alguns tiveram um baixo impacto causado pela doença, enquanto outros foram bastante impactados pelos problemas de saúde pública decorrentes da doença. Para os primeiros,
o adiamento da eleição lhes dará mais tempo para conhecerem os
candidatos e debaterem os problemas mais sentidos pelos habitantes do município. Mas para os municípios que sofreram muito com
o Coronavírus, como Uberlândia e Belo Horizonte, serão grandes
seus efeitos nas eleições municipais. Nesse caso, as decisões tomadas contra o Covid-19 pelos atuais prefeitos merecerão muita
atenção do eleitorado. O modo como o prefeito se comunicou com
a população, as promessas feitas no enfrentamento da doença, seu
posicionamento sobre a falada dicotomia saúde versus economia, o
impacto econômico gerado pela pandemia, o número total de mortos, tudo isso será muito explorado nas campanhas eleitorais, seja
pelo candidato da situação, seja pelos da oposição. Logo, nos municípios que sofreram com o Coronavírus, a pandemia continuará
sendo muito falada até novembro.
A influência do apoio político do governador do Estado, Romeu
Zema, e do presidente da República, Jair Bolsonaro, será maior ou
menor a depender do município. Naqueles que foram muito impactados pela doença, o apoio deles será mais crítico e polêmico, pois
o eleitorado será estimulado a comparar o comportamento deles
durante a pandemia com o do prefeito do município. Nesses municípios deverá acontecer forte polarização entre aqueles candidatos
que defenderão as medidas de “isolamento social” contra os que
defenderão que as medidas deveriam ter tido mais cuidado com
a situação da economia do município. Mas nos que tiveram, comparativamente, poucos problemas causados pelo Coronavírus, os
apoios do governador e do presidente serão mais ou menos influentes a depender das composições políticas feitas pelos candidatos,
seguindo uma dinâmica própria e pouco influenciada pelo fator externo da pandemia.
O fato é que esta eleição será excepcional em razão do efeito
combinado de dois fatores: a pandemia e o crescente poder das
redes sociais. Nos anos recentes, mais e mais pessoas passaram
a se relacionar virtualmente e a pandemia, com as medidas de “isolamento social”, reforçou ainda mais essa tendência. Quem não
tinha um smartphone, teve que sair atrás de um. Quem não tinha
uma internet, teve que arrumar um jeito de usá-la ou de melhorar
a velocidade de sua conexão. Acesso à internet virou uma necessidade básica para uma parte considerável do eleitorado e o comportamento de se relacionar nas redes sociais só aumentou. Por
isso, a comunicação política dos candidatos deverá estar centrada
nessas redes, uma tendência que já estava acontecendo antes da
pandemia, mas que, agora, muito se acentuou.
O evento extraordinário do Coronavírus reforçou um que já
estava ocorrendo nos últimos anos e isso resultou no reforço das
redes sociais como o principal meio de comunicação entre os indivíduos. Esse fenômeno será decisivo nas eleições municipais de
2020 e o candidato que tiver uma boa estratégia de comunicação
política nas redes sociais terá mais chances de conseguir uma boa
performance eleitoral.
O mundo virtual capturou a política real.
Cientista Político/Diretor de GIGA Instituto de Pesquisa
Professor de Relações Internacionais do IBMEC-MG
Professor de Administração Pública da UFOP
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Vereadores visitam área prevista para
ser novo acesso ao bairro Cabanas
Na manhã de terça-feira (07),
os vereadores Gerson Cunha
(PSD), Deyvson Ribeiro (DEM)
e Marcelo Macedo (MDB) visitaram uma área na Rua Cônego
Renato Peixoto Vidigal, no bairro
Dom Oscar, que pode ser o novo
acesso ao bairro Cabanas, conforme justificativa do Projeto de Lei
44/2020 que tramita na Casa de
Leis marianense. O terreno está
situado às margens da rodovia, entre o Supermercado BH e o Posto
Shell. O vereador Gerson Cunha
questionou diversos pontos do projeto, principalmente sobre a área
ser destinada para o novo acesso ao
bairro Cabanas, mas acredita que
as obras vão trazer “melhorias reais
na acessibilidade dos moradores
desta importante região de Mariana”. O vereador Marcelo Macedo,
presidente da Comissão, também
demonstrou dúvidas quanto ao PL

44/2020. Ele cobrou mais diálogo
entre o Executivo e o Legislativo de
Mariana na construção das políticas
públicas. De acordo com Macedo,
muitos projetos continuam sendo
enviados para a Câmara sem que
haja “um amplo debate entre os

vereadores e os gestores do município”. O técnico em regularização
fundiária da Secretaria de Obras,
Nilton Sales, e o secretário de Meio
Ambiente, Antônio Moraes Júnior,
acompanharam a visita técnica realizada pela comissão.

Maratona Galo Véio é adiada para dezembro
Seguindo as recomendações
dos órgãos de saúde que orientam
sobre a prevenção do novo coronavírus, a Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Esportes, comunica que a Maratona Galo Véio
foi remarcada para dezembro.
A decisão visa garantir a saúde
e segurança de todos. Essa será a 5ª
edição da corrida, que vem a cada
ano se consolidando no cenário
municipal. No ano passado a prova
bateu recorde com mais de 600 inscritos de todas as idades.

