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a noite de terça-feira (14) aconteceu na Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto, a posse da nova diretoria eleita para o biênio
2020/2021. Reeleito para mais um mandato, Paulo Raimundo Ferreira,
deu as boas-vindas aos novos diretores e destacou em seu discurso o que espera
deles e dos que continuam; que precisa das experiências de cada um; da participação nas reuniões; do compartilhamento de ideias; da participação nos eventos da
instituição e da difusão do trabalho que é realizado pela ACEOP. Em sua palavra
inicial, Paulo pediu 1 minuto de silêncio em memória de Ercília Rocha de Lima,
ex-gerente da Associação que faleceu no dia 16 de dezembro de 2019. A funcionária Gabriella Pinheiro prestou homenagem a ela destacando o relacionamento
de Ercília com a equipe, com a diretoria e o que a ACEOP representava para ela.
Ao final de sua fala, entregou para as filhas Rosa e Alice e ao marido, Ricardo,
uma orquídea (sua flor preferida) em sua homenagem. A diretora Kátia Shirlene
e parceira da Associação com a empresa Valemed, também prestou homenagem
a Ercília e entregou para cada pessoa presente no evento uma lembrançinha. A
posse contou com a presença dos membros da diretoria, associados e demais convidados. Paulo agradeceu o aceite de cada um e a oportunidade de estar à frente da
Associação por mais dois anos. Disse que é preciso dar continuidade ao trabalho
que vem sendo realizado e pediu para que os associados participem das ações realizadas na casa, que enviem sugestões de eventos e que respondam as pesquisas
enviadas pela equipe.
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Polícia Civil prende suspeito de
roubo a joalheria em Ouro Preto
Crime aconteceu em novembro do ano passado. Um dos suspeitos continua foragido
MICHELLE BORGES

Michelle Borges

Em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (13)
a Polícia Civil divulgou que prendeu um dos suspeitos do roubo
a mão armada a uma joalheria, em Ouro Preto, que ocorreu em
novembro do ano passado. Familiares afirmam que ele é inocente e outro suspeito continua foragido.
De acordo com o delegado Frederico Ribeiro de Freitas
Mendes, em continuidade às apurações do crime, a Polícia Civil
prendeu um investigado, de 25 anos, e cumpriu três mandados
de busca e apreensão no município de Sete Lagoas. O outro
suspeito, que é de Ouro Preto, está foragido e as investigações
prosseguem até que seja localizado.
A prisão ocorreu na quinta-feira (09) e no sábado (11) familiares estiveram em Ouro Preto para se manifestarem contra
a prisão do suspeito, que segundo o pai é inocente. “No dia do
crime, por volta meio dia e meia, um policial ligou para o meu
filho, querendo saber a respeito de um carro, pois nós trabalhamos com vendas de carro em Sete Lagoas. Só que o carro
que ele perguntou era branco e o nosso é prata. A polícia militar
constatou que o carro estava na agência e então só poderia ter
sido clonado. Cheguei a fazer um boletim”, reforçou. “Tem sido um tormento. Nem a gravação com a conversa do policial
o delegado quis ver. Meu filho teria que ser indiciado para ser
ouvido”, destaca o pai do suspeito.
Sobre o posicionamento da família, o delegado diz que a polícia trabalha com dados técnicos. “Temos que separar os fatos.
Toda manifestação popular é garantida pela constituição e de
acordo com a Lei, não havendo violação de direitos é perfeitamente aceitável e deve ser incentivada. Contudo, a Polícia Civil
trabalha de forma técnica, não trabalhamos com paixões e emoções”, ressalta. “Ouvimos o suspeito hoje e ele nega o crime,
mas a vítima, pela quarta vez, o reconheceu novamente”, revela.
O delegado diz que há fortes indícios de que os suspeitos estão envolvidos. “Primeiro no reconhecimento das vítimas. Elas
foram categóricas em reconhecer o suspeito que está autuado
como sendo um dos autores. Apesar da foto ser ruim, pois advém da gravação de um vídeo, as vítimas confirmaram através
de novas fotos. Outro indício são as multas do veículo. Uma
delas, inclusive, está com
notificação realizada na madrugada do dia do crime, no
Ouça a Rádio
sentido Sete Lagoas x Belo
Horizonte. Já sobre a clonagem, não existe nada no inquérito que se refira a isso. A
ocorrência que foi registrada
Ouça pela Internet
pelo proprietário, que é o pai
www.sideralfm.com.br
Sempre com uma
do suspeito, foi registrada
programação
Mhz
após o roubo, ou seja, pode
especial para você!
ser uma clonagem, mas pode
ser um falso álibi também.
Não dá para ter certeza quanto a isso, não foi registado

anteriormente, já as multas sim. Estes são indícios fortes que
apontam que a prisão do suspeito se deu de forma correta”, explica o delegado.
De acordo com informações repassadas pelo delegado, todos os dois suspeitos têm passagem pela polícia. “O suspeito
que está preso tem passagem por tráfico de drogas e segundo
informações da região de Sete Lagoas, se trata de um indivíduo
perigoso. Já o que está foragido, tem passagem por roubo, furto,
receptação, dentre outras”, informa.
O delegado ainda ressaltou a importância do trabalho entre
os órgãos de segurança. “É muito importante, até para pacificação, dar uma resposta à sociedade e evitar futuros crimes dessa
natureza. Trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar, que
atuou muito bem desde o início da ocorrência, trabalhamos em
conjunto até a conclusão da investigação. Agora cabe ao Ministério Público e ao judiciário dar a palavra final aos fatos processuais técnicos”, conclui.
Relembre o Caso
Uma joalheira na Rua do Ouvidor, em Ouro Preto, foi assaltada no dia 22 de novembro. Os autores agiram durante o
dia e teriam rendido primeiramente a filha do proprietário, e em
seguida um aprendiz de ourives e sua namorada.
De acordo com as imagens das câmeras de segurança da loja, um dos suspeitos estava com um boné na cabeça e nas mãos
usava luvas pretas. Este mesmo saiu do local em posse de três
bolsas cheias de jóias. O prejuízo, de acordo com a Polícia Civil,
seria de mais de R$ 60 mil. O material roubado ainda não foi
recuperado.
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CARTA AOS TEMPOS

O zero na contagem
do tempo

Entramos em 2020, ano especial dentro da cronologia, terminado por ZERO, o que indica o fechamento de um bloco na
contagem do tempo. Entretanto, parece que ninguém estudou
aritmética, muito menos matemática, pois há uma teimosia em
ter o ZERO como início da contagem do tempo. O ZERO, isoladamente, representa o vazio, o não existente, nada representa
do que existe.
A unidade é UM e é a partir desta que a contagem progride até o algarismo NOVE, o último dos que, individualmente,
representam uma coleção de coisas. Para formar a primeira
dezena, na contagem contínua, a representação gráfica se
vale da unidade UM, acrescida do ZERO à sua direita. Aqui,
realiza-se, então, uma mágica. À direita de qualquer algarismo,
cada ZERO colocado multiplica por DEZ a quantidade anterior.
O ZERO que, sozinho, nada valia lá atrás, tem agora o poder
de multiplicar a unidade por dez. Obtém-se, assim, a dezena,
o primeiro bloco de dez, daí o nome sistema decimal. Completado o primeiro bloco de dez, ou dezena, a contagem recorre à
unidade UM, novamente, porém agora transformado em dez,
ao qual, graficamente, acrescenta-se a unidade UM em lugar
do ZERO, para formar o ONZE. Em seguida, pelo mesmo processo vem o DOZE, o TREZE, até o DEZENOVE, encerrando
então o emprego dos nove algarismos, diferentes de ZERO, na
formação do segundo bloco, que é completado, tomando-se o
algarismo DOIS, acrescido do ZERO, à sua direita, para formar
o número VINTE, ou segunda dezena. O processo continua,
da mesma forma até o NOVENTA E NOVE, vindo após ele o
número CEM, que é o DEZ, acrescido de mais um ZERO, que
representa a soma de dez blocos de DEZ, ou dezenas, que
formam a primeira centena. Por aí se vê, claramente, que o ZERO não conta e não dá início a contagem. O mesmo processo
continua até o infinito, sempre com base no número DEZ.
Viu-se, ouviu-se, como ainda se vê e se ouve dizer que
entramos numa nova década. Não, senhoras e senhores! Trocamos de ano, mas ainda não trocamos de década, que só
será trocada, quando entrarmos no ano 2021. O ano 2020 é
ano a fechar a segunda década, ou década de vinte, iniciada em 2011. Em 2021, iniciar-se-á a década de trinta, que se
fechará em 1930. A grande maioria, incluindo-se profissionais
da comunicação, que têm a obrigação de bem informar, tem a
década como a iniciar em ano terminado em ZERO. Ao contrário do que dizem, uma década começa com UM e termina com
ZERO. Em razão disso, eu, particularmente, costumo usar a
expressão “anos” antes dos número que compõem a década,
para evitar confusão. Comumente, não uso a expressão década, pois corro o risco de não transmitir o que quero.
Há vinte anos, na transição do século e do milênio, o ano
2000, também marcado pelo boato do “bug do milênio”, segundo o qual todos os sistemas informatizados entrariam em
parafuso, foi o último ano do século 20 e o último do 2º milênio.
Muitos, entretanto, insistiam no fechamento do século e do milênio em 1999. Quando se fala em séculos, veja-se o século
20, por exemplo: ele denomina todo o bloco iniciado em 1901
e terminado e, 2000; veja-se o 20 na composição do número
2000. O século 21, no qual estamos, encerrar-se-á em 2100;
veja-se o 21 na composição do número 2100; encerra-se e o
3º milênio em 3000. Portanto, gente, em 2020, nós estamos a
fechar a segunda década ou década de vinte.
Quanto ao “bug do milênio”, felizmente, foi um tremendo
fiasco, porque não aconteceu nadinha de nada! Eu ainda era
um neófito em coisas de informática, apesar de já trabalhar na
construção de um site. Passavam-se apenas alguns meses,
desde a aquisição do meu primeiro PC, uma grandiosidade de
quatro gigas no hd. A internet, discada, era por conexão com
Belo Horizonte, porque na região de Ouro Preto não havia provedor de internet. O “tutu” produzido pelo boato foi tão grande,
que eu realmente cri que perderia tudo o que tinha gravado no
computador.
Foi um alívio, ao ligá-lo, dia seguinte, e constatar que tudo
estava intacto. Penso que quiseram ganhar um extra à custa
da ingenuidade da maioria, ainda a namorar o PC, novidade
das mais incríveis. Deve ter sido algum golpe do tipo “peste
suína”; Mas, isso é outra história...
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As lições do Papa Francisco
Num mundo conturbado, em
que ainda sobrevivem guerras, bolsões de miséria e doenças, o Papa
Francisco vem dando lições que não
só renovam a Igreja Católica mas
divulgam valores fundamentais para um novo mundo que precisas reduzir suas gritantes desigualdades.
Ao convocar para os dias de 26 as
28 de março um encontro de líderes
do catolicismo e de pensadores do
mundo contemporâneo, a realizar-se em Assis, na Porciúncula, onde
nasceu São Francisco, o Papa dá
continuidade, com maior objetividade e aprofundamento conceitual
e político, o que vem chamando de
“A economia de Francisco”. A Igreja Católica procura, sob a liderança
do Papa Francisco, encontrar novos
caminhos para reencontrar-se com
os ideais de justiça social, de construção de uma nova ordem econômica em que o acesso aos bens de
civilização se façam sem desigualdades que afastam milhões, em
todo mundo, dos direitos humanos
básicos. E um amplo respeito ao
meio ambiente.
Vida e pensamento de são Francisco, que sua famosa oração exprime (“Onde houver ódio que eu leve

o amor”), e que o Papa adotou, traz
muitas lições à Humanidade que se
encontra perante vários limites para
uma convivência solidária que permita a construção de uma sociedade
mais justa. Francisco, o Papa, não
só procura reestruturar o Vaticano e
sua Cúria conservadora, mas trazer
mensagens renovadoras para o enfrentamento dos grandes problemas
do mundo atual. Na sua Encíclica
Laudato Si, de maio de 2015, trata
das crise global econômica. E, no
Sínodo sobre a Amazônia, exalta
que o Planeta Terra, a casa onde vivemos, tem recursos limitados, que
precisam ser preservados.
A lição fundamental decorre da
denúncia da “crise do capitalismo”,
que tenta sustentar-se contemporaneamente pelo neoliberalismo, que
retorna à lição de Adam Smith (“A
riqueza das nações”, de 1786) e sustenta que o capital livre, como uma
“mão invisível”, por si seria capaz
de promover a justiça social. A acumulação infinita do capital não se
justifica perante os recursos finitos
e limitados do mundo e exige uma
“mão vísivel’ da responsabilidade
social, indispensável à redução de
desigualdades e também a preser-

vação de ambientais essenciais à
vida. A evolução tecnológica, o
avanço científico, devem servir a
uma “economia do bem viver, com
paz entre as nações e as sociedades
e respeito à natureza.
O mundo gasta US$ trilhão em
armas e para sustentar guerras. A
desigualdade aumenta. Os modelos
políticos e ideológicos se desmancham. Governos estão em crise e
se mostram incapazes de realizar
transformações fecundas. Protestos ganham as ruas reivindicando
melhores condições de vida, nos
países ricos e nos pobres. A Internet
difunde informação e forma consciências. O Papa Francisco está
propondo discutir novos modelos e
incentiva o encontro entre pessoas
em busca de um novo diálogo e um
novo humanismo. Propõe um novo
ensino de Economia, em que valores humanos predominem. E se
torna uma nova palavra neste início
da terceira década do novo milênio.
E torna-se porta vez de milhões de
pessoas, em todo o mundo, esperançosas de novos tempos de renovação pela solidariedade, pela ética
política e governos justos. *Jornalista (mwerkema@uol.com.br)

