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Palestra "Regras das Eleições 2020 e Fake
News" será realizada no dia 14 de Fevereiro
Ane Souz

Novas lixeiras no centro
histórico de Ouro Preto

Há pouco menos de nove meses das eleições
municipais de 2020, a Prefeitura de Mariana, em
parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), realiza a palestra "Regras
das Eleições 2020 e Fake News", no dia 14 de
fevereiro, às 19h, no Cine Teatro Mariana, antigo
Sesi. A entrada é gratuita. O presidente do TRE-MG e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Rogério Medeiros,
ministrará a discussão.
O objetivo da palesta é explicar à comunidade
as regras jurídicas para a execução de campanhas
políticas e a influência das fakes news na eleições
e no cenário político regional e nacional. Segundo
o prefeito Duarte Júnior, a palestra é uma excelente oportunidade para reforçar a importância de
se checar informações e fontes antes de compartilhá-las. "Não é só na política, mas no dia a dia,
as informações falsas [as fakes news] causam tumultos, prejuízo e destroem reputação. A palestra
é mais que necessária", comentou.
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Emissão do bilhete
eletrônico para idosos e PCD

Prefeitura de Itabirito zera filas de
várias consultas especializadas
e procedimentos cirúrgicos
Encerradas as filas de espera para pequenas cirurgias e consultas
especializadas, como reumatologia, neurologia e pneumologia

A partir de agora, os idosos e pessoas com deficiência
que precisarem cadastrar, revalidar, retirar ou desbloquear
os cartões eletrônicos de ônibus deverão se dirigir à portaria
da garagem da Transcotta (em frente à Cooperouro). Horário de atendimento: de 8h às 12h e de 13h às 17h.

D

POR MICHELLE BORGES

ona Almerinda de Dionísia Castro Silva,
moradora de Saboeiro em Itabirito, é um
exemplo de mulher forte e batalhadora.
Aos 80 anos de idade ela ainda trabalha duro
cuidando das suas criações e plantações e todo sábado é presença confirmada na Feira da
cidade, com seus deliciosos doces e bananas.
Quem vê a simplicidade e carisma não imagina
as dificuldades e desalentos que já teve na vida.
No último domingo (26) ela passou por uma perda irreparável, perdeu um filho de forma cruel,
assassinado. Por isso, os familiares a homenageiam nesse momento de profunda tristeza,
ressaltando o seu exemplo de fé, amor e esperança. Que Dona Almerinda possa ser espelho
para todos aqueles que precisam de alento nas
dificuldades. Que Deus continue abençoando
sua caminhada.

A Prefeitura de Itabirito conseguiu
acabar com a espera de vários serviços da saúde pública. De setembro
de 2019 a janeiro de 2020, as equipes
do Centro de Especialidades Médicas
realizaram 11.197 procedimentos,
como consultas, exames e pequenas
cirurgias, zerando a fila nas especialidades de reumatologia, neurologia
e pneumologia. “Trabalhamos muito
para obter esse resultado tão expressivo. Lidamos com a saúde da população de Itabirito com muita responsabilidade, agilizando ao máximo a realização das consultas, procedimentos
cirúrgicos e exames”, destaca Marco
Antonio Felix, secretário de saúde.
Ainda de acordo com o levantamento da Secretaria de Saúde, a expectativa é de que mais filas cheguem
ao fim ainda em fevereiro. “Acabar
com a fila de espera, ajudando a quem
mais precisa, é um compromisso dessa gestão. Por isso, a maior parte dos
pedidos que estavam na fila, quando
assumimos a Prefeitura, já foram
atendidos. Todo o trabalho está sendo
realizado sem deixar de lado quem
precisou do serviço a partir de setembro”, explica Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito.
Números dos atendimentos
De setembro de 2019 a janeiro
deste ano, os números de atendimento mostram o empenho das equipes
da Prefeitura de Itabirito. Foram 858
pequenas cirurgias, a reumatologia
realizou 299 consultas, a neurologia
atingiu o número de 693 atendimento e as consultas com pneumologista
foram 294. Agora, não há mais fila de
espera para essas especialidades!
Outros números também são ex-

pressivos. Foram 1685 atendimentos
pela ortopedia, hoje restam apenas 15
na espera. As consultas com cardiologista atenderam 1211 pedidos, ficando apenas 10 na fila. E a homeopatia
fez 288 atendimentos, com apenas 10
pessoas no aguardo para o mês de fevereiro.