Justiça determina pagamento de
auxílios a atingido por barragem
O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG) determinou em caráter liminar o pagamento retroativo do auxílio assistencial de emergência e de cestas básicas a um
morador da comunidade de Bento
Rodrigues, distrito de Mariana, que
perdeu a sua renda complementar no desastre ambiental causado
pelo rompimento da barragem do
Fundão, da Samarco, em novembro de 2015. Além de um acordo
de reparação e diante das dificuldades enfrentadas pelo atingidos
e da urgência por ações imediatas,
foi celebrado também um acordo

em que ficou definido o pagamento
de auxílio financeiro emergencial.
Mas um dos moradores de Bento
Rodrigues, aposentado, e que teve
prejuízos com o desastre ambiental,
teve o pagamento do auxílio negado pela empresa.
Para a Samarco, o ruralista aposentado não fez jus ao recebimento
do auxílio financeiro emergencial
porque não sofreu deslocamento
físico nem ficou desassistido após a
tragédia. A mineradora considerou
que a comercialização de hortaliças
e de ferramentas exercidas por ele
no local teriam caráter meramente

complementares. E que o propósito
dos acordos foi atender demandas
emergenciais de quem perdeu a
renda em razão da destruição, caso
em que o aposentado não se enquadraria, por já ter sua previdência
social garantida. O entendimento
do relator, o juiz convocado Renan
Chaves Carreira Machado, foi diferente. Para ele, o acordo firmado
visa a reparação emergencial dos
danos e o ruralista, mesmo beneficiário do INSS, faz jus ao recurso
financeiro ao ter suprimida a renda
complementar que lhe garantia a
sobrevivência.
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Correção da Edição do Jornal nº 1395
- Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº063/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº042/2020 S.R.P. 014/2020
- Objeto: Registro de preço para futura e
eventual contratação de empresa especializada para a realização de análises dos
efluentes bruto e tratado e do corpo receptor (montante/jusante) da estação de tratamento de esgoto na sede urbana e coleta e
realização de análises do efluente tratado e
do corpo receptor (montante/jusante) para
monitoramento da qualidade dos efluentes
do emissário do SAAE de Itabirito, na URBE DU040, BR040 KM578, com a preservação e transporte das amostras, conforme
especificações do anexo I, do edital, Empresa Vencedora e Habilitada Laboratório
Qualin Serviços Ltda., perfazendo este
pregão um valor total de R$190.901,94
(Cento e noventa mil novecentos e um
reais e noventa e quatro centavos), Itabirito
/ MG, 29/06/2020 – Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Errata - O SAAE – Serviço
Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente
de Licitação comunica aos interessados
que fica alterada a redação do Processo nº
064/2020 Pregão Presencial nº043/2020
S.R.P. nº 015/2020: Objeto: Registro de
preços para futuro e eventual fornecimento
de tubos e conexões em P.V.C., a serem utilizados nas manutenções, operações e novas
ligações do sistema de Esgotamento Sanitário pelo SAAE de Itabirito – MG, conforme
especificações do anexo I, do edital. Outras
informações pelo telefone 31 3562 - 4100
ou pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.
br ; ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br.
03/07/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Errata - O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente
de licitação comunica aos interessados
que fica alterada a redação do Processo nº
065/2020 Pregão Presencial nº044/2020
S.R.P. nº016/2020: Objeto: Registro de
preços para futuro e eventual fornecimento
de tubos e conexões em P.V.C., a serem utilizados nas manutenções, operações e novas
ligações do sistema de Abastecimento de
Água do SAAE de Itabirito-MG, conforme
especificações do anexo I, do edital. Outras
informações pelo telefone 31 3562 - 4100
ou pelo E-mail: compras@saaeita.mg.gov.
br; ou pelo Site: www.saaeita.mg.gov.br.
03/07/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Despacho - Reconhece a Dispensa de Licitação, conforme o Processo Licitatório
nº068/2020, na modalidade de Dispensa
de Licitação nº018/2020, EMERGENCIAL - Para aquisição de HD de 6TB,
3,5” caráter emergencial. Empresa contratada Osmar Santos Miranda. Pelo valor
total de R$1.359,00 (Um mil trezentos e
cinquenta e nove reais). Já tendo sofrido
neste ano de 2020 03(três) ataques por
ocorrência de vírus que ocasionaram uma
perda significativa da massa de dados dos
setores do SAAE incluindo 04 (quatro) das
06 (seis) máquinas virtuais existente no
setor de TI medidas de segurança devem
ser tomada para assegurar a integridade
dos dados da autarquia. Termo de referencia - Justificativa em anexo ao processo, e
em conformidade com os termos do Artigo 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Itabirito – MG,
29/06/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
RATIFICO o reconhecimento da Dispensa de Licitação no processo acima,
nos termos do Artigo 24 Inciso IV da Lei nº
8.666/93 com suas posteriores alterações.
Itabirito-MG, 29 de Junho de 2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente
do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço do Seguro de Veículos. Referência: Pregão
Presencial nº 049/2017, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Gente Seguradora S/A Objeto: Prestação de serviços
de seguro total de veículos, maquinários e
motocicletas para a frota do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito/
MG, Valor Total: R$40.296,00 (Quarenta
mil duzentos e noventa e seis reais). Forma de pagamento: 10 (dez) dias úteis após
emissão e aceite da apólice. Vigência: Fica
aditado até 12/07/2021. Dotação Orçamentária: ADM. – Manutenção conserv.
e ampl. da frota, maq. e equip. automotivos: 17.512.1701 4.001 33.90.39.00.Permanecem inalteradas as demais cláusulas