Fundação Aleijadinho divulga
data de renovação de matrícula
MICHELLE BORGES

A Fundação Aleijadinho iniciou nesta quarta-feira (15) o processo de renovação de matrículas. Os
interessados, pais e responsáveis tem até o dia 31
de janeiro para garantir a vaga de quem já é aluno
do programa.
Neste primeiro momento, de acordo com Carlos
Simões, técnico da equipe Judô de Ouro, serão realizadas apenas a renovação da matrícula. “No ato
da renovação nós vamos observar o contra turno
escolar e a faixa etária dos alunos, para que assim
façamos os remanejamentos. Depois dessa etapa, aí
sim, vamos averiguar a possibilidade de abrir novas
vagas”, explica.
As aulas serão retomadas no dia 2 de fevereiro e
a renovação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, de 13h às 17h, até o dia 31. Não é necessário
a entrega de documentos, apenas se houver mudança de residência ou escola. Atualmente a instituição
atende quase 300 alunos de três a 20 anos.

Samarco abre 43 vagas Conselho
Municipal de
Programa de Estágio
Em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a Samarco selecionará estudantes de nível técnico e superior para seu Programa de
Estágio, com início previsto para abril deste ano. São 43 vagas disponíveis, distribuídas entre as cidades de Mariana (MG), Ubu (ES) e
Belo Horizonte (MG).
Para nível técnico, busca-se alunos dos cursos de Mineração,
Metalurgia, Automação, Elétrica e Administração. As vagas para nível superior são para os cursos de Administração, Psicologia, Serviço
Social, Ciências da Computação e Engenharias de Produção, Automação, Química, Metalurgia, Civil, Mecânica e Elétrica. O processo
seletivo é composto por triagem de perfil, prova online e entrevista.
O estágio tem duração de um ano, podendo ser renovado por
igual período. A carga é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os estagiários receberão bolsa, transporte e alimentação.
“Nosso programa visa promover a formação técnica e comportamental dos estudantes, para que eles desenvolvam seu potencial
e estejam prontos para ocupar oportunidades em nossa empresa ou
em outras do mercado de trabalho”, afirma a gerente de Recursos
Humanos da Samarco, Vera Lucia. As inscrições poderão ser feitas
de 10 de janeiro a 5 de fevereiro pelo site: fiemg.com.br/hotsites/
ielestagio/samarco

Saúde abre
inscrição para
novos membros
Associações e Sindicatos interessados
em concorrer à eleição de Usuários do SUS
e Trabalhadores do SUS para a Conferência Municipal de Saúde têm até o dia 06 de
fevereiro para se inscrever. Os interessados
devem procurar a Casa dos Conselhos, de
segunda a sexta-feira, de 12h30 às 17h.
A Conferência será realizada no primeiro semestre de 2020 para compor o
Conselho Municipal de Saúde (CMS) para
o quadriênio 2020 a 2024.
Acesse os editais 01 e 02/2019 da Secretaria Municipal de Saúde no Diário Oficial do Município de Ouro Preto para saber
a documentação necessária.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

A vitória começa
pela palavra

HÁ MUITOS ANOS, tiver o prazer de conhecer o Manual “Fale
em público” escrito pelo professor Olto Mariano, por meio do qual
ensina, com muita competência, a falar com eficácia, usando três
quesitos fundamentais para isto: a) Conhecer o assunto; b) Conhecer a técnica; c) Preparação. Partir do princípio que o importante
não é ter melhor mensagem, mas transmitir a sua mensagem.
Hoje as televisões apresentam inúmeros programas que dão
oportunidade de uma comunicação direta, às vezes, até interativa,
com os telespectadores e ouvintes de suas mais variadas programações. Os grandes comunicadores têm oportunidades de entrar
em contato imediato com seus públicos alvos. A mensagem – sob
forma de imagens e palavras – é bem vista e ouvida pelos frequentadores das telas coloridas de seus programas. “É impossível comunicar com eficácia, sem o domínio da técnica de Comunicação”,
escreveu Olto Mariano, com toda a razão, conhecimento e método
de transmitir um fato.
QUANTO MAIS se conhece o assunto, mais autoconfiança,
mais credibilidade, mais entusiasmo, mais naturalidade na transmissão da notícia cuja veracidade deve ser sempre comprovada,
sob pena de transformá-la em “Fake News”, muito em voga na
descuidada comunicação moderna. Há um exemplo antigo muito
conhecido pelos estudiosos da boa comunicação moderna, quando Demóstenes (o maior orador da antiguidade) foi arguido assim:
“Teus discursos cheiram à azeite de Lamparina”. Esta afirmação
queria dizer que o orador consumia muitas noites nos estudos, na
preparação de seus notáveis discursos. Foi, graças à esta preparação, que ele dominou Atenas e o Império Grego.
No Brasil, a história registra nomes de grandes e notáveis oradores, cada qual em sua área de atuação, como: Padre Antônio
Vieira, Carlos Lacerda, Juscelino Kubistchek, Basílio Machado, Rui
Barbosa de Oliveira, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, etc.
Os grandes júris sempre revelaram os melhores e mais competentes oradores da nossa história. Hoje, há mais oportunidade nas
tribunas legislativas federais e estaduais, onde reinam as disputas
parlamentares sobre temas de maior interesse nacional.
A televisão transformou a arte de falar em público. John Kennedy, por exemplo, sabia com muito talento, inato acredito, manejar
este grande meio de comunicação moderna.
EM SUMA, quero registrar, neste momento, lembrando Charles
Chaplin, em suas palavras, na fala final de “O Grande Ditador”:
“Soldados! Não vos entregueis a esses brutais, que vos desprezam... que vos escravizam... que arregimentam vossas vidas... que
ditam os vossos atos, as vossas ideias e os vossos sentimentos!
Que vos fazem marchar no mesmo passo, que vos submetem a
uma alimentação regrada, que vos tratam como gado humano e
que vos utilizam como carne para canhão! Não sois máquinas! Homens é o que sois! E com amor da humanidade em vossas almas!
Não odieis! Só odeiam os que não se fazem amar... e os inumanos!
Soldados! Não batalheis pela escravidão! Lutai pela liberdade”.

Edital de Segundo e Último Público
Leilão e Intimação – Ouro Preto/MG
Data do Leilão: 19/02/2020 a partir das: 15:00h. Local: Agência da Caixa,
Rua São José, nº 128, Centro, Ouro Preto – MG.
Isaías Rosa Ramos Junior, Leiloeiro Oficial matrícula JUCEMG 831, estabelecido a Avenida Francisco de Paula Ferreira, nº 959, Residencial Gramado, Patos de
Minas – MG, CEP: 0-0, telefone (34) 3814-2286, faz saber que, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do Fiducial Dist. Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
venderá, na forma da Lei nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei nº 70 de 21/11/66 e
regulamento complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima
referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em
favor de Empresa Gestora de Ativos – EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será
feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal
20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no
prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da Empresa Gestora de Ativos – EMGEA será
feita através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que
poderá ser obtida junto a qualquer Agência especificada ao lado dos contratos, após
análise cadastral e comprovação de rende.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma
Agência da Empresa Gestora de Ativos – EMGEA, indicada com no mínimo 5
(cinco) dias de antecedência com relação a data do Leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da Caixa, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial
de bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registo, imposto e taxas, inclusive
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o
arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação
do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados. SED A01343 – Contrato 8013608000731 – Empresa Gestora de Ativos
– EMGEA – BR – Fiducial DTVM 2011 – 0136 – Ouro Preto.
Gabriel Augusto Sanches Hernandes, Brasileiro (a), funcionário público federal, CPF 221.133.631-00, CI 9924058 – SSP/ SP, casado com Valeria almeida
Ferrari Hernandes, brasileira, professora, CPF 327.263.096-15, CI M-243.587 /
SSP-MG.
Descrição do Imóvel: Apto. 103, Bloco A-1, Residencial das Cachoeiras, Rua
A, nº 20, Lote 01, quadra única, Bairro Jardim das Cachoeiras, em Ouro Preto, MG,
contendo sala, três quartos, sendo um com suíte, circulação, banho social, banho da
suíte, cozinha e área de serviço, com área privativa real de 62,126m², área comum
real de 5,348m², área construída de 67,475m², com direito ao uso de uma vaga de
garagem, com todas as suas instalações, benfeitorias, pertences e acessórios. Ouro
Preto. 24/01/2020. Isaías Rosa Ramos Junior.
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Agência reguladora inicia
trabalhos em Ouro Preto

A Arseop foi criada em julho de 2019, mas efetivamente
começou as atividades em janeiro
MICHELLE BORGES

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de
Ouro Preto (Arseop) iniciou o seus
trabalhos e a população tem questionado quais os serviços prestados
pela nova empresa. A reportagem
do jornal O LIBERAL conversou com o diretor presidente da Arseop, Júlio Corrêa, que foi o superintendente do Serviço Municipal
de Água e Esgoto de Ouro Preto
(Semae). Ele falou sobre diversos
assuntos como criação da agência,
início dos trabalhos, receita, relacionamento com a nova empresa
responsável pelo saneamento básico - a Saneouro - e também sobre
as dívidas deixadas pela antiga autarquia.
A Agência foi criada em julho de 2019, mas efetivamente
começou os trabalhos agora. “Eu
fui nomeado no ano passado, mas
não tinha dotação orçamentaria
disponível ainda, por isso não conseguimos fazer muita coisa. Além
do mais, a Saneouro passou a funcionar também no início do ano.
Neste período trabalhei na documentação e pesquisa de Construção da Autarquia, fizemos visitas
técnicas a outras agências na busca
de parcerias, assim como iniciamos
as tratativas com a Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) na
busca de convênios, além é claro
do acompanhamento técnico com a
Saneouro”, justificou o diretor presidente da Arseop. “Nosso trabalho
até então está sendo de fiscalização
e notificação. As demandas que
foram passadas para a empresa, como falta d’água, ligação, reparos de
tubulações que a gente recebe ou a
própria população nos informa, nós
temos cobrado da empresa. Com
esses problemas frequentes de falta
d’água, estamos enviando ofícios,
realizando reuniões frequentes para
tentar sanar os problemas o mais rápido possível”, complementa.
Além do presidente, a agência conta com mais três cargos,
que ainda não foram nomeados:
jurídico, administrativo e técnico.
“Alguns funcionários serão cedidos pela prefeitura, pois não estão
no organograma da agência. Por
exemplo, precisamos de uma engenheira química para fazer coleta
e verificar se a água que a empresa
está oferecendo é de qualidade; de
uma ouvidoria... já solicitei também outro engenheiro civil para a
fiscalização das obras, que ainda
não começaram, então não é preciso de imediato. Acredito que vamos precisar de uma equipe de 10
funcionários até o final do processo. E, além disso, eu tenho até dois
anos para fazer concurso público
para fazer essas contratações ou
não”, pontua o diretor.
Como a Saneouro iniciou os
trabalhos em janeiro, a Prefeitura de
Ouro Preto publicou uma proposta
que abre crédito especial em favor
da Arseop no valor de R$240 mil
para reforço orçamentário. Assim,
a principio, os gastos serão custeados pelo Executivo Municipal.
A ARSEOP terá como órgão
de deliberação máxima o Conselho