Mantendo um ritmo acelerado de
atendimento, com qualidade e respeito
aos pacientes, as especialidades estão
batendo recordes de consultas. Confira! Angiologia: 403, Dermatologia:
535, Radiologia: 2.068, Oftalmologia:
1.457, Otorrino: 643 e o Gastro atendeu a 763 pessoas.
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Na 1ª reunião de 2020, legislativo ouro-pretano discute melhorias para a cidade
Na última terça-feira
(04) a Câmara Municipal
de Ouro Preto realizou a
primeira Reunião Ordinária de 2020. Durante o debate, diversos documentos
que solicitam melhorias
para a cidade foram aprovados, entre eles quatro
indicações, duas representações e 09 requerimentos,
de autoria de diversos edis.
O vereador Geraldo
Mendes (PCdoB) protocolou a representação número 01/2020 solicitando que
o Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tome providências em relação ao trecho da BR 356, no KM 94,
próximo à balança de pesagem de cargas da empresa
Hindalco, em Saramenha. “Quase todos os meses temos acidentes nesse local. Já teve meses em que foram registrados
dois ou três acidentes. A BR 356 é de responsabilidade do
DNIT, que é um órgão federal, mas há uma superintendência aqui em Minas Gerais. Fiz essa representação para que
eles tomem providência. Por sorte, ainda não entrou nenhum
caminhão dentro do restaurante que existe no local. É uma
pista muito perigosa. Em novembro do ano passado houve
um acidente com morte e o DNIT não tomou nenhuma providência. Vamos esperar pela resposta”, pontuou.
Já a indicação do vereador Vantuir (SD) solicita que o
poder público municipal faça intervenções na ponte de pedestres utilizada como meio de ligação entre a Rua João
Bastos Filho à BR 356, no distrito de Cachoeira do Campo.

“Essa ponte é uma alternativa de acesso a vários bairros, como Aldebaran, Recanto dos Pássaros, Metalúrgico e outros
locais como a empresa Rodol e o campo do Progresso. Muitas pessoas da região precisam dessa ponte. No ano passado
já tinha feito um requerimento pedindo informações a respeito desse assunto porque ela já estava em risco e a Defesa
Civil deu um parecer que ela precisava de reformas. Mas,
devido as fortes chuvas, ela precisa ser demolida para que
seja construída outra no local. Peço ao prefeito e ao secretário municipal que deem atenção especial e que façam algo
o mais rápido possível porque está trazendo muito risco às
pessoas que utilizam essa ponte. O custo dessa obra nem é
tão alto relacionado a outras obras que precisamos. Esse é
um pedido de todos os moradores da região”, destacou.

Cooperouro encerra a
Campanha Natal Solidário 2019

30 pessoas foram contempladas com prêmios nesta edição
GLAUCIENE OLIVEIRA
PROCLAMAS
Foi encerrada nesta
DE CASAMENTO
quarta-feira, dia 05 de
Glauciene Oliveira

fevereiro, a Campanha
Natal Solidário Cooperouro 2019. Para fechar
as atividades a direção
do supermercado realizou uma cerimônia de
entrega do carro zero km
sorteado.
Está já é a 19ª edição
da campanha. Segundo o
diretor do conselho de administração do supermercado, José Tavares, a ação
tem dois motes principais:
o solidário e o comercial.
“A campanha tem como objetivo proporcionar um Natal mais feliz para crianças carentes
da cidade, por meio da Árvore Solidária. E também, distribuir prêmios para os cooperados, fortalecendo assim os laços com nossos parceiros e aumentando o fluxo de pessoas
em nosso estabelecimento”, afirmou o diretor.
Nos 68 dias de promoção mais de 45 mil cupons foram depositados na urna por
cerca de 3 mil pessoas e 30 dessas foram contemplados com prêmios que totalizaram
R$50 mil, entre vales-compra e um carro zero km. Além disso, 200 crianças foram
presenteadas pela árvore solidária. O senhor José Matheus dos Reis Chagas, morador
do bairro Bauxita, foi o ganhador do automóvel, modelo Mobi, da marca Fiat, avaliado em R$32 mil. O
aposentado, que é um
dos sócios-fundadores
da cooperativa, afirmou
estar muito satisfeito com
o prêmio. “Eu sempre
participei de todos os sorteios daqui da Cooperouro, nunca perdi um, mas
é a primeira vez que eu
ganho. Então, eu até me
assustei quando recebi a
ligação avisando sobre
essa vitória, estou muito
grato e feliz.”, destacou
o vencedor.