e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 12/07/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato para Prestação de
Serviço de Análises Químicas, Físicas
e Bacteriológicas. ETE e UTA. Referência: Pregão Presencial nº042/2020,
S.R.P. nº014/2020 Processo nº063/2020
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Laboratório Qualin Serviços Ltda. Objeto:
registro de preço para futura e eventual
contratação de empresa especializada para
a realização de análises dos efluentes bruto
e tratado e do corpo receptor (montante/
jusante) da estação de tratamento de esgoto na sede urbana e coleta e realização
de análises do efluente tratado e do corpo
receptor (montante/jusante) para monitoramento da qualidade dos efluentes do
emissário do SAAE de Itabirito, na URBE
DU040, BR040 KM578, com a preservação e transporte das amostras, conforme
especificações do anexo I, do edital, Valor total destes contratos: R$102.793,70
(Cento e dois mil setecentos e noventa e
três reais e setenta centavos), Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência:
Fica contratada até 31/12/2020 Dotação
Orçamentária: Operações e manutenções
em abastecimento de água nas Sedes
Urbanas – ETA e Operações e manutenções em abastecimento de água nas Sedes
Urbanas – UTA 17 512 1702 4002 33 90
39 37 Permanecem inalteradas as demais
cláusulas e condições. Data da assinatura:
09/07/2020. Rogerio Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 047/2020- 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° 069/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº047/2020, Objeto: Contratação de empresa especializada
em locação de caminhão pipa com motorista, para transporte e abastecimento de água
potável, para prestação de serviço no Distrito e Município de Itabirito-MG, conforme
especificações do anexo I, do edital. No dia
23/07/2020 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 – 048/2020 – S.R.P. nº
018/2020. 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°
070/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº048/2020, S.R.P. nº018/2020
- 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 equipamento
sofreu a pane) e manutenção preventiva
e corretiva, para os equipamentos pertencentes e os que venham a pertencer à frota
do SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, do edital. No dia
24/07/2020 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 – 049/2020 - 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°071/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial nº049/2020, Objeto: Contratação de empresa especializada
para elaboração de projeto e execução de
uma extensão de rede elétrica de distribuição rural trifásica para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito,
conforme especificações técnicas descritas
no anexo I, do edital. No dia 27/07/2020 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.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da
Ata nº 014/2020 – Registro de Preço 014/2020 - Processo Licitatório nº. 063/2020
– Pregão Presencial nº042/2020 – Objeto: Registro de preço para futura e eventual
contratação de empresa especializada para a realização de análises dos efluentes bruto e
tratado e do corpo receptor (montante/jusante) da estação de tratamento de esgoto na sede
urbana e coleta e realização de análises do efluente tratado e do corpo receptor (montante/
jusante) para monitoramento da qualidade dos efluentes do emissário do SAAE de Itabirito, na URBE DU040, BR040 KM578, com a preservação e transporte das amostras,
conforme especificações do anexo I, do edital. FORNECEDOR e Relação de objetos
descritos abaixo: FORNECEDOR: Laboratório Qualin Serviços Ltda. – CNPJ:
10.526.703/0001-01
Lote I – Dotação Orçamentária - Laboratório Qualin Serviços Ltda. .
Item

Especificação / Análises

Unid

Qtde

Valor
Unit.

Valor
Total

1

Cádmio Total

Un.

72

14,94

1.075,68

2

Chumbo Total

Un.

72

14,94

1.075,68

3

Cloreto Total

Un.

72

50,13

3.609,36

4

Cobre Dissolvido

Un.

72

14,94

1.075,68

5

Condutividade Elétrica

Un.

144

24,53

3.532,32

6

DBO

Un.

192

35,41

6.798,72

7

DQO

Un.

192

53,97

10.362,24

8

Escherichia Coli

Un.

144

74,18

10.681,92

9

Fósforo Total

Un.

192

42,99

8.254,08

10

Nitrato

Un.

192

45,61

8.757,12

11

Nitrogênio Amoniacal Total

Un.

192

34,83

6.687,36

12

Óleos e Graxas

Un.

192

38,53

7.397,76

13

PH

Un.

192

23,70

4.550,40

14

Sólidos Sedimentáveis

Un.

192

21,16

4.062,72

15

Substâncias Tensoativas

Un.

144

43,15

6.213,60

16

Teste de Toxicidade Aguda

Un.

24

309,00

7.416,00

17

Zinco Total

Un.

72

14,94

1.075,68

18

Densidade de Cianobactérias

Un.

48

82,40

3.955,20

19

Clorofila Α

Un.

48

77,25

3.708,00

20

Oxigênio Dissolvido

Un.

192

22,38

4.296,96

21

Temperatura

Un.

144

11,31

1.628,64

22

Turbidez

Un.

144

24,20

3.484,80

23

Taxa de Coleta

Un.

12*

2.400,00

28.800,00

Valor Total: R$138.499,92 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e noventa e
nove reais e noventa e dois centavos)
Nota: * Cada taxa de coleta descrita acima corresponde à retirada de todas as amostras na sede urbana no mesmo dia de coleta.
Observação: Contratada terá no máximo 05 (cinco) dias corridos após o recebimento da nota de empenho para enviar à autarquia o cronograma anual com as datas das
coletas mensais para aprovação do gestor do contrato.
Lote II – Dotação Orçamentária- Laboratório Qualin Serviços Ltda.
Item

Especificação / Análises

Unid

Qtde

Valor
Unit.

Valor
Total

1

Cádmio Total

Un.

18

14.94

268,92

2

Chumbo Total

Un.

18

14,94

268,92

3

Cloreto Total

Un.

18

50,13

902,34

4

Cobre Dissolvido

Un.

18

14,94

268,92

5

Condutividade Elétrica

Un.

36

24,53

883,08

6

DBO

Un.

36

35,41

1.274,76

7

DQO

Un.

36

53,97

1.942,92

8

Escherichia Coli

Un.

36

74,18

2.670,48

9

Fósforo Total

Un.

36

42,99

1.547,64

10

Nitrato

Un.

36

45,61

1.641,96

11

Nitrogênio Amoniacal Total

Un.

36

34,83

1.253,88

12

Óleos e Graxas

Un.

36

38,53

1.387,08

13

PH

Un.

36

23,70

853,20

14

Sólidos Sedimentáveis

Un.