Diretor, contando também com um
Conselho Consultivo e uma Ouvidoria, além das unidades especializadas, que têm como presidente o
diretor presidente da Arseop.
O número de telefone de contato da Arseop ainda é o antigo do
Semae, o 3559-3237, assim como
sua sede.
O que é uma agência
reguladora?
Uma das condições para que
Ouro Preto pudesse realizar a concessão dos serviços de saneamento
básico era a criação ou aderência a
uma agência reguladora, que são
autarquias em regime especial.
A empresa também pode regular
outros serviços que possam a vir
ser concedidos, como transporte
e coleta de resíduos sólidos. Nós
conversamos com o professor Federico Nunes de Matos, do Departamento de Direito da UFOP, que
esclareceu o modelo que surgiu na
década de 1990 em âmbito federal.
“Essas agências vêm no contexto
de reforma do Estado, perpetrada
no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha
como viés a reforma administrativa
de um estado empresário para um
estado regulador, ou seja, o governo deixaria de intervir diretamente
na economia por meio de empresas
e delegaria por meio de concessões
e permissões, pela inicia privada.
Assim, o Estado regularia essas
atividades desempenhas pelas concessionárias e permissionárias”, esclarece o advogado Federico.
O professor ainda explica que
esse modelo tem como objetivo
prover decisões mais impessoais
e mais tecnicamente adequadas,
visando não só o interesse dos
usuários do serviço, mas também
do próprio município e da concessionária.
O modelo descrito pelo professor é em âmbito federal, porém, segundo ele, alguns estados e municípios têm adotado os modelos, sendo as mais conhecidas conhecidas a
Anatel, Aneel, ANA, Anac etc. “Os
municípios também têm adotado
esse modelo administrativo das
agências. Têm criado modelos com
essa mesma lógica”, finaliza.
Relacionamento com
a Saneouro
Com relação a atuação da Saneouro na cidade, Júlio Corrêa
avalia que é um período de transição e a empresa está se adequando
ao sistema. “A gente entende que
a Saneouro tem 12 dias (dia da
entrevista) de serviço, lógico que
as coisas ainda não estão do jeito
que deveriam ser. Até ela se adaptar leva tempo, mas nós estamos
pegando pesado, enviando ofícios
e promovendo reuniões quase que
diárias”, reforça. Júlio ainda conta
que antigos funcionários do Semae
têm dado apoio com informações
de funcionamento do sistema.
Sobre a criação da agência,
Júlio fala do contraditório. “Muita
gente questionou a necessidade de
se criar uma agência. Agora que
temos, todos têm cobrado de nós
o problema de falta d’água. O que
eles pensaram na ocasião é que

poderia utilizar uma agência que
já exista. Mas o que precisamos
avaliar é se essas agências estariam
presentes, pois são de outras localidades. Com os problemas de abastecimento dos últimos dias, será
que teriam disponibilidade de estar
aqui fazendo as reuniões diárias como estamos fazendo? Como seria
essa relação se fosse uma agência
de fora. Seria por demanda e não
teria uma sede na cidade. O nosso
início de gestão demostra o quanto
é necessário”, garante.
Experiência profissional
Júlio Corrêa estava no governo na criação do Semae. Ele
conta que acompanhou diversas
mudanças no município, que segundo ele causaram resistência no
começo. “Quando o departamento
de água se transformou no Semae,
no governo Angelo Oswaldo, nós
tivemos os mesmos problemas. Falavam que não ia dar certo, foram
várias discussões na Câmara e conflitos, ainda amais depois de criada
a TBO. Mesmo saindo do cargo eu
acompanhei de perto, eu era secretário de obras. O mesmo aconteceu
quando criaram a coleta de resíduos
sólidos, o lixo, que era feito pela
prefeitura e foi terceirizado. Alguns vereadores eram contra e hoje
ninguém imagina mais um serviço
diferente. Quando eu era secretário, transformamos ainda a Defesa
Civil em Comissões Municipais
de Defesa Civil (COMDEC), ela
conseguiu recurso próprio, andou
com suas próprias pernas, e hoje
é um conselho forte e importante
na cidade”, exemplificou. “Então
essas mudanças sempre trouxeram
questionamentos. Eu participei de
todas elas e garanto que a hora que
a água chegar de qualidade, na hora
que andarmos por toda cidade e não
tiver esgoto a céu aberto, e tivermos
garantia da qualidade e saúde nos
recursos hídricos da cidade, vamos
lembrar dessa conversa de hoje”,
complementa.
Dívidas e receitas do Semae
O ex-superintendente do Semae afirma que a autarquia deixou
uma dívida de mais de R$6 milhões
com a Cemig. “Com a extinção do
Semae, essa dívida passa a ser da
prefeitura. Mas em contra partida, a
Cemig já perdeu um processo para
prefeitura que ela deve mais que esse valor que são relativos a cobranças indevidas. Esse processo está
na justiça, foi iniciado no governo
anterior e esse comungou. Só que
ainda não foi resolvido. Se temos
uma dívida com eles, eles têm uma
dívida com a gente e a prefeitura
já está resolvendo. Eu não tenho
muitos detalhes sobre esta questão”, ressalta. A reportagem entrou
em contato com o executivo, mas
até o fechamento desta matéria não
conseguiu mais detalhes. Outras
informações a respeito você acompanha nas próximas edições de O
LIBERAL.
Dívidas dos cidadãos
Com a extinção do Semae, os
usuários que ficaram com dívidas
na antiga autarquia terão que quitá-las agora com a prefeitura.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Se depender de mim
Um amigo perguntou-me se eu havia parado de escrever. Respondi que não, e que, se depender de mim, pretendo escrever até
morrer. Ele pareceu bastante surpreso com a minha resposta e
argumentou “mas é claro que só depende de você”. A conversa
continuou com outros temas, e não me lembrei mais, até agora. Na
verdade, nem sei porque recordar-me disto.
Não sei o motivo de ter respondido desta forma, as palavras
simplesmente me vieram, e agora, pensando no assunto, entendo
a surpresa do meu amigo, mas também entendo que foi a melhor
resposta. Na verdade, não depende só de mim, por mais que assim pareça.
Teoricamente, ele está certo. Mas tanta coisa pode acontecer...
eu posso sofrer um infarto no meio desta crônica, posso ser atropelada em uma ida à padaria, ou posso ter uma paralisia nas mãos.
Nada disto depende de mim.
Mas estes exemplos estão muito mórbidos. Para amenizar as
possibilidades, cito outro, como uma longa viagem, sem condições
para usar o computador, e isto impedir a minha próxima crônica,
conto ou livro. Outros exemplos mais poderiam ser dados, afinal
não quero aqui aviltar nada de trágico, Deus me livre. O que quero
dizer é que tudo pode acontecer.
Isto vale para tudo na vida. Nunca temos certeza de nada. Nunca nada vai depender só da gente. Seja em termos de trabalho,
diversão ou o que for, estamos todos ligados. Nada é absoluto.
Nenhuma decisão ou atitude pode ser considerada definitiva.
Eu amo escrever e, se depender de mim, não pretendo parar
nunca, mas não posso dar esta certeza, como não podemos dar
ao outro ou a nós mesmos a certeza de nada nesta vida. Quantas
vezes a gente tem certeza de alguma coisa, e de repente, sem que
sequer imaginemos, tudo muda e a nossa certeza se transforma
em uma dúvida atroz. Ou em uma decepção. Ou simplesmente em
uma mudança que nos seja imposta por “N” motivos.
Assim como este, muitos outros exemplos poderiam ser dados.
Mudança de cidade por necessidade de trabalho, mudança de trabalho por necessidades econômicas, casamentos para sempre
que chegam ao fim, solteiros convictos que se casam e dura para
sempre, viagens planejadas que precisam ser adiadas, viagens jamais imaginadas que se realizam, etc, etc, etc.
Por mais que tenhamos certeza, a nossa certeza pode mudar,
num piscar de olhos. Não somos donos de nada, nem da nossa
vida. Claro que nos esforçamos ao máximo, mas se pararmos para
pensar friamente, somos tão pequenos, que jamais devemos garantir o absolutismo de nada. Podemos, sim, nos esforçar. Devemos dar o melhor de nós, jogar para o Universo positivismo e esperança, mas sem a arrogância da certeza. Agora entendo o porque
da minha resposta. Foi ele, o Universo, que respondeu por mim.
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Dois homens são presos por
assalto a joalheria em Ouro Preto

A quarta-feira (15) ficou marcada
em Ouro Preto por dois atos criminosos ocorridos na sede e distrito da
cidade. Dois roubos, o primeiro em
estabelecimento comercial no Bairro
Pilar, e outro na entrada do distrito de
Santa Rita, assustaram moradores.
A Polícia Militar prendeu todos os
suspeitos dos crimes que agora estão
sendo investigados pelo Polícia Civil.
De acordo com informações
da Polícia Militar, na manhã desta
quarta-feira (15) por volta das 10h,
dois indivíduos entraram em uma
joalheria no bairro Nossa Senhora do
Pilar, passando a ideia de que eram
clientes. Após o atendente apresentar
algumas mercadorias aos dois indivíduos, estes, com o uso de uma arma
de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram diversos objetos da loja e dos
funcionários.
A Polícia Militar foi acionada,
levantou filmagens que flagraram e
permitiram a identificação dos criminosos e, a partir dessas informações,
realizou cerco e bloqueio, obtendo
êxito na captura de dois autores do
assalto, que estavam escondidos em
um imóvel localizado no distrito de
São Bartolomeu.

Começam os batuques nas ladeiras
históricas de Ouro Preto, com os
ensaios de Carnaval do Bloco Zé Pereira

Ane Souz

Ao som dos clarins e da batucada, os catitões que representam personagens do folclore ouro-pretano,
sobem e descem as ladeiras levando
todos os foliões a agitar na batida do
Tum, Tum, Tum,Tum!. É o bloco Zé
Pereira do Club dos Lacaios que abre
o carnaval, no próximo domingo,
19, com os ensaios que antecipam a
festa!
O bloco Zé Pereira do Club dos
Lacaios é a mais antiga agremiação
em atividade no Brasil, possuindo
153 anos de história e é uma das atrações mais esperadas no Carnaval de
Ouro Preto.
A sede do bloco é localizada no
lado dos “Jacubas”, no bairro Antônio Dias, e moradores da comunidade participam efetivamente desde os
ensaios até os dias de folia, levando
os bonecos e tocando os instrumentos
musicais. A bateria é peça fundamental para o imaginário coletivo, que
em sua batida fúnebre, reverbera nas
montanhas da antiga Vila Rica. É o
toque singular que representa o bloco
Zé Pereira do Club dos Lacaios.
As preparações já se iniciam
logo após o aniversário do bloco,
no dia primeiro de janeiro, fazendo
manutenção nos instrumentos e nos
bonecos que são feitos de papel machê e recebem um cuidado especial.
O presidente do bloco, Arthur Carneiro, fala como é a organização para
o carnaval: “a gente já virou a chave
de fato pro carnaval, é um período de
muitos ensaios e ao mesmo tempo,
fazemos a restauração dos 11 (onze)

bonecos. E todo ano tentamos trazer
algumas mudanças, alguma novidade, alguma mudança nos acessórios,
ou algo assim”, declara Arthur.
Os ensaios começam neste domingo, 19/01, às 20 horas, e seguem
todo o trajeto como nos cortejos que
ocorrem o carnaval: Saída da sede
(Rua Santa Efigênia), passando pelo
Largo do Marília, Rua Bernardo Vasconcelos, Rua Cláudio Manoel (Rua
do ouvidor) até a Praça Tiradentes.
Com o retorno para a sede pelo mesmo trajeto.
A partir dos ensaios do bloco Zé
Pereira dos Lacaios, o Carnaval Patrimônio 2020 abre alas para a alegria
invadir toda a cidade. Com o tema
“Entre Jacubas e Mocotós”, o carnaval de Ouro Preto se inicia no lado
Jacubas, e começa a movimentar a
cidade para folia, como referencia o
secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Felipe Guerra: “O Zé Pereira
é o bloco carnavalesco que nos mata
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de orgulho, tendo hoje um trabalho
magnífico do presidente Arthur, que
conseguiu resgatar as antigas tradições do bloco, dando também um
ânimo novo, com uma equipe jovem
e competente. E cada ano vem com
uma novidade e já começando a movimentar a cidade no mês de janeiro,
cheio de alegria de cores, nas ladeiras de Ouro Preto”, destaca, Felipe
Guerra.
Venha fazer o cortejo com o Bloco Zé Pereira dos Lacaios nos ensaios
de Carnaval nas datas: 19/01, 02/02
e 16/02/2020, às 20 horas, com saída
da sede do bloco, no bairro Antônio
Dias! Para quem quiser se vestir de
capetinhas (cariás) e participar do
cortejo do bloco durante o Carnaval,
basta demonstrar interesse via redes
sociais, nos endereços: @zepereiraoficial, no facebook e @zepereira.
oficial no instagram. Entre na folia! É
o Carnaval Patrimônio 2020 de Ouro
Preto – MG.