36

21,16

761,76

15

Substâncias Tensoativas

Un.

36

43,15

1.553,40

16

Teste de Toxicidade Aguda

Un.

6

309,00

1.854,00

17

Zinco Total

Un.

18

14,94

268,92

18

Densidade de Cianobactérias

Un.

12

82,40

988,80

19

Clorofila Α

Un.

12

77,25

927,00

20

Oxigênio Dissolvido

Un.

36

22,38

805,68

21

Temperatura

Un.

36

11,31

407,16

22

Turbidez

Un.

36

24,20

871,20

23

Taxa de Coleta

Un.

12*

2.400,00

28.800,00

Valor Total:R$52.402,02 (cinquenta e dois mil quatrocentos e dois reais e dois
centavos)
Nota: * Cada taxa de coleta descrita acima corresponde à retirada das três amostras
(efluente tratado, rio montante e jusante) no mesmo dia de coleta, no emissário do
saae de Itabirito, na URB DU040.
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 29/06/2020.

Verde Perto Jardinagem., por determinação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente torna público que solicitou através do Processo 3365/2020, Licença
Ambiental para as atividades G-01-01-5 – Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual,
viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas), localizado na Avenida Queiroz Junior, Nº
1480, Santo Antônio, do Munícipio de Itabirito, MG.

Itabiritense sofre
golpe cibernético e
ajuda na apreensão
do estelionatário
GLAUCIENE OLIVEIRA

Após sofrer um golpe durante uma venda pela internet, o analista de sistemas de Itabirito, Samuel Ianini, foi quem ajudou a Polícia
Militar de Minas Gerais a localizar o estelionatário, um jovem 17
de anos que foi apreendido em Belo Horizonte, no dia 28 de junho.
Tudo começou no final de abril, quando Samuel anunciou a
venda de um notebook, via rede social. A partir daí, um jovem se
passou por um comprador interessado, apresentou um comprovante
de pagamento no valor de R$ 4 mil, recebeu o item e, somente depois, a vítima descobriu que a transferência bancária era falsa.
Samuel relatou à equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL que a princípio não desconfiou do jovem. “Na verdade, ele
que estava desconfiado de mim, falando que eu poderia aplicar um
golpe nele. Após conversarmos, eu marquei com ele e mostrei pra
ele que eu era de confiança. A gente se encontrou em Belo Horizonte, perto do Instituto de Criminalística, que para ele era uma questão
de segurança por ser perto da polícia”, disse.
O itabiritense contou que tentou investigar os antecedentes do
suposto comprador antes de efetuar a venda, porém por ele ser menor de idade não haviam informações disponíveis em seu nome.
“Ele falava que o pai dele é delegado e a mãe médica. Como ele era
menor eu não conseguia dados sobre ele em processos ou boletins
de ocorrência anteriores, pois quando se trata de menor o processo
corre em sigilo”, relatou.
Após desconfiar do comprador e verificar que não havia recebido a transferência bancária, Samuel resolveu investigar o golpista
por conta própria. O primeiro passo foi ir atrás dos pais do jovem,
que afirmaram que ele já tinha costume de praticar crimes cibernéticos no estado onde morava, o Rio de Janeiro.
A mãe do garoto contou a Samuel que a família vinha sofrendo inúmeras ameaças e represálias por conta das atitudes ilegais do
filho. “Mantive contato com a mãe dele durante todo o processo e
desenvolvemos até uma certa amizade, pois ela precisava que ele
fosse preso, para que assim a família pudesse ter paz e parar de sofrer
ameaças em decorrência dos golpes que ele aplicava”, afirmou.
O analista de sistemas destacou que o relato de desespero da
mãe e a descrença do garoto na efetividade das leis foram os motivos
que o levaram a se empenhar na procura pelo estelionatário. “Eu
conversei com ele novamente e ele assumiu o que estava acontecendo e me mandou algumas mensagens debochando da lei e falando
que eu não conseguiria pegá-lo, foi isso que me motivou a ir atrás
dele e provar que ele estava errado. Como eu trabalho com crimes
cibernéticos, pra mim era inaceitável eu tomar um golpe desses e
não conseguir encontrar a pessoa”, acrescentou.
A localização do estelionatário
De acordo com Samuel, o processo de localização do criminoso
durou cerca de 30 dias. “Eu usei ferramentas que uso no meu dia a
dia de trabalho. Após um mês tentando, eu consegui precisar mais
ou menos a localização dele. A partir daí comecei a contactar a polícia”, explicou. Após conseguir a localização exata do estelionatário,
o analista passou os dados para a Polícia Militar de Minas Gerais.
O menor de idade foi apreendido pela PM no apartamento em que
morava, localizado na região central de Belo Horizonte.
Desfecho
O adolescente foi levado para a Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad) na capital mineira, onde
confessou o delito. Samuel conta que durante o período em que esteve na delegacia prestando depoimento, outras três vítimas do garoto foram localizadas, compareceram à delegacia e reconheceram
o golpista.
De acordo com a PM, o menor de idade foi transferido para a
unidade de detenção do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde responderá por inúmeras infrações. O notebook ainda não foi recuperado.
Samuel e a PM estão à procura do receptador.
Segurança Cibernética
Entre todas as facilidades que a web oferece está a compra pela
internet. Além de poder fazer os pedidos no conforto de casa, evitar
filas e poder pesquisar os melhores preços, a rede facilita que você
encontre exatamente o serviço ou produto desejado. Porém, fazer
compras pela internet ainda não é tão seguro.
Samuel sugere que os internautas fiquem sempre atentos ao
vender ou comprar algum produto online. “Eu diria pra evitar até o
último momento, pois é uma coisa muito imprevisível. Se eu que já
trabalho com isso acabei sendo lesado, imagina quem não tem esse
tipo de conhecimento. Se for fazer uma venda pela internet receba
em espécie e se certifique que o dinheiro é verdadeiro, não confie em
transações bancárias. E se for comprar tenha ainda mais cuidado e
verifique se o aparelho não é falsificado”, orientou.
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Novo distrito? Com o crescimento populacional acelerado na Água Limpa, a nossa LOM
(Lei orgânica do Município) poderá receber no
futuro emenda criando um novo distrito. Já foi
elaborado um termo de compromisso pelo município com apoio da
Coca-Cola Femsa, Vale e a própria comunidade para uma pauta de
trabalho constando regularização e demarcação urbanística, tópicos
prioritários neste processo de desenvolvimento. E que viva o futuro
distrito de Água Limpa.
Cem anos: No último dia 6 completou 10 anos a dama de nossa
sociedade Alzira Gonçalves de Faria, viúva do saudoso Benjamim
Cordeiro. Ela se mostrava radiante e de bem com a vida ao lado dos
filhos, netos e bisnetos e da irmã Berenice Alves Cruz. Parabéns Da.
Alzira e felicidades sempre.
Boas novas: Nestes tempos de pandemia, em que Itabirito tem se
destacado pelos cuidados e atenção às normas de combate ao Covid-19, temos também notícias que marcam nosso progresso, como
a recente inauguração da Avenida José Farid Rahme. A revitalização do Poliesportivo do Bairro Santa Rita, a posse dos novos membros do conselho municipal de esporte e lazer para o biênio 2020 a
2022. E para finalizar, a cerimônia de entrega das chaves do galpão
da DELPHI à empresa Agile Mineralis, iniciando o processo de implantação do empreendimento que vai gerar empregos e fortalecer a
economia do município. Méritos para o secretário Mário Marques,
créditos para o prefeito Orlando Caldeira.
Henrique: No próximo dia 10 o inteligente garoto Henrique, filho
de Regina e Jorge da Silva Costa completa 8 anos de muita alegria,
peraltice e felicidade. A família prepara uma festança para comemorar o evento.
Nosso abraço: À Eliete Santos, profissional do ramo farmacêutico
que contribui em nossos meios de comunicação com importantes
informações sobre saúde e prevenção. Filha do saudoso Raimundo
Alves dos Santos (Cascavel) Eliete é sempre destaque na região.
Aniversário: Quem comemorou mais um aniversário no último dia
29 foi Ângelo Jose da Silva, filho de Delza e do saudoso Saul goleiro do União. O aniversariante ao lado de Leonardo comanda as
ações da empresa Transportes e Logística e comemorou ao lado dos
familiares vestindo a camisa daquele time do outro lado da Lagoa.
Parabéns Ângelo!
Bairo São José: Inaugurada dia 3 de julho a Escola Infantil Darcy
Efigênia da Cruz Pereira no Bairro São José. Uma obra de destacada
beleza arquitetônica que engradece o nosso sistema de ensino, além
de homenagear a saudosa professora Darcy Efigênia, educadora querida e admirada em nossa sociedade.
Para refletir: O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. (Martin Luther King)
Em destaque: Dia 30 foi a
vez de aniversariar Geísa
de Souza, artista itabiritense, amante da boa
música e admirada pela
forma de transmitir alegria
e participação em nossos
eventos. A Geísa votos de
felicidades sempre!

Neste sábado: Comemora
seus 88 anos Ari Teodoro
de Souza, que marcou
época como diretor do Ferroviário. Hoje exerce suas
funções de tesoureiro da
Corporação Musical União
itabiritense (Banda Nova)
e comemora ao lado da
esposa Lídia, filhos, netos,
genros e nora.
Respeitando é claro, o
distanciamento social.
À ele votos de saúde e paz!

feira, 10 de julho/2020
O LIBERAL Ed.1396 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Itabirito participará de treinamento com
técnicas suecas de gestão de resíduos
Ao todo sete prefeituras e oito consórcios participam do curso.
Itabirito foi à única cidade de Minas selecionada

Itabirito foi a única cidade de
Minas Gerais selecionada para
participar da capacitação oferecida
por profissionais da agência ambiental da Suécia (Swedish EPA)
sobre técnicas para disposição de
resíduos. A atividade é oferecida pela Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais, a Abrelpe.
“Itabirito foi selecionado por já ter
um plano de gestão de resíduos sólidos e intenção de promover uma
revisão desse plano, que deverá ser
aprovado por lei. Ao final, o município realizará um treinamento para capacitar municípios vizinhos,
afim de que adotem boas práticas
na gestão de resíduos sólidos”,
destaca Frederico Leite, secretário
de Meio Ambiente.
Itabirito foi escolhida a partir
de um edital aberto pela Abrelpe chamando municípios e consórcios para se capacitarem na
elaboração de planos municipais
de gestão de resíduos sólidos. “A
oportunidade se mostra pertinente,
visto que o congresso acabou de
aprovar o Marco Regulatório do
Saneamento Básico, que estipula
metas para adoção de ações municipais para gestão de resíduos
sólidos, tratamento de esgoto e
abastecimento hídrico. Itabirito
sai à frente dos demais municípios
do estado em relação ao meio ambiente” enfatiza Frederico.
O curso também oferece uma
visita técnica a Estolcomo, na
Suécia em 2021. Lá os alunos vão
conhecer as melhores práticas do
mundo em relação à gestão desses
resíduos. Ainda estão previstas visitas a São Paulo e Brasília.
O programa
Das mais de 40 candidaturas
recebidas para a capacitação, entre
prefeituras e consórcios, 15 delas
foram selecionadas por atenderem
aos requisitos indicados no edital
publicado pela Abrelpe. Sete prefeituras e oito consórcios foram
selecionados.
O programa é uma iniciativa
da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) e da
Agência de Proteção Ambiental
da Suécia (Sepa), com acompanhamento do Ministério do Meio
Ambiente.