Na posse dos presos em flagrantes, foi apreendido um revólver calibre 38, Taurus, com quatro munições
intactas e dois veículos relacionados
ao crime, um Fiat Palio e um Vectra
GLS. As vítimas não souberam relatar ao certo a quantidade de mercadorias subtraídas, mas àquelas recuperadas foram reconhecidas.
Mais a noite, por volta das 20h, no
distrito de Sao Bartolomeu, em continuidade das diligências, um terceiro
autor do crime também foi capturado
e preso em flagrante, sendo também
apreendida a motocicleta que ele utilizou para fugir do local do crime. As
ações da PM contaram com auxílio da
aeronave Pegasus da PMMG e com o
apoio da Polícia Civil.

Segundo crime
Ainda no mesmo dia, no fim da
tarde, segundo informações policiais,
seis vítimas estavam na Ponte da Caveira, entrada de Santa Rita de Ouro
Preto, quando foram abordadas por
dois criminosos, que se aproximaram por meio de uma moto, portando
uma arma de fogo.
A PM foi acionada e após diligências capturou os dois criminosos,
efetivando suas prisões em flagrante.
Um revólver calibre 38 foi apreendido, bem como a moto utilizada no
crime.
Os criminosos foram reconhecidos pela autoria de outros crimes na
região.

PANORAMA
A

diretoria da Escola de Samba
União Recreativa de Cachoeira do Campo – URCCA – Informa
a todos os interessados que os ensaios de sua bateria ocorrerão sempre aos sábados, até o Carnaval, na
quadra da Escola Padre Afonso de
Lemos, sempre às 14:00. A arrojada bateria possui estilo próprio,
originário das mais antigas e tradicionais escolas de samba do país, o
qual exige maiores esforços na preparação e grande disciplina de seus
integrantes para que as evoluções
ocorram de maneira coordenada,
promovendo a cadência do samba e
alegria para os demais integrantes e
público em geral. Venha fazer parte
de nossa agremiação! Nesta sexta-feita, 17/01, haverá um “esquenta da Bateria” na praça da Matriz, a partir
das 19:00. Participe e traga sua animação para o nosso Carnaval.
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Movimentos de Cultura afro-brasileira
Sincred inaugura
ganham espaço em Ouro Preto
unidade em
Cachoeira do Campo para realização de suas atividades
MICHELLE BORGES

A Sincredi, primeira instituição
financeira cooperativa do Brasil,
inaugurou na tarde testa quarta-feira (15) uma agência no distrito
de Cachoeira do Campo, em Ouro
Preto. Em coletiva de imprensa, o
corpo diretivo da Cooperativa Integração RS/MG e a gerência da nova agência falaram sobre a inciativa
no município.
Destacando o diferencial das
outras cooperativas, Adilson Metz,
presidente da Cooperativa Integração RS/MG, contou que não há
concorrência entre as agências do
Sincredi. “Cada cooperativa tem
sua área de atuação. Outro ponto
forte é que somos solidários, entre
as mais de 100 cooperativas, se
uma tiver problema, as outras vão
ajudar. Além disso, contamos com
o Fundo Garantidor das Cooperativas de Crédito, temos também um
fundo próprio, onde cada cooperativa destina 68% dos resultados em
um fundo de reserva, pois se eventualmente algum ano der negativo,
esse fundo cobre”, pontua.

Na ocasião, o gerente da unidade de Cachoeira do Campo, Rafael
Shneider, falou do atendimento na
região. “É uma agência de crédito
que tem diferença em relação aos
bancos tradicionais. Uma das questões muito fortes do Sincredi é a valorização das pessoas, atendimento
de qualidade. Não temos distinção,
fazemos recebimento de contas,
independente se for correntista ou
não”, ressalta.
A Cooperativa
A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Lajeado
– Sicredi Integração RS/MG é uma
cooperativa do centro do Estado do
Rio Grande do Sul e está presente
em 11 municípios no RS, tem hoje, mais de 52 mil associados, entre pessoas físicas e jurídicas, que
ajudam a fomentar o cooperativismo nas comunidades onde atua.
Em 2018, mudou seu nome para
Sicredi Integração RS/MG com a
expansão para Minas Gerais, onde
atua em 26 municípios. Hoje o Sincredi tem mais de 100 cooperativas
pelo Brasil.

A comunidade ouro-pretana,
em especial a afro-brasileira, tem
um motivo a mais para comemorar
este início de ano. A Prefeitura realizou no sábado, dia 11 de janeiro,
a entrega da obra de reforma e ampliação da Casa de Cultura Negra
de Ouro Preto.
O espaço, localizado ao lado da
Igreja de Santa Efigênia, propiciará
a realização de atividades sociais e
educativas, e o fortalecimento da
cultura e tradições do município,
abrindo oportunidades e valorizando a história do negro na cidade.
A casa passou por reforma e
ampliação, ganhando um novo
módulo e um anfiteatro na área externa. Para o prefeito Júlio Pimenta,
“a Casa de Cultura representa tudo
que há de importante na tradição
ouro-pretana. A valorização da arte,
da música, das manifestações culturais, enfim, de tudo que é produzido no município”.
Francisco Ferreira Guimarães,
conhecido como Mestre Batata,
do grupo de Capoeira, endossa as
palavras do prefeito. “A reforma
e ampliação dessa casa é de muita
importância, era o apoio que a gente precisava para realização de nossas atividades, e que nunca tivemos
antes”, frisou ele.
Segundo Kedison Guimarães,
capitão da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário
e Santa Efigênia, “a reforma e ampliação desse espaço torna cada
vez mais expressivos os movimentos de cultura negra na cidade de
Ouro Preto.”
A Casa de Cultura Negra de
Ouro Preto é importante não só para o bairro Alto da Cruz, onde está
inserida, mas para todos os bairros
adjacentes, destaca o presidente da
Associação de Moradores do Padre
Faria, Efigênio Oswaldo de Souza,
o Fijas. “Toda comunidade de Ouro
Preto é beneficiada, principalmente
os bairros Alto da Cruz e Padre Faria. O guardião da Casa é a própria
comunidade. Conservando e cuidando todos serão bem atendidos.”
A gestão da Casa será feita pela
Diretoria de Promoção da Igualdade Racial e o espaço será ocupado
pela Amirei (Associação dos Amigos do Reinado) e pelo Firop (Fórum da Igualdade Racial de Ouro
Preto). O local abriga ainda as reuniões da Associação de Moradores
do Alto da Cruz (AMAC).
Entrega do certificado
de bem imaterial
Durante a solenidade de entrega da Casa de Cultura Negra, a
Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São
Benedito recebeu o Certificado de
Patrimônio Imaterial de Ouro Preto. Realizada em Ouro Preto há
mais de 200 anos, tornou-se uma
tradição da fé afrodescendente.
"É de suma importância a preservação das manifestações culturais e religiosas da nossa cidade.
A força destas manifestações vem
da devoção, festa e religiosidade.
Herança do nosso passado africano, está enraizada na nossa cultura,
mantendo-se viva em Ouro Preto”,
ressalta o secretário de Cultura e
Patrimônio, Zaqueu Astoni. “Os
dossiês foram feitos de forma cola-

Ane Souz

borativa, com participação dos requerentes”, completou o secretário.
Kátia Silvério, presidente da
Amirei, fala da importância do momento. “Esse reconhecimento fortifica o reinado, reforça a nossa identidade como negros ouro-pretanos,
dá visibilidade à nossa raiz africana
dentro de Ouro Preto e traz dignidade para esse povo que construiu
esta cidade”.
Com esse reconhecimento, Ouro Preto tem agora seis registros como patrimônio imaterial: ofício das
bordadeiras e rendeiras, os doces e
a Festa do Divino Espírito Santo
de São Bartolomeu, a Cavalhada
de Amarantina e a Festa de Nossa
Senhora dos Remédios de Santo
Antônio do Salto.
Bandeira de reinado forjada
a ferro há 200 anos é entregue
restaurada
Para valorizar ainda mais a celebração, foi entregue totalmente
restaurada uma bandeira de ferro
forjada há mais de 200 anos e encontrada recentemente na capela
das necessidades no Padre Faria.
As imagens pintadas na bandeira
são de Nossa Senhora do Rosário,
Santa Efigênia e São Benedito, todos negros.
Este achado comprova que a

tradição do reinado surgiu na antiga
Vila Rica há mais de 200 anos. “Por
ser feita em ferro fundido e no século XVIII, ela foi feita pelas mãos de
quem conhecia o ofício. Naquela
época, quem dominava isso eram
os africanos de Benin, Gana e Burkina Faso, sequestrados pelos portugueses e trazidos para cá”, disse a
historiadora, pesquisadora da cultura africana e diretora de Promoção
da Igualdade Racial da Prefeitura
de Ouro Preto, Sidnéa dos Santos.
O trabalho de recuperação da
bandeira foi coordenado pelo conservador e restaurador Aldo César
de Araújo. “Fizemos a reconstituição pictórica de todas as áreas
de perda. Fizemos o mínimo de
intervenção possível, sem causar
falso histórico. Todos elementos
reintegrados já existiam na própria
bandeira”.
A relíquia não pode ser exposta constantemente ao sol e nem à
chuva. Ela terá uma programação
especial durante a realização do Reinado, que abre o calendário cultural
de Ouro Preto, no mês de janeiro.
Com estas conquistas, Ouro
Preto abriu as comemorações dos 40
anos do título de Patrimônio Cultural Mundial da UNESCO, primeiro
concedido ao Brasil, em 1980.
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Prefeitura aprova lei de concessão
de jornada especial de trabalho
A Prefeitura de Mariana concederá jornada de trabalho especial aos
servidores municipais com deficiência ou que tenha cônjuge, filho e/ou
dependente na condição de deficiente. A Lei de número nº 3.317, de 19
de dezembro de 2019. O objetivo é
proporcionar mais conforto aos profissionais que necessitam de tempo
para cuidados especiais. A solicita-

ção deve ser feita por meio de processo administrativo.
Mãe de uma criança autista, a
servidora municipal Polyana Daher,
38, comemorou a Lei. “Não é fácil!
É psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, é muita coisa.
Precisamos fazer 30h de atividade
caber em um dia de 24h. A Lei, otimizará o nosso tempo, então, pode-

remos assim acompanhar mais de
perto o desenvolvimento dos nossos
filhos", comentou Polyana.
De acordo com a lei, a jornada
especial de trabalho pode reduzir a
carga horária de atividades do servidor em até 50% de sua totalidade.
As horas destinadas àqueles que
precisam de cuidados especiais não
precisão ser recompensadas.

Sede da Liga Esportiva de
Mariana passa por reformas
Marcelo Cardoso

Marcelo Cardoso

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

8ª Edição da Terça
Gerencial discutirá
“Espiritualidade e o
Ambiente de Trabalho”

Cuidado consigo, com o próximo e com o ofício exercido serão alguns
dos tópicos da primeira Terça Gerencial de 2020. O tema do encontro dos
empreendedores de Mariana será “Espiritualidade e o Ambiente de Trabalho”. O palestrante convidado é o doutor em Psicologia pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e ex-associado da Província dos Capuchinhos de Minas Gerais, Marco Antônio Torres. O evento será realizado
no dia 28 de janeiro, às 19h, no Centro de Convenções. Para participar,
inscreva-se AQUI.
Ex-membro da Ordem Franciscana, atualmente Marco faz parte do
quadro de professores da área da Educação da Universidade Federal de
Ouro Preto (UFOP). Segundo o doutor em psicologia, a ideia de dedicar a
8ª edição da Terça Gerencial à espiritualidade veio do momento de extrema polarização vivido no Brasil. “Nesta palestra, vou abordar não só perspectivas sobre o conceito de espiritualidade, mas também a solidariedade.
Ouvir, respeitar e cuidar do outro. Propagar a cultura da paz. A Terça não é
sobre lucros, mas sim sobre pessoas”, comentou Marco.
Já sobre a aplicação da espiritualidade no ambiente de trabalho, Marco
destaca a solidariedade com o próximo e com o ofício. “Como professor,
eu preciso ouvir e entender as necessidades do meu aluno. Trabalho com
seremos humanos., é preciso cuidado e solidariedade. É ouvir, mas também ter cuidado com o que fala”, pontuou.
Terça gerencial - É um projeto da Prefeitura de Mariana desenvolvido pela Secretária de Desenvolvimento Econômico de Mariana em
parceria com a Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Mariana (Aciam), a Faculdade Presidente Antônio Carlos (Fupac), a HVH
- Consultoria Empresarial, o Programa de Pós-Graduação em Economia
(PPEA), a Universidade Federal de Ouro Preto, a Master Mind e a Universidade Norte do Paraná (Unopar).