Bastos e Parreiras (foto): Na década de 70
vivíamos em tempos em que o SENAI da
Usina Queiroz júnior formavam homens de
bem e bons profissionais. Nas escolas prevaleciam o respeito, a hierarquia e a disciplina. Não havia drogas. Aulas de moral e cívica era obrigatória em todas as instituições de
ensino. Os menores de 18 anos trabalhavam
em diferentes segmentos de nossa indústria
e comércio. A prefeitura tinha 119 empregados e todos fiéis aos princípios estabelecidos
pelo gestor. A receita municipal era pequena
mas, mesmo assim foram construídas obras úteis e necessárias ao nosso desenvolvimento, tudo isso sem
corrupção. A harmonia entre os poderes e a imprensa livre promoviam o nosso município. Época de festas
com quermesses, jogos memoráveis envolvendo nossos grandes clubes como União, Esperança, Itabirense
e Sta. Luzia, além de Lions, Rotary, Câmara Júnior e UMESI que movimentavam a cidade com promoções
de alto nível. O governo Bastos marcou também uma era de cultura e valorização da nossa história. A foto
do professor José Bastos Bittencourt e seu fiel assessor José Parreira Antunes recordam uma época de simplicidade e de valor inestimável no progresso de nossa gente.

Primeira reunião do curso aconteceu de forma on line

Câmara de Vereadores de
Itabirito aprova reabertura
das igrejas da cidade
GLAUCIENE OLIVEIRA

Romeu Arcanjo

Na última Reunião Extraordinária
da Câmara Municipal de Vereadores
de Itabirito, realizada nesta quarta-feira
(08), foi aprovado, em segunda votação, o Projeto de Lei nº70/2020, que
tem como objetivo estabelecer a regulamentação das igrejas e demais entidades religiosas como serviços essenciais
no município.
Na primeira votação, realizada na
última segunda-feira (06) o projeto foi
aprovado por dez votos a favor e dois
contras, e seguiu para a segunda votação onde foi aprovado, sem nenhuma
objeção. A redação final da matéria será apreciada pelo plenário na próxima
segunda-feira (13). Posteriormente, o
projeto seguirá para sanção ou veto do
prefeito da cidade, Orlando Caldeira.
A decisão final cabe ao poder executivo, pois o Programa Minas Consciente, que Itabirito faz parte, transfere
aos municípios a responsabilidade de
regulamentar as atividades religiosas
em tempos de pandemia.
O Vereador Edson Gonçalves
sugeriu que cada entidade religiosa
apresente um plano de ação ao poder
executivo, para que seja avaliado e,
posteriormente, aprovado pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária
do município. “É importante ressaltar
que este projeto não visa a abertura
indiscriminada dos templos religiosos
na cidade, mas sim, a regulamentação

e a valorização dos serviços sociais e
espirituais prestados à comunidade, em
períodos de calamidade, considerando
sempre a vida como um bem maior e
direito de todos”, destacou.
Já o vereador Antônio de Oliveira
Bosco, votou contra a reabertura das
igrejas na primeira votação, por considerar o momento inoportuno. “Não
quero ser cúmplice e autorizar a reabertura das igrejas neste momento de pandemia que afeta nossa cidade e todo o
país, pois não sabemos o que está para
acontecer nos próximos dias. Precisamos dar muita segurança para os itabiritenses independente da religião, a vida deve estar em primeiro lugar”, disse.
Outra pauta
Na reunião da última segunda-feira
(06), os parlamentares também discutiram o Projeto de Lei Nº 082/2020, de
autoria da mesa diretora, que tem como
objetivo fixar os salários do prefeito,
vice-prefeito e secretários municipais
para o período da legislatura de 2021
a 2024.
Além disso, constou na pauta a
emenda nº01, que alterar a redação dos
artigos 1º e 2º, que propõem a diminuição no valor desses subsídios. A emenda foi interposta por sete vereadores.
O projeto e a emenda entraram na
reunião extraordinária desta quarta-feira (08). Na ocasião, o vereador Edson
Gonçalves pediu vista à emenda, por
esse motivo, o projeto seguirá sobre a
mesa. Caso a matéria seja aprovada,
o salário do prefeito passará de cerca
de R$ 23 mil para R$ 15 mil. Já os
subsídios dos secretários municipais
passarão de R$ 10,5 mil para R$ 6,1,
equiparando aos salários dos vereadores, que já estão fixados para a legislatura de 2021 a 2024, de acordo com o
Projeto de Lei nº 74/2020, já aprovado
na casa. Em contrapartida, o salário do
vice-prefeito, que gira em torno de R$ 7
mil, será mantido.

Atendendo por agendamento e entregas

98742.2990

O BERRO DO
BODE ZÉ

Tamo na mão
de calango

A pandemia da COVID-19 chegou ao Brasil e aqui não teria encontrado guarida, como do lado de lá do Atlântico, se mais atenção
tivesse sido dada ao perigo, mas, como já é de praxe, esperou-se o
arrombamento da casa para, depois, tentar expulsar o ladrão. Deu
no que deu, politizou-se a doença e, nos meios corruptos, a pandemia se tornou meio de surrupiar recursos públicos, enquanto pessoas agonizam e morrem nos hospitais. O município de Ouro Preto
esteve livre da contaminação por tempo considerável, o que permitiu
a instalação de hospital de campanha bem antes que se detectasse
o primeiro contaminado, conforme anunciado pela prefeitura. Entretanto, esta se esqueceu da ação preventiva mais eficaz: a vigilância
junto às entradas do município, não somente da cidade, anunciando
as primeiras medidas, depois que alguns casos já se registravam.
Depois de anunciar reestruturação da vigilância sanitária, que nunca
houve na estação rodoviária de Cachoeira do Campo, há mais de
uma semana está instalada uma tenda da vigilância da saúde, vazia,
onde nenhum funcionário do setor foi visto até o momento. Prossegue a pandemia com parte da população em casa, com medo,
enquanto outra parte finge que nada acontece, pois confraterniza
fisicamente, promove festas e circula sem máscara. Por sua vez,
a PMOP finge que está vigilante, por meio de uma barraca vazia.
Tamo na mão de calango!