A sede da Liga Esportiva de
Mariana (LEMA) está passando
por um processo de reforma desde o ano de 2018. Após diversas
ações realizadas no local a finalização dos serviços e a reinauguração do espaço está prevista para o
início de fevereiro.
As obras são financiadas e realizadas através de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Mariana
e os membros da LEMA. Durante
todo o processo foram feitas diversas adaptações e readequações
na infraestrutura física do espaço,
no que diz respeito à ampliação e
também à acessibilidade. A sede
recebeu ainda uma nova mobília
e aparelhos eletrônicos. Foram investidos cerca de R$175 mil.
O objetivo da reforma é criar
um ambiente mais agradável, que
venha servir como espaço para
realização de reuniões entre os clubes filiados, prestações de conta e
organização de eventos esportivos.
E também como um ponto de referência esportiva, no qual a popu-

lação poderá ter acesso livre para
realizar solicitações e sugestões
que contribuam para o fomento do
esporte e do lazer de Mariana.
Segundo o assessor técnico
de desporto, Wagner Flávio, a
realização desta reforma foi uma
escolha acertada do poder público
municipal. “O trabalho que é realizado na sede da Liga é de grande
qualidade. Agora os atletas marianenses terão ao seu dispor um
espaço do jeito que eles merecem.
Espero que lá surjam grandes conquistas e avanços para o esporte de
Mariana”, destacou.
A LEMA - A Liga Esportiva
de Mariana foi fundada em 1966 e
atualmente cerca de 30 equipes de
futebol de campo fazem parte da
associação. A entidade é responsável pela organização e realização
dos principais eventos esportivos
de futebol da cidade. Recentemente, o estatuto da liga passou por algumas importantes reformulações,
uma das mais relevantes foi a que
diz respeito à ampliação do aten-

dimento para demais modalidades
esportivas, além do futebol de
campo. Portanto, partir de agora
a organização está aberta para receber equipes oficiais de diversas
modalidades que tenham interesse
de se filiar.
“Estamos sempre pensando
no congraçamento entre todas as
modalidades esportivas, pretendemos estar sempre em constante
crescimento, para que possamos
juntos fortalecer ainda mais o esporte marianense. O objetivo da
LEMA é efetuar modificações
positivas nas vidas dos cidadãos
através do esporte e lazer. Por isso,
para diretoria da Liga é um prazer
imenso ver a conclusão das obras
e a reformulação de nosso estatuto,
este está sendo um marco histórico em nossa gestão.”, destacou o
presidente da LEMA, Wanderson
da Silva.
A sede da LEMA está localizada na Rua 16 de Julho, nº 10,
centro. O telefone para contato é o
3558-2518.

*Priscilla
Porto

LINHAS TORTAS

Instagram: @priscillaportoescritora

Caminho Suave?
A Terceira Guerra Mundial com possibilidades de eclodir, e você
aí se preocupando com quem visualizou o seu status de whatsapp.
Um presidente que tem a boçalidade de criticar o fato de livros
didáticos terem muito conteúdo, e você aí se preocupando em ostentar no Instagran foto do fim de semana com mesa abarrotada
de bebida alcóolica, piscininha amor e muita falta de real felicidade.
Temporais causando estragos e mortes por todo país, e você
aí se preocupando em postar um #TBT em que até quase seu
estômago apareça - para tentar mostrar o que está perdendo seu
crush - ou um #TBT em que você pareça estar se divertindo muito
com mulheres top ao lado - para tentar provocar alguma de seus
“contatinhos”.
É muita futilidade e egocentrismo para um mundo só! É de se
embasbacar com tanta babaquice para as quais estamos direcionando nosso tempo, que já foi muito precioso e até considerado
dinheiro, e pelo qual hoje, pouca gente se preocupa em perder ou
não.
Também amava aquela cartilha... mas com tanta falta de conteúdo, como vamos ter um Caminho Suave?
Instagram: @priscillaportoescritora
Jornalista e autora dos livros “As verdades que
as mulheres não contam” e “Para alguém que amo –
mensagens para um pessoal especial”
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Oficinas do Cria Mariana
estão com matrículas abertas
As oficinas para as modalidades ofertadas no Centro de
Referência da Criança e do Adolescente (CRIA) já estão com as
inscrições abertas. As matrículas
serão para novos integrantes e
também para renovação daqueles
que já fazem parte das oficinas. As
inscrições ocorrem do dia 13 a 31
de janeiro, das 8h às 11h30 e de

13h às 16h, na sede do CRIA, localizada na Rua Dois de Outubro,
n° 210, Vila Maquiné.
As matrículas podem ser feitas pelos pais e/ou responsáveis
levando a seguinte documentação:
comprovante de residência, CPF
e RG dos pais e/ou responsável.
Além destes papéis, é necessário
levar as seguintes documentações

das crianças e/ou adolescentes: declaração escolar, RG/certidão de
nascimento, CPF e duas fotos ¾.
Serão ofertadas oficinas de
natação, futsal, balett, artesanato,
informática, dança de rua, percussão, cidadania, capoeira, skate,
taekwondo, reforço escolar, muay
thai, vôlei, música, teatro, kung fu
e pintura.

Novos semáforos são instalados
próximo à Arena Mariana

Com o intuito de melhorar e agilizar o trânsito no município, a Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Obras e Gestão Urbana,
está implementando um novo sistema de sinalização na Rodovia dos Inconfidentes, no trecho próximo à Arena Mariana.
Estão sendo implantadas novas faixas de pedestre, faixas
de travessia elevadas (buscando maior acessibilidade e segurança para os pedestres), novas placas de trânsito (e retirada
de outras que não são mais necessárias no local) e semáforos.
Além disso, estão sendo feitas revitalizações e algumas alterações físicas nos canteiros devido ao novo projeto do local,
que contempla mudanças de movimentações do trânsito e de
pedestres.
Márcia Regina Gomes, engenheira civil, é a responsável
técnica pela execução do novo sistema de trânsito no local e
disse sobre a importância do projeto de sinalização, que também irá contemplar outros trechos da cidade. “É muito importante que façamos algumas mudanças, uma vez que iremos
melhorar a rotina das pessoas que passam por ali”, afirma.

Realizado pelo Demutran de Mariana em conjunto com
uma empresa Belorizontina, o estudo de sinalização e de trânsito do local visa melhorar o fluxo de veículos e pedestres em
horários de pico. Os semáforos, porém, deverão ser ligados
após a implementação das placas, faixas e pinturas. Além disso, também serão realizados testes em vários horários do dia
antes do funcionamento absoluto dos sinais.
Marcelo Sena

Uma porta de entrada para o mestrado
gratuito em Comunicação da UFOP
MARCELO SENA

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFOP
(PPGCOM/UFOP) divulgou, na última quarta-feira (15), o edital para matrículas em disciplinas isoladas que serão ofertadas
neste semestre. Serão duas disciplinas e os interessados terão
entre os dias 03 e 14 de fevereiro para se candidatarem a uma
vaga. As inscrições serão feitas por e-mail e as aulas acontecem
em Mariana, de março a julho de 2020.
As disciplinas isoladas representam uma aproximação entre interessados em pesquisas acadêmicas sobre Comunicação e
o curso de mestrado do PPGCOM/UFOP. Por meio desse tipo
de matrícula, portadores de diplomas de graduação de todas as
áreas têm a oportunidade de conviver no ambiente da pós-graduação stricto sensu em Comunicação, antes mesmo de serem
aprovados como alunos regulares do programa. São debates,
grupos de pesquisa, aulas teóricas e um universo de referências
bibliográficas a serem experimentados pelos alunos.
Renata Souza, secretária do PPGCOM/UFOP, explica como funciona a matrícula em disciplinas isoladas e dá uma dica
valiosa aos interessados. “É uma oportunidade que a Universidade e o PPGCOM oferecem à comunidade, gratuitamente. O
processo é bem simples: O aluno tem que, apenas, comprovar
graduação concluída em qualquer área e apresentar uma justificativa, relatando os motivos que escolheu o PPGCOM e
determinada disciplina. Uma dica aos interessados: verificar o
lattes do professor responsável pela disciplina (disponível no site do PPGCOM) e realizar uma breve pesquisa sobre a ementa
(assunto), que sempre consta no edital. Desta forma, o aluno
consegue elaborar uma boa justificativa, criando um elo entre
seus interesses e a disciplina”, informa Renata.
As disciplinas isoladas ajudam os interessados em participar dos processos seletivos de pós-graduação de todo o país,
pois sugerem referências aos projetos de pesquisa, contam pontos no Currículo Lattes e podem ser aproveitadas no mestrado,
após a aprovação. De acordo com Renata, o PPGCOM já teve
cerca de 160 alunos especiais e, destes, 23 tornaram-se alunos
regulares do curso de mestrado em Comunicação da UFOP.
Um deles foi Lucas Porfírio, ouropretano e mestrando em
Comunicação pela UFOP desde 2019. “A experiência de vivenciar o mestrado sem ser aluno regular me propiciou ter certeza
se realmente queria entrar em uma pós-graduação naquele momento, mas principalmente na escolha da instituição de ensino.
O contato que tive com os professores, alunos e grupo de pesquisa foram essenciais para isso. Pude conhecer e entender o
funcionamento do mestrado e da linha de pesquisa que queria
entrar, isso me ajudou bastante na elaboração do anteprojeto.

As referências e discussões em sala de aula amadureceram o
que estava pensando até aquele momento. O contato com os
alunos também foi essencial, pois, pude acompanhar o que está
sendo pesquisado dentro do programa e encontrei apoio durante
o processo seletivo, seja para tirar dúvidas ou até mesmo com a
indicação de referências. Estou terminando o meu primeiro ano
de mestrado e é uma felicidade poder fazer parte do programa
em uma instituição que sempre desejei estudar. Sou ouropretano e o mestrado me permitiu voltar para Ouro Preto” revelou
Lucas Porfírio.
Filipe Barboza, marianense, mestre em Comunicação pela
UFOP e assessor de comunicação da Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) também conta como a decisão de cursar uma
disciplina isolada em 2016 contribuiu para a sua aprovação no
processo seletivo do mestrado em 2017.
“Essa decisão foi fundamental para eu participar do processo de seleção do mestrado, uma vez que eu pude sentir a
dinâmica do curso, como as demandas de leitura, as pesquisas
dos estudantes, os trabalhos solicitados, a infraestrutura, o corpo docente, e as demais atividades. Considero que essa decisão
foi uma porta de entrada para o mestrado. Participar de uma
disciplina isolada também me ajudou a pensar sobre questões
que eu vivenciava dentro da minha atividade profissional como
jornalista aqui na região de Ouro Preto e Mariana. Isso porque,
quando tive a oportunidade de voltar a frequentar uma sala de
aula, muitas das discussões relacionadas ao campo da Comunicação serviram como reflexão sobre a prática do meu trabalho”
disse Filipe Barboza.
Estão previstas 06 vagas para matrículas isoladas, para cada
disciplina. Ementas, dias e horários das aulas e outras informações sobre inscrições podem ser encontradas no edital, acesse
ppgcom.ufop.br

Aulas das disciplinas isoladas serão no ICSA, Mariana
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Extrato de Errata da Publicação ao
Contrato de Prestação de Serviço de
Análise de Efluentes. Referência: Processo Licitatório nº066/2019, na modalidade
Pregão Presencial nº034/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Araxá Ambiental – LTDA. Objeto:
Empresa especializada para a realização
de análises dos efluentes bruto e tratado
e do corpo receptor (montante/jusante)
da Estação de Tratamento de Esgoto no
Marzagão 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 descrito no anexo I, do Edital, Valor Total Deste
contrato: R$27.733,76 (Vinte e sete mil setecentos e trinta e três reais e setenta e seis
centavos), Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 30/04/2020. Dotação
Orçamentária: Operações e manutenções
em esgotamento sanit. Nas sedes urbanas.
17 512 1702 4.002 33.90.39.00 Operações
e manutenções em abastecimento de água
nas sedes urbanas. 17 512 1701 4.001
33.90.39.00. Data da assinatura do contrato: 02/01/2020 Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contratos de fornecimento
de pão de sal. Referência: Pregão Presencial nº095/2019 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Contratada: Vanuzia Aparecida Reis Soares.
Objeto: Registro de preços para futuro e
eventual fornecimento de pães de sal de
aproximadamente 50 (cinquenta) gramas,
para alimentação durante a jornada de trabalho dos servidores do SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do Anexo I
do edital. valor total de R$6.980,00 (Seis
mil novecentos e oitenta reais). Forma
de pagamento: em 05 (cinco) dias úteis,
Vigência: Até 31/03/2020. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária Auxílio
Alimentação 17 512 1711 4030 3390
30 07, 17 512 1701 4001 3390 30 07,
17 512 1702 4002 3390 30 07 e 17 511
1712 4031 3390 30 07 Administração
do Saae. Data da assinatura do contrato:
02/01/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Empresa para
Fornecimento de Leite Longa Vida Integral UHT – Ultra-Alta Temperatura. Referência: Pregão Presencial nº096/2019,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratadas:
RANGAP Distribuidora de Alimentos LTDA –ME – Objeto Aquisição de leite longa
vida integral UAT – ultra alta temperatura, envasado em embalagem totalmente
asséptica tipo (Tetra Pak) que proteja,
garantindo uma perfeita e longa conservação de suas qualidades, com dizeres de
rotulagem, data de fabricação e prazo de
validade, informações dos ingredientes e
composição nutricional. Conforme especificações do anexo I, do edital - Vigência:
Fica contratada até 31/03/2020 Dotação
Orçamentária: 17 512 1711 4030 3390 30
07, 17 512 1701 4001 3390 30 07, 17 512
1701 4001 3390 30 07, 17 512 1702 4001
3390 30 07, 17 512 1704 4004 3390 30
07 e 17 511 1712 4031 3390 30 07 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura: 02/01/2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Fornecimento
de Combustível. Referência: Processo
Licitatório nº154/2019, na modalidade
Pregão Presencial nº094/2019, S.R.P.
025/2019 Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Empresa Contratada: V&G Comercio
de Combustíveis e Lubrificantes LTDA.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de combustíveis para o
abastecimento de toda frota de veículos, e
outros equipamentos especiais que servem
ao SAAE de Itabirito – MG, conforme especificações do anexo I, Conforme edital,
Valor Total deste Contrato: R$262.455,00
(Duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), Forma
de pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 30/06/2020. Dotação Orçamentária: 17
512 1711 4030 3390 30 01 – Administração, 17 512 1701 4001 3390 30 01 – Sist.
de Água , 17 512 1701 4001 3390 30
01 – DI BR 040- UTA, 17 512 1702 4002
3390 30 01 – Sistema de Esgoto, 17 511
1712 4031 3390 30 01 – Distrito , 17 512
1704 4004 3390 30 01 – Drenagem, 17
512 1701 4001 3390 30 03 – Equipamento Sede, 17 511 1712 4031 3390 30 03
– Equipamento Distrito, 17 512 1701 4001
3390 30 03 – Equipamento UTA e 17 512

1701 4001 3309 30 02. Data da assinatura
do contrato: 02/01/2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Inexigibilidade de Licitação
de Prestação de Serviço de Fornecimento de Vale Transporte. Despachos: Reconheço Processo Licitatório nº 021/2020,
na Modalidade de Inexigibilidade de
Licitação nº001/2020, para a aquisição de
vale transporte Itabirito – Local para os servidores do SAAE que necessitam utilizar
os meios de transporte coletivo; no valor
unitário de R$3,25 (três reais e vinte cinco
centavos), sendo um quantitativo de 7.200
(sete mil e duzentos) vales transporte anual,
perfazendo o total de R$23.400,00 (Vinte e
três mil e quatrocentos reais) de acordo com
o processo em epígrafe e nos termos do
Artigo 25 Inciso I da Lei nº 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Contratado: SV
Transportes Ltda. Itabirito – MG, 02 de janeiro de 2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Ratifico o reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação, no processo nos termos
do Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Itabirito-MG,
02 de janeiro de 2.020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Inexigibilidade de Licitação
de Prestação de Serviço de Fornecimento de Vale Transporte. Despachos: Reconheço Processo Licitatório nº 022/2020,
na Modalidade de Inexigibilidade de
Licitação nº002/2020, para a aquisição
de vale transporte Itabirito – Local para
os (leiturista) do SAAE que necessitam
utilizar os meios de transporte coletivo;
no valor unitário de R$3,25 (três reais e
vinte cinco centavos), sendo um quantitativo de 968 (novecentos e sessenta e oito)
vales transporte anual, perfazendo o total
de R$3.146,00 (Três mil cento e quarenta
e seis reais) de acordo com o processo em
epígrafe e nos termos do Artigo 25 Inciso
I da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratado: SV Transportes Ltda. Itabirito – MG, 02 de janeiro de 2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Ratifico o reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação, no processo nos termos
do Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Itabirito-MG,
02 de janeiro de 2.020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contratos de Fornecimento
de Passagens Aéreas. Referência: Pregão
Presencial nº004/2019, Processo Licitatório nº020/2019, S.R.P. nº004/2019
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito-MG. Contratada: Inconfidentes
Viagens e Turismo LTDA – ME. Objeto:
Futura e eventual contratação de empresa
especializada para atender sob demanda o
fornecimento de passagens aéreas, cotação,
emissão, reserva, marcação, remarcação,
endosso, reembolso e cancelamento, para
atender as demandas do Serviço Autônomo
de Saneamento Básico – SAAE de Itabirito-MG. Valor Total R$30.000,00 (Trinta
mil reais). Forma de pagamento: em 05
(cinco) dias úteis, após, emissão e aceite
da Nota Fiscal. Vigência: Até 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: 17.512.1711.4030 33.90.33.00. Data da assinatura do contrato:
03/01/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo para
Prestação de Serviços Processo Seletivo Simplificado. Referência: Processo
Licitatório nº120/2019, na modalidade
Pregão Presencial nº067/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Elo Assessoria em Serviços Públicos
LTDA, Objeto: Contratação de empresa
especializada para a realização de processo
seletivo simplificado para contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, incluindo cadastro reserva de
candidatos que serão cotados no SAAE Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito/MG, conforme especificações
do anexo I do edital, Valor permanece
inalterado. Vigência: Até 31/03/2020.
Dotação Orçamentária Op. manut. ações
de gestão adm. geral SAAE. 17 512 1711
4030 33.90.39.00 Data da assinatura do
contrato: 27/12/2019. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica. Referência: Processo Licitatório nº006/2020, Dispensa
de Licitação nº002/2020, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica de
baixa tensão (Sede Administrativa). Valor
Total Estimado: R$70.000,00 (Oitenta e
quatro mil reais). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 12 (doze) meses
até 31/12/2020. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2020.

Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica. Referência: Processo
Licitatório nº007/2020, Dispensa de Licitação 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. Contratada: Cemig Distribuição S.A.
Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica de baixa e media
tensão (Sistema de Água Município). Valor
Total Estimado: R$1.350.000,00 (Um milhão trezentos e cinquenta mil reais). Forma
de pagamento: mensalmente. Vigência: 12
(doze) meses até 31/12/2020. Permanecem
inalteradas as demais cláusulas e condições
do contrato original. Data da Dispensa:
02/01/2020 Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica. Referência: Processo Licitatório nº008/2020, Dispensa de
Licitação nº004/2020, nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica de baixa e
media tensão (Estação Elevatória de Esgoto). Valor Total Estimado: R$375.000,00
(Trezentos e setenta e cinco mil reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 12 (doze) meses até 30/12/2020. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
Dispensa: 02/01/2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica. Referência: Processo Licitatório nº009/2020, Dispensa
de Licitação nº005/2020, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica de
media tensão (ETA). Valor Total Estimado: R$350.000,00 (Trezentos e cinquenta
mil reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 12 (doze) meses até
31/12/2020. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da Dispensa: 02/01/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica. Referência: Processo Licitatório nº010/2020, Dispensa
de Licitação nº006/2020, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica de media tensão (UTA). Valor Total Estimado:
R$490.000,00 (Quatrocentos e noventa
mil reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 12 (doze) meses até
31/12/2020. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da Dispensa: 02/01/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica. Referência: Processo Licitatório nº011/2020, Dispensa de
Licitação nº007/2020, nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Cemig Distribuição S.A. Objeto: Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica de baixa
e media tensão (Sistema do Distrito). Valor Total Estimado: R$180.000,00 (Cento
e oitenta mil reais). Forma de pagamento:
mensalmente. Vigência: 12 (doze) meses
até 31/12/2020. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da Dispensa: 02/01/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 5º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Credenciamento nº 001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Banco Bradesco S/A. Objeto: Prestação de serviço
de Recebimento de Contas de Consumo
de Água e Esgoto e outras tarifas devidas
ao SAAE. Valor por guia: de R$1,50 (um
real e cinquenta centavos) referente ao
recebimento de 17.235 (dezessete mil duzentos e trinta e cinco) contas. Valor Total
Aditado: R$25.852,50 (vinte e cinco mil
oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Forma de pagamento:
conforme contrato. Vigência: Fica aditado
por mais 12 (doze) meses, até 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: 17.5122.1701

4001 3390.39.00 Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do Termo
Aditivo: 27/12/2019. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Credenciamento nº 001/2016, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Banco Santander (Brasil) S/A. Objeto: Prestação de
serviço de Recebimento de Contas de Consumo de Água e Esgoto e outras tarifas devidas ao SAAE. Valor por guia: de R$1,15
(um real e quinze centavos) referente ao
recebimento de 25.369 (Vinte e cinco mil
trezentos e sessenta e nove) contas. Valor
Total Aditado: R$29.174,35 (Vinte e nove
mil cento e setenta e quatro reais e trinta
e cinco centavos). Forma de pagamento:
conforme contrato. Vigência: Fica aditado
por mais 12(doze) meses, até 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: 17.512.1701 4001
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Credenciamento nº 001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Banco Itaú
Unibanco S/A. Objeto: Prestação de serviço de Recebimento de Contas de Consumo
de Água e Esgoto e outras tarifas devidas
ao SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um
real e quarenta e cinco centavos) referente
ao recebimento 12.225 (Doze mil duzentos
e vinte e cinco) contas. Valor Total Aditado: R$17.726,25 (Dezessete mil setecentos
e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).
Forma de pagamento: conforme contrato.
Vigência: Fica aditado por mais 12 (doze)
meses, até 31/12/2020. Dotação Orçamentária: 17.512.1701 4001 3390.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Credenciamento nº 001/2016, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Banco do
Brasil S/A. Objeto: Prestação de serviço
de Recebimento de Contas de Consumo
de Água e Esgoto e outras tarifas devidas
ao SAAE. Valor por guia: de R$1,62 (um
real e sessenta e dois centavos) referente ao
recebimento de 34.034 (Trinta e quatro mil
e trinta e quatro) contas. Valor Total Aditado: R$55.135,080 (Cinquenta e cinco mil
cento e trinta e cinco reais e oito centavos).
Forma de pagamento: conforme contrato.
Vigência: Fica aditado por mais 12 (doze)
meses, até 31/12/2020. Dotação Orçamentária: 17.512.1701 4001 3390.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço . Referência:
Credenciamento nº 001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Caixa
Econômica Federal. Objeto: Prestação
de serviço de Recebimento de Contas de
Consumo de Água e Esgoto e outras tarifas devidas ao SAAE. Valor por guia: de
R$1,50 (um real e cinquenta centavos) referente ao recebimento de 116.915 (cento e
dezesseis mil novecentos e quinze) contas.
Valor Total Aditado: R$175.372,50 (Cento
e setenta e cinco mil trezentos e setenta e
dois reais e cinquenta centavos),. Forma de
pagamento: conforme contrato. Vigência:
Fica aditado por mais 12 (doze) meses,
até 31/12/2020. Dotação Orçamentária:
17.512.1701 4001 3390.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 27/12/2019.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço. Referência:
Credenciamento nº 001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão do Médio
Piracicaba e do Circuito do Ouro LTDA.
– SICOOB CREDIMEPI. Objeto: Prestação de serviço de Recebimento de Contas
de Consumo de Água e Esgoto e outras
tarifas devidas ao SAAE. Valor por guia:
de R$1,45 (um real e quarenta e cinco
centavos) referente ao recebimento de 689
(seiscentos e oitenta e nove) contas. Valor
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Total Aditado: R$999,05 (Novecentos e
noventa e nove reais e cinco centavos).
Forma de pagamento: conforme contrato.
Vigência: Fica aditado por mais 12 (doze)
meses, até 31/12/2020. Dotação Orçamentária: 17.512.1701 4001 3390.39.00
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
Data da assinatura do Termo Aditivo:
27/12/2019. 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 e da pregoeira comunica aos
interessados que fica alterada a redação do
Pregão Presencial nº 001/2020 Processo
nº 001/2020 S.R.P. nº001/2020: Objeto:
Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada para
o fornecimento de produtos químicos e
tanques de armazenamento a serem empregados no processo de tratamento da água
fornecida pelo SAAE - Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município e
Distritos de Itabirito-MG, de acordo com
a portaria de consolidação do ministério
da saúde nº 05/17, anexo XX e 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.
01/07/2019. Eng. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Errata da Publicação da Dispensa de Licitação de Prestação de Serviço de Telefonia Fixa 21. Referência: Processo Licitatório nº013/2020, Dispensa de
Licitação – nº009/2020, nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Empresa Brasileira
de Telecomunicações S/A Embratel Objeto: Prestação de serviços de fornecimento
de serviço telefônico 021 Valor Mensal:
R$120,00 (cento e vinte reais). Valor Total:
R$1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 12 (doze) meses até
31/12/2020. Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da Dispensa: 02/01/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato de Errata da Publicação da Dispensa de Licitação de Prestação de Serviço de Telefonia Fixa 31. Referência: Processo Licitatório nº013/2020, Dispensa
de Licitação – nº009/2020, nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Telemar Norte
Leste S/A Objeto: Prestação de serviços de
fornecimento de serviço telefônico 031 Valor Mensal: R$1.046,00 (um mil quarenta
e seis reais). Valor Total: R$12.552,00 (doze mil quinhentos e cinquenta e dois reais).
Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: 12 (doze) meses até 31/12/2020.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
Dispensa: 02/01/2020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Errata da Publicação da
Dispensa de Licitação de Prestação de
Serviço de Locação de Imóvel (Lote de
435m²). Referência: Processo Licitatório
nº016/2020, Dispensa de Licitação nº
010/2020, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratado: José Barreto - Locatário. Objeto: Prestação de serviços de locação de
imóvel para suprir a demanda de espaço
para veiculo desta autarquia. Valor mensal: R$1.177,00 (um mil e cento e setenta
e sete reais). Forma de pagamento: mensalmente. Vigência: até 31/12/2020. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
Dispensa: 02/01/2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Errata da Publicação da
Inexigibilidade de Licitação de Prestação de Serviço de Fornecimento de
Vale Transporte. Despachos: Reconheço
Processo Licitatório nº 014/2020, na Modalidade de Inexigibilidade de Licitação
nº001/2020, para a aquisição de vale transporte Itabirito – Local para os servidores
do SAAE que necessitam utilizar os meios
de transporte coletivo; no valor unitário de
R$3,25 (três reais e vinte cinco centavos),
sendo um quantitativo de 7.200 (sete mil
e duzentos) vales transporte anual, perfazendo o total de R$23.400,00 (Vinte e três
mil e quatrocentos reais) de acordo com
o processo em epígrafe e nos termos do
Artigo 25 Inciso I da Lei nº 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Contratado:
SV Transportes Ltda. Itabirito – MG, 02 de
janeiro de 2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Ratifico o reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação, no processo nos termos
do Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Itabirito-MG,
02 de janeiro de 2.020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