Iron Biker Brasil 2020 é
adiado para dezembro

Como de costume, a prova seria realizada no mês
setembro, em Mariana, mas agora está prevista
para acontecer nos dias 11,12 e 13 de dezembro
GLAUCIENE OLIVEIRA

Devido à pandemia do COVID-19, a organização do Iron
Biker Brasil, seguindo orientações
dos órgãos de saúde municipais e
estaduais e os protocolos de conduta das entidades esportivas, adiou
a data da 28ª edição da prova, que
seria realizada no mês de setembro,
em Mariana. Agora, a maratona está prevista para acontecer nos dias
11,12 e 13 de dezembro.
O Iron Biker é a maior prova
de Mountain Bike do Brasil e a primeira prova no formato maratona
do mundo. O evento envolve cerca
de 2000 atletas, que movimentam
a economia de Mariana, principalmente o setor de hotelaria e alimentação. A maratona é uma das responsáveis por consagrar a cidade
como a “terra do Mountain Bike”.
De acordo com o prefeito municipal, Duarte Júnior, a remarcação foi necessária, pois, neste momento, o poder executivo está se
dedicando ao enfrentamento do coronavírus e à saúde da população.

“O Iron Biker faz parte da nossa
história, nós temos o enorme prazer
em receber todos os atletas do Iron
Biker, que se tornaram uma grande
família e vem sempre defendendo o
nome da Primaz de Minas. Em respeito a cada um dos atletas nós entendemos que não podemos correr
nenhum tipo de risco e definimos
que é melhor adiarmos a prova.
Neste momento, a prioridade é a
vida humana”, destacou.
Em nota, a equipe de organização do Iron Biker ressaltou que
todas as inscrições estão automaticamente transferidas para nova data. “Há 28 anos, o nosso negócio é
enfrentar desafios. Já passamos por
vários juntos, mas sem dúvida 2020
está sendo o maior deles e superá-lo
não depende somente de nós”.
Desistência: Caso o atleta não
possa participar da prova na nova
data, ele poderá transferir a inscrição para outro participante. Para isso, é preciso enviar um e-mail, até
o dia 2 de outubro, para suporte@
ironbiker.com.br, citando o número
de pedido, CPF
Pedro Ferreira
do atleta inscrito,
e nome completo,
categoria, e-mail
e telefone do atleta substituto. O
competidor poderá
ainda, transferir
sua inscrição para
a edição de 2021,
neste caso basta
enviar um e-mail
para suporte@ironbiker.com.br, até o
dia 7 de agosto.
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Unidade de tratamento de
minério preocupa comunidade
de Ribeirão do Eixo

O processo de licenciamento da unidade deve ser feito pela Superintendência
Regional de Regularização Ambiental, que está analisando o caso
Jônatas Elias de Oliveira/Arquivo pessoal

GLAUCIENE OLIVEIRA

Os moradores do distrito Ribeirão do Eixo, em Itabirito, estão preocupados com a possível implantação
de uma unidade de tratamento de
minério (UTM) na localidade, projeto
da empresa Aston Martin Participações. De acordo com a população, o
empreendimento pode trazer inúmeros riscos socioambientais, principalmente para as nascentes de água do
povoado.
O Ribeirão do Eixo é um distrito com 200 anos de história, cerca de
1.500 pessoas vivem na localidade,
que é reconhecida pela sua riqueza
ambiental, composta por 21 nascentes, consideradas de água mineral
pura, segundo as avaliações do Projeto Manuelzão, iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais,
que busca à revitalização de bacias
hidrográficas.
Em entrevista ao Jornal O LIBERAL, o morador da comunidade e presidente do Conselho de
Desenvolvimento Comunitário (Codecre) Ivair Alberto Gomes, afirmou
que a presença da UTM pode trazer
severas consequências para o ecossistema local e para a população, pois
pelo menos metade das nascentes
está dentro do terreno de 80 hectares
destinados à possível instalação da
unidade. “A comunidade não é favor
desta instalação, pois se trata de uma
área muito especial de Mata Atlântica
e Cerrado, que compõem todas essas
nascentes que abastecem a nossa comunidade há anos”, ressaltou.
Marcos Vinícius Polignano,
coordenador do Projeto Manuelzão,
afirmou que a água das nascentes do
distrito tem Classe Especial, ou seja,
pode ser consumida sem tratamento
convencional. “O empreendimento
não vai gerar riqueza para a comunidade, somente danos”, criticou.
De acordo com Ivair, a UTM
ficaria a menos de 100 metros das
casas da comunidade, o que acarretaria inúmeros problemas para os
moradores do lugarejo. “Além dos
prejuízos relacionados às nascentes,
esse empreendimento ocasionaria a
supressão da vegetação, poeira e ruídos das máquinas e caminhões. Afetaria muito a nossa comunidade, além
da fauna e flora específicas de nossa
região”, opinou. O itabiritense ressalta que 2,5 milhões de toneladas de
rejeitos serão gerados por ano, caso a
unidade seja implantada. “Sabemos o
quanto a mineração é necessária, mas
tudo tem que ser feito com equilíbrio
e responsabilidades ambiental e social. A empresa poderia arrumar outro
local para a instalação da unidade, um
local que não prejudicaria comunidades”, sugeriu.
Ivair explicou que a Aston segue
aguardando o termo de conformidade ambiental, que deve ser assinado
pela Prefeitura de Itabirito. Somente
através desta autorização a empresa poderia dar sequência ao projeto.
“A empresa alega que a água aqui
não é própria para consumo e várias
outras coisas que vão contra estudos
de grandes universidades e instituições renomadas, tudo para facilitar o
processo deles que já foi barrado em
2017”, acrescentou.
O morador afirmou ainda que
a comunidade continuará lutando
contra o licenciamento da unidade.
“Faremos tudo o que for necessário
para tentar impedir essa instalação.