Extrato de Errata da Publicação da
Inexigibilidade de Licitação de Prestação de Serviço de Fornecimento de
Vale Transporte. Despachos: Reconheço
Processo Licitatório nº 015/2020, na Modalidade de Inexigibilidade de Licitação
nº002/2020, para a aquisição de vale transporte Itabirito – Local para os (leiturista)
do SAAE que necessitam utilizar os meios
de transporte coletivo; no valor unitário de
R$3,25 (três reais e vinte cinco centavos),
sendo um quantitativo de 968 (novecentos
e sessenta e oito) vales transporte anual,
perfazendo o total de R$3.146,00 (Três
mil cento e quarenta e seis reais) de acordo
com o processo em epígrafe e nos termos
do Artigo 25 Inciso I da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratado: SV Transportes Ltda. Itabirito – MG,
02 de janeiro de 2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Ratifico o reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação, no processo nos termos
do Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Itabirito-MG,
02 de janeiro de 2.020. Rogério Eduardo de
Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Edital de Tomada de Preços nº: 001/2020
– Processo Licitatório nº: 017/2020 - O
Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito – MG; torna público para
conhecimento das empresas que regularmente se cadastrarem para este Processo
Licitatório nº: 017/2020, na modalidade de Tomada de Preços nº:001/2020;
que fará realizar, em sua sede à Rua Rio
Branco, nº.: 99 – Bairro Centro – Itabirito –
MG, CEP 35.450-000, Telefax: (31) 35624102; na sala de Compras e Licitações
onde funciona a Comissão Permanente de
Licitação, 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, para pavimentação de valas
e buracos na sede e distrito do município
de Itabirito/MG, conforme especificações
do Anexo I do Edital. Quantidade: 511
(quinhentos e onze) toneladas de asfalto
fracionadas nas intervenções no sistema de
água e esgoto da sede, para o período até
31/12/2020, ou até terminar as quantidades
licitadas (o que ocorrer primeiro), conforme especificações do Anexo I do Edital.
Tipo: Menor Preço. Setor Responsável:
Setor Técnico, juntamente com sistema de
água e esgoto - Recursos Orçamentários e
Financeiros: 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 - LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL: Lei nº. 8.666/93 com suas
posteriores alterações. Prazo e horário para
efetuar o cadastramento e habilitação nos
moldes do Artigo 22 §2º, apresentando
os documentos de cadastramento e habilitação: até o dia 31/01/2020, isto é, até o
terceiro dia anterior ao recebimento das
propostas, podendo ser efetuado das 08:00
às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas,.
Prazo e horário para recebimento dos envelopes de proposta comercial e o certificado de cadastramento: até dia 05/02/2020
até às 08:30 horas. Data e horário de início
da sessão: dia 05/02/2020 às 09:00 horas.
O Edital na íntegra e as informações complementares encontram-se à disposição
dos interessados para consulta e conhecimento no Setor de Compras e Licitações
e permanecerá afixado no quadro de aviso
localizado no hall de entrada do Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito, Sede Administrativa, cuja cópia
poderá ser obtida através de requerimento
dirigido à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08:00 horas às 16:30
horas através do E-mail do SAAE de Itabirito-MG:compras@saaeita.mg.gov.br
Comissão Permanente de Licitação – Rogério Eduardo de Oliveira - Diretor Presidente do SAAE.
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Apresentada pesquisa Itabirito recebe Cônsul do Reino
sobre GM de Itabirito Unido para novas parcerias

Nomear uma comissão de vereadores que será um canal de comunicação entre a população de Itabirito e a Guarda Civil Municipal (GM).
Essa foi a proposta apresentada pelo vereador presidente Renê Américo
da Silva (o Renê Butekus) durante reunião no Gabinete da Presidência
da Câmara, na quarta-feira (dia 8 de janeiro).Além do presidente, a reunião contou com as presenças da vereadora Rose da Saúde (que fará parte
da comissão); do secretário de Segurança e Trânsito da Prefeitura, Carlos
Henrique Luke; de representantes da CDL, da Adesita e da Guarda. A intenção é estreitar os laços entre o povo de Itabirito e a Guarda.
Durante a reunião, foi também apresentada uma pesquisa com a população a respeito do trabalho da Guarda. Pesquisa essa feita pela Adesita.
Tendo como base dados do IBGE, foram entrevistadas 245 pessoas.
Segundo a pesquisa, uma parcela considerável da população (85%) desconhece o real trabalho da Guarda. Contudo, dois dados chamaram a atenção: 81% dos entrevistados gostariam de saber mais a respeito do trabalho
da Guarda. Para isso, um “setor de comunicação” começa a ser desenvolvido dentro da instituição.
A intenção dessa comunicação é fixar a ideia de que a Guarda é parceira da população, mas também guardiã do cumprimento da lei. E, por
isso, tem obrigações na organização do trânsito, por exemplo.Outro dado
importante da pesquisa é que 67% da população desconhece o 153, o telefone gratuito por meio do qual a cidadão pode acionar a Guarda.
Natal Seguro: 36% menos ocorrências
Assunto da reunião também foram as ações do “Natal Seguro”, desenvolvido pelo Centro Integrado de Segurança e Educação (Cinsed) da
Guarda Civil Municipal de Itabirito no fim de 2019.
Mil panfletos foram distribuídos a lojistas e consumidores ensinando-os como os cidadãos devem se portar mediante situações de furto e de
indivíduos em atitudes suspeitas.
Não andar com muito dinheiro, evitar aglomerações, chamar a Guarda
em caso de alguma desconfiança. Essas foram algumas das dicas apresentadas. A distribuição associada à presença constante da Guarda, segundo
dados oficiais, diminuiu a ocorrência de “delitos natalinos” em 36%, comparando o Natal de 2018 com o de 2019.
Romeu Arcanjo

Para mostrar o potencial de Itabirito, Cônsul visitou Prefeitura,
Centro Histórico, Cepep e Parque Ecológico

Pela primeira vez, o Cônsul do
Reino Unido, Lucas Brown, visitou
Itabirito para conhecer a cidade e
firmar parcerias com a administração municipal. Para apresentar todo
o potencial do município, a recepção contou com uma cerimônia em
frente à Prefeitura, com a presença de autoridades locais, além do
Bombeiro e da Guarda municipais.
Durante toda a última segunda-feira, dia 13, o representante do
consulado esteve na cidade, junto
a representantes da sociedade e do
poder público.
O Prefeito de Itabirito, Orlando
Caldeira, ressalta que o intuito da
visita é apresentar as potencialidades da cidade ao Cônsul e firmar
parcerias para o município em diversas áreas. “Essa visita é um marco para nossa cidade, e Itabirito tem
muitas ligações com o povo britânico, por meio dos antepassados. Então, poder apresentar a nossa historia, cultura e a realidade ao Cônsul
é muito importante para estreitar o
relacionamento com o Reino Unido”, pontuou o prefeito.
Durante o evento, o Cônsul
acompanhou as apresentações culturais do Coral Canarinhos e dos
músicos Rafa Vieira e Paulo Guilherme, que executaram o hino do
Reino Unido, além de uma canção
do britânico Elton Jhon. Após o
momento aberto ao público, as autoridades seguiram para uma reunião no Gabinete, onde Lucas Brown conheceu o Patrimônio Imaterial de Itabirito, o Pastel de Angu, e
outras potencialidades turísticas da
cultura do município. “A reunião
foi muito produtiva. Discutimos temas de interesse em comum, como
meio ambiente, desenvolvimento
econômico, cultura e educação. Vamos continuar as discussões para

Prefeitura de Itabirito alerta:
abrir MEI tem custo zero

A Sala Mineira auxilia os empreendedores da cidade; não caia em armadilhas na internet

Ser o dono do seu próprio negócio é o sonho de muitos brasileiros, e o pontapé inicial é se tornar
um Micro Empreendedor Individual (MEI). Somente nos primeiros
10 dias úteis de 2020, mais de 23
pedidos de MEI foram abertos em
Itabirito. Com a grande procura
por esse tipo de negócio, também
aumenta o número de pessoas agindo de má fé, aplicando golpes pela
internet. “É bom deixar claro para
todos que abrir um MEI não tem
custo algum, e a Sala Mineira, em
Itabirito, está preparada para ajudar
a solucionar as dúvidas referentes
à abertura do MEI. Não caia em
armadilhas e procure sempre um
profissional de sua confiança”, destaca Welby Gurgel, gestor da Sala
Mineira em Itabirito.
Somente após a abertura do
MEI, o novo empreendedor paga
mensalmente o DAS-MEI, uma taxa obrigatória que garante direitos e
benefícios em sua empresa. O cálculo do valor do tributo corresponde a 5% do salário mínimo, com
acréscimo de R$ 1,00 de Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), para comércio e
indústria, ou de R$ 5,00 de Imposto
Sobre Serviços (ISS), para aqueles
que se enquadram como prestadores de serviços.
A Sala Mineira de Itabirito fica à rua Araújo Lima, 23, Centro
(Prédio do Cepep, na sede do Itabirense). Mais informações sobre a
abertura de MEI podem ser obtidas
pelo telefone 31 3561-3401.
A Sala Mineira
A Sala Mineira do Empreen-

dedor tem o objetivo de melhorar
e simplificar o ambiente de negócios em todo o estado, facilitando
o surgimento de novos empreendimentos devidamente regularizados.
O projeto da Sala Mineira é uma
parceria da Prefeitura de Itabirito,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a
Junta Comercial de Minas Gerais
(Jucemg) e o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O atendimento é
gratuito e funciona das 12h às 18h.

Cônsul conheceu a estrutura e o trabalho do Cepep

Centro Histórico da cidade foi um dos locais apresentados

entender as oportunidades de colaboração”, contou o Cônsul.
A segunda parte da visita
apresentou ao Cônsul o trabalho
do Centro Público de Educação
Profissional de Itabirito (Cepep),
passando pelas salas dos cursos de
Corte e Costura e de Cabeleireira;
além do Telecentro e da Sala Mineira do Empreendedor. “É muito
gratificante para o Cepep receber a
vista de uma pessoa tão importante, que pode trazer benefícios para
aprimorar ainda mais os nossos
cursos e capacitações”, destacau
Mario Marques, secretário de Desenvolvimento Econômico.
Em seguida, foi a vez de apresentar o Centro Histórico e as Igrejas de Nossa Senhora da Boa Viagem e Bom Jesus do Matozinhos,
onde o Pároco Padre Miguel Ângelo Fiorillo mostrou as obras seculares e contou um pouco da história
de Itabirito, destacando a ligação da
cidade com o Reino Unido. “Minas Gerais completa 300 anos em
2020, e em Itabirito completamos
200 anos da abertura da Mina de
Cata Branca pelos britânicos. En-

tão essa visita é muito oportuna e
significava para a nossa gente”, ressaltou Padre Miguel.
Por fim, o Cônsul conheceu as
estruturas do Parque Ecológico de
Itabirito, passando pelo zoológico,
onde são abrigados animais silvestres (que não possuem condições
de retornar à natureza) e o Centro
de Educação Ambiental (CEA),
onde são criados e desenvolvidos
os projetos gratuitos para Itabirito. “Foi uma grande honra visitar
Itabirito, gostei muito. Agradeço
especialmente ao prefeito Orlando pelo recebimento caloroso, ao
coral Canarinhos, que fez uma
apresentação impressionante e linda, além da música de Elton Jhon
pelos professores Rafa e Paulo.
Itabirito é uma cidade linda e fiquei impressionado, imediatamente, com uma historia fascinante e
pontos turísticos muito interessantes. Agradeço ao Padre Miguel
por contar um pouco historia da
cidade e sua ligação com os ingleses. Quero retornar em breve para
novas experiência na cidade”, concluiu o Cônsul.

Autoridades participaram da cerimônia em frente à Prefeitura

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Carnaval a vista: Tudo indica que teremos as
festas momescas em clima de paz. Assim como
no ano anterior, a capital realiza eventos em vários bairros e com isso a nossa cidade terá um
fluxo menor de foliões. O formato será o mesmo, nada de atividades
na Praça do Julifest. Trios elétricos, blocos tradicionais e a participação e alegria de nossa gente garantem um bom carnaval.
Mestre: O professor Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz foi o
mestre de cerimônias do evento que marcou a visita do cônsul do
Reino Unido, Sr. Lucas Brow: Hasteamento das bandeiras, execução
de hinos, apresentação do Coral Canarinhos de Itabirito e do cantor
Rafael Vieira finalizando com os pronunciamentos do Cônsul e do
prefeito Orlando Caldeira, oficializando a parceria do Reino Unido
com a prefeitura de Itabirito nas áreas de cultura, turismo, desenvolvimento econômico e meio ambiente, dentre outras.
Chuvas de verão: Ao tomar conhecimento em outros centros, podemos afirmar que nossa cidade, apesar de montanhosa, está melhor
planejada para enfrentar possíveis desastres. Temos uma defesa civil
atuante que oferece a você se cadastrar através da mensagem pelo
número 40199, informando o CEP ou local desejado, assim você terá
em mãos ferramentas importante de prevenção de desastres naturais
neste período de chuvas.
Gente nossa: Quem recebeu inúmeras mensagens de felicitações
pelo seu aniversário foi o deputado Alencar da Silveira, majoritário
de itabirito e querido em toda a região dos Inconfidentes. Na Assembleia Legislativa, ele é a voz do nosso povo e suas ações têm beneficiado inúmeros segmentos de nossa sociedade. Parabéns Alencar!
Campanha do quilo: O Centro Espírita Casa do Caminho e o Caminheiro da Luz conta com uma plêiade de homens de bem promovendo a campanha do quilo e beneficiando centenas de famílias
carentes no município. Um trabalho realizado em todos os meses do
ano. Compartilhar aquilo que se tem é uma das melhores virtudes do
ser humano. Quem tem o hábito de ser solidário, já encontrou com
certeza uma boa forma de continuar a vida de bem consigo mesmo.
Nossos poetas: José Pires, autor de inúmeras poemas. Editou 3 livros de poesia. Emoções em 1977, Nuances em 2000 e Reencontros
em 2005. Organizou também duas coletâneas: Riscos e versos em
2006 e Três de Nós em 2007. No teatro escreveu a peça Esther, Fé e
Luz da semente aos frutos. E depois Radiofonia, baseado na Rádio
Cultura de Itabirito. Participou do curso de Narradores de Histórias
realizado pela Biblioteca Pública em 20005. Sempre escrevendo
contos e causos ele é um expoente da nossa literatura.
Educação financeira: Nos municípios mais avançados já se aplica
o programa de educação financeira nas escolas. São dois projetos:
Ensino médio e Ensino fundamental, onde os alunos contam com
um conjunto de livros, por níveis de ensino, que oferece atividades
educativas que permitem a inserção do tema na vida escolar. A Associação Brasileira de Educação Financeira do Brasil oferece também
importantes subsídios para a classe de aposentados.
Por onde anda? O pastor José Alves da Igreja Evangélica. Ele já
exerceu o cargo de vereador deixando uma folha de relevantes serviços prestados. Criou com muito sucesso a guarda Gideão Mirim preparando jovens para o mercado de trabalho. Sempre pronto para ajudar os menos favorecidos, além de incentivar a participação na vida
religiosa, o pastor Jose Alves é gente de destaque na cidade encanto.
Para refletir: Sua auto confiança é a sua melhor roupa, use-a e desfile com ela.
Mensagem: “Observamos
as meninas de 25 anos e
admiramos seu corpo, sua
beleza, seu colágeno. Mas
também já tivemos 25 anos
e, um dia elas terão a nossa
idade. O que elas trazem para a mesa com a sua juventude e seu entusiasmo pela
vida, nós trazemos com nossa sabedoria e experiência!
Por tudo o que temos vivido
para ganhar cada cabelo
branco... Trabalhar, pagar
contas, enfrentar desafios,
superar traumas, dificuldades, males e tudo o que a
vida nos traz. Somos sobreviventes... Somos guerreiras... Somos mulheres, tão
admiradas quanto um carro
clássico ou um bom vinho.
Assim, nossa aparência não
pode ser o que uma vez foi,
mas é trocada pelo nosso
espírito, nossa coragem e
nossa força para entrar neste capítulo da vida com graça e orgulho por tudo o que
vivemos e temos realizado.
Eu nunca me sinto mal por
envelhecer; pelo contrário,
sou grata a Deus porque este é um Privilégio negado a
muitos”! Sandra Obadoviski
é funcionária do Legislativo
e destacada desportista itabiritense.
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Parceria com moradores
da Vila Gonçalo define
melhorias em CMEI da região
Reabertura do CMEI Dona Baratinha acontece
no próximo mês em novo local

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dona Baratinha está de volta à Vila Gonçalo.
Atendendo aos pedidos da comunidade, a Prefeitura de Itabirito
está realizando melhorias em um
prédio público do bairro, para que
a instituição de ensino infantil
mais antiga do município possa
continuar atendendo à comunidade do entorno. “Essa escola é uma
referência para a comunidade,
com uma importância muito grande na vida de todos. Por isso, estamos realizando a reforma no novo
local, para atender da melhor maneira possível as necessidades dos
alunos e preservar a tradição da
Dona Baratinha na Vila Gonçalo”,
destaca Iracema Mapa, secretária
de Educação.
Para garantir que a Dona Baratinha esteja pronta para o início
das aulas, o prefeito de Itabirito,
Orlando Caldeira, esteve nas obras
da escola e conversou com os
moradores do bairro no dia 10 de
janeiro. “É muito importante essa
oportunidade de conversar com as
pessoas, entender o que elas precisam e esclarecer como a Prefeitura
pode ajudar. Com esse contato,
entendemos a importância da Dona Baratinha para a comunidade
e conseguimos trazer a escola de
volta para o bairro, aproveitando
um imóvel que estava inutilizado”,
explica Orlando Caldeira.
Até 2019, a Dona Baratinha
funcionava em uma casa alugada,

próxima à Vila Gonçalo. Já neste
ano, a CMEI retorna para o coração do bairro, após reformas em
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um imóvel da Prefeitura de Itabirito, que não estava sendo usada
para atendimento à população.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Mais trapalhadas
da Cemig
Conforme previsto, nesta seção, edição da semana passada, a “confusão mental” da CEMIG continua. Insiste em
não reconhecer o erro, quando fez troca de titularidade em
endereço, a partir do qual nenhum pedido se fez de qualquer
serviço. Embora a vítima já tivesse feito contato telefônico
(argumentação não aceita pela atendente), enviado comunicado escrito, entregue na agência Ouro Preto, e reenviado
o mesmo pelo sistema digital disponibilizado pela CEMIG, a
empresa determinou, pela segunda vez, o corte do fornecimento. Pela segunda vez, o preposto da empresa foi impedido de realizar o corte. À instrução de comparecimento à
sua agência, para fins de regularização da situação, a vítima
respondeu que não comparecerá, visto que o erro não foi seu
e não tem culpa de nada. Quem errou que assuma a culpa
e corrija a lambança! Enquanto isso, mais descasos ocorrem
com consumidores de energia elétrica. Em Ouro Preto, bairro São Cristóvão, duas residências ficaram sem energia na
virada do ano. Entre as 20h00 e 21h00, um curto circuito na
rede pública deixou duas famílias no escuro, quando o resto
do mundo comemorava a chegada do ano 2020. Várias ligações foram feitas e, embora se dissesse que o atendimento
seria feito, ninguém da manutenção compareceu. Somente
se restabeleceu o fornecimento na manhã do dia seguinte.
É o resultado de ser pobre e residir em bairro pobre! Se os
consumidores fossem figurões, residentes no centro histórico
de Ouro Preto, o atendimento teria sido imediato. Saudades
de JK, que não criou a CEMIG para isso!

Se você ou alguém do seu círculo familiar,
de amizades ou do trabalho tem problemas com o consumo da bebida alcoólica
e manifesta ou manifestou o desejo de
parar de beber, nós podemos ajudá-lo(s).

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

Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos
R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com
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Gestão de resultados e
transparência para trabalho
em 2020 são aplicados

Todas as secretarias se reuniram no Gabinete para avaliar 2019
e discutir melhorias no trabalho para a população

Durante a virada do ano, os
gestores da Prefeitura de Itabirito se reuniram para planejar o
trabalho em 2020. Com foco em
gestão de resultados, atendimento
ao Plano de Governo, respeito ao
dinheiro público e transparência,
cada secretário e líderes de equipes
das secretarias avaliaram, junto ao
Prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira, o trabalho realizado nos três
meses de 2019 e traçaram metas
para este ano. “Eu vim da iniciativa privada, então sou, antes de tudo, um gestor. Assim, quero trazer
essa experiência para o ambiente
público. Na prática, todas as secretarias são orientadas a trabalhar
com planejamento e cumprimento
de metas”, explica o prefeito.
Em cada reunião, os secretários e suas equipes receberam

orientações do Prefeito de Itabirito,
conversaram sobre os desafios encontrados ao assumirem cada pasta
e definiram metas para cumprir o
Plano de Governo em 2020. “Temos um mandato curto, por isso é
preciso foco e muito trabalho para
cumprir com os compromissos que
fizemos com a população. Tivemos
meses de muito aprendizado em
2019 e agora temos melhor conhecimento da estrutura da máquina
da Prefeitura. Então, quero manter
todos alinhados com meu objetivo
principal, que é ajudar a todos e
principalmente os que mais precisam”, destaca Orlando Caldeira.
O prefeito de Itabirito explica
que os primeiros 120 dias de governo tiveram foco em manter os
serviços básicos em andamento,
“trabalhando cada contrato para

não paralisar e, sempre que possível, melhoras as ações da educação, da saúde, da segurança”.
“Então, esse ano de 2020 vamos
trabalhar com metas, com planejamento mais contundente. Tenho
a certeza que, com esse aprimoramento e com a implantação de
todas as ferramentas que nós estamos colocando à disposição de todos os secretários, de todas as suas
equipes, nós conseguiremos fazer
muito por Itabirito”, esclarece.
Além dessa iniciativa, os secretários municipais continuam se
reunindo com o Chefe do Executivo toda semana, em um momento
de troca de informações de toda
Prefeitura e avaliação de estratégias para um governo unido, transparente e de muito trabalho para a
população.