Vamos aguardar a posição da Prefeitura e dos órgãos competentes, mas
se for necessário iremos até à justiça”,
enfatizou.
O que diz a Prefeitura de Itabirito
De acordo com o Secretário de
Meio Ambiente de Itabirito, Frederico Arthur Souza Leite, o processo de
licenciamento da UTM é feito pela
Superintendência Regional de Regularização Ambiental, de responsabilidade do estado. “Devido ao porte do
empreendimento e do tipo da atividade a regularização ambiental deve ser
feita pelo estado”, esclareceu.
Frederico explica que a Prefeitura Itabirito deve se manifestar dentro
deste processo somente analisando a
declaração de conformidade ambiental. “Esse documento avalia se aquela
atividade é viável para aquele local. O
balizamento legal é feito através do
Plano Diretor, Lei Municipal Nº3325
de 2019, que determina dentro do território municipal o zoneamento, que
vem para orientar quais atividades podem ocorrer em determinadas áreas”,
salientou.
Segundo o secretário, a construção deste termo é feita pela Secretaria de Meio Ambiente e o parecer é
enviado ao Conselho Municipal de
Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente (CODEMA). “A
partir daí, os conselheiros votam se a
declaração será de conformidade ou
desconformidade”, acrescentou.
Frederico afirma que o assunto é
complexo e já dura cerca de sete anos.
“Em 2013 a empresa entrou com o
pedido dessa declaração de conformidade e eles receberam em 2014,
porém eles alteraram o projeto. Inicialmente, eles iam fazer uma UTM
a seco e depois que eles obtiveram
a declaração de conformidade eles
resolveram mudar o processo para a
úmido, ou seja, utilizando água. Em
2015, quando eles pediram uma nova
declaração, após terem mudado o tipo
de processo, o município começou a
analisar o assunto, que acabou sendo
retirado de pauta pelo CODEMA.
Depois a empresa pediu pelo arquivamento do processo, até que eles tivessem um posicionamento dos órgãos
gestores”, contou.
Desde que o processo foi retirado
de pauta, o município não se manifestou mais sobre o assunto, porém após
as eleições extemporâneas, que ocorreram em setembro de 2019, a empresa retomou a conversa com o poder
executivo. “Nós pedimos um prazo
para empresa fazer um estudo na região, para analisarmos a viabilidade
de criar uma unidade de conservação
no local, pois nós identificamos a relevância ambiental daquela região,
composta por nascentes, campos rupestres e por uma vegetação única no

mundo”, defendeu.
Em contrapartida, a empresa
entrou com um pedido na justiça cobrando um posicionamento do poder
executivo. O juiz de Itabirito, Antônio
Francisco Gonçalves, deu um parecer
favorável a liminar impetrada pela
empresa, obrigando o município a
conceder uma resposta.
De acordo com a liminar, a prefeitura tem até o dia 20 de julho para
se posicionar, sujeita a multa diária de
R$500,00. Porém, o secretário afirmou que o município está recorrendo. “Estamos apresentando ao juiz o
relatório parcial e pedindo um prazo
maior para a conclusão dos estudos.
Estamos aguardando a decisão, e posteriormente, a prefeitura vai se manifestar dentro desse prazo ou no prazo
que a justiça determinar”, disse.
Conflito de informações
Todo esse conflito gira em torno,
principalmente, da divergência de informações a respeito da classificação
das nascentes do distrito.
O secretário explica que na declaração oficial do estado, toda a bacia
do Rio Itabirito, da nascente à foz, é
considerada “classe 2”, o que poderia
tornar viável a instalação da UTM.
Em contrapartida, o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas
(CBH Rio das Velhas) e o Projeto
Manuelzão fizeram um estudo em
laboratório e constataram que nesses
pontos o corpo hídrico tem classificação especial. “A empresa, obviamente, como é interesse dela, ela usa as
informações do Estado”, ressaltou o
secretário.
Versão da empresa
Em entrevista ao Portal G1, a
advogada da Aston Martin, Bruna
Aguiar de Paula, disse que “o processo de regularização ambiental da
UTM iniciou-se em agosto de 2013,
quando a mineradora procurou uma
empresa para elaborar um estudo de
viabilidade ambiental do empreendimento e que os resultados desse
estudo mostraram-se factíveis à implantação do empreendimento na
propriedade”.
Com relação aos rejeitos de minério gerados pela UTM, a Aston
afirmou ao Portal G1 “que eles serão
destinados à recuperação de erosões
em um raio de 3 km do empreendimento, sem prejudicar o meio ambiente. E que o uso de duas captações
de água atenderá o consumo do empreendimento e da comunidade. Garantiu ainda que não utiliza produtos
químicos no tratamento do minério
de ferro”. Sobre as nascentes, a mineradora afirmou ao site de notícias
“que elas não serão prejudicadas por
se tratar de uma área de preservação,
que constitui uma Reserva Florestal
Legal (RFL)”.