Cartório Vila Rica - 1º Registro Civil
de Ouro Preto. Oficial Titular: Roberta Corrêa Vaz de Mello; Rua Paraná,
nº17, sala 06, Centro - Ouro Preto-MG.
Tel: (31) 3551-0422 E-mail: cartorioouropreto@yahoo.com.br
Faz saber que pretendem casar – se:
(se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei).
EDITAL nº10606 - LUCAS ALVES
MARTINS, solteiro, 28 anos de idade,
brasileiro, profissão engenheiro mecânico, natural de Ouro Preto – MG, nascido
em 08/10/1991, filho de Ronaldo Martins Gomes e Marília Clarete e ANA
PAULA ALVES E SILVA, solteira,
com 27 anos, nacionalidade brasileira,
profissão cirurgiã dentista, natural de
Mariana-MG, filha de Donizetti da
Silva e Vicentina Alves da Silva. Ambos residentes e domiciliados em Ouro
Preto – MG.
EDITAL nº10607 - LEONARDO
BATISTA MENDES DA SILVA, solteiro, 23 anos de idade, brasileiro, profissão eletricista, natural de Ouro Preto
– MG, nascido em 24/06/1996, filho de
João Francisco da Silva e Adriana Magna Mandes e LUIZA HELENA GUEDES GONÇALVES, solteira, com 16
anos, nacionalidade brasileira, lar, natural de Belo Horizonte -MG, nascida em
01/06/2003, filha de José Carlos Gonçalves de Matos e Kelly Guedes Soares
. Ambos residentes e domiciliados em
Ouro Preto – MG.
EDITAL nº10608 - RYAN JAMES
CUMMINS, solteiro, 22 anos de idade,
americano, profissão estudante, natural
de Charlotte, Condado de Mecklenburg, Carolina do Norte, nascido em
07/02/1997, filho de Keith Patrick
Cummins e Stephanie Ann Georgiou e
LUCIANA ALMEIDA GONTIJO,
solteira, 23 anos de idade, brasileira,
profissão jornalista, natural de Ouro
Preto – MG, nascida em 14/05/1996,
filha de Júlio Maria Gontijo e Leonite
Almeida Gontijo. Ambos residentes e
domiciliados em Ouro Preto – MG.
Apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil.
Ouro Preto, 07 de fevereiro de 2020.
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Cadê o dilúvio?
Chegam a ser engraçadas as diferente formas com que reagem as pessoas diante de um fato comum a todos. Diversos
também podem ser os fatores na determinação das diferenças.
Um desses fatores pode ser a experiência acumulada.
Há poucos dias recebi, pelo Whatsapp, uma foto da suposta
arca de Noé, acrescida da informação de que a mesma sairia
de estação rodoviária, à determinada hora. De cara, não entendi
bulhufas e fiquei encucado por uns bons momentos. Que significado estaria por trás daquele ícone bíblico? O carnaval ainda
estava longe e, mesmo assim, que raios de ligação poderia ter
aquela figura com a festa do rei Momo? Não achava a explicação para a coisa e aquilo já me incomodava. Não gosto de curtir
dúvidas e procuro explicação para tudo que vejo de estranho,
especialmente à noite, longe das luzes. Não era esse o caso,
mas a coisa já me incomodava e me dispunha a pedir explicação ao remetente daquela mensagem cifrada, quando me deu
um repentino estalo.
A revirada na minha usina de ideias foi tão grande, que passei a rir sozinho. De fato, estava sozinho, porque se alguém me
visse a rir daquele jeito, diria que a caduquice teria me baixado
de forma súbita. A princípio, ria de mim mesmo, ria da minha
estúpida ignorância diante de algo tão claro, tão aberto aos
olhos de quem quisesse ver! Somente eu não via! Estávamos
no terceiro, que seria o último dia consecutivo de chuva, daquele
ensaio de invernada que se teve em janeiro. Quem enviara a
imagem, por ser ainda jovem, tinha aqueles três dias como algo
anormal, fora do comum, daí sua mente ter evocado o dilúvio e,
consequentemente, a arca. Eu continuava a rir, mas mudara o
foco, da minha dissintonia com o assunto para a realidade das
novas gerações em relação aos fenômenos climáticos. Ria do
exagero da comparação daqueles três dias de chuva com o dilúvio bíblico. Logo em seguida, entretanto, cheguei à conclusão
que os mais jovens não têm culpa, em razão da alteração climática, que vem se observando ao longo dos últimos anos; as gerações mais jovens não têm outra referência de regularidade das
chuvas se não a do período no qual se observaram alterações.
Em Cachoeira, o fator de comparação mis evidente é o Maracujá, cuja classificação “rio” estava de acordo com seu volume
regular, no passado, mas hoje soa ridículo ante sua minguada e
fétida correnteza. Entretanto, mesmo após seu volume reduzido,
continuou como indicador do volume de chuvas, nesta região.
No passado, nem tão distante, as cheias do Maracujá no período chuvoso eram uma constante, chegando a dois transbordamentos por ano, na área central. Em tais transbordamentos, a
água ia lamber a margem da rodovia, na Praça Coronel Ramos.
Nos últimos anos, isso não tem mais acontecido. Passa-se período chuvoso sem que ele atinja meia calha. Por isso, o susto
de muitos que o viram na iminência de sair do leito, há cerca de
duas semanas. Têm razão ao exagerar na comparação!
Mas, se eles pudessem dar um salto para trás, no tempo, veriam que, praticamente, não chove, na atualidade! As chamadas
invernadas, que costumavam ocorrer em outubro/novembro,
podiam chegar a quinze, vinte, até trinta dias de chuvas persistentes. Imagine-se o desespero da dona de casa e mãe, para
dar conta de todo o trabalho doméstico. Ainda que houvesse
água limpa, a roupa suja se acumulava, pois não havia sol para
secá-la e muito menos a secadora. Imagine-se a situação de
mãe, sem sol para secar fraldas do bebê! Apelava-se para o
ferro de passar, em lugar do sol! Água encanada era um luxo
para poucos e nem sempre limpa enquanto chovia. A grande
maioria havia que carregar água dos chafarizes públicos, em
hora predeterminada, na área central, ou de alguma bica, nos
pontos mais afastados. A alternativa mais usada, então, era o
recolhimento da água da beira do telhado. Enfileiravam-se latas,
bacias e quaisquer outros vasilhames, que houvesse, debaixo
das goteiras e, assim, garantia-se o líquido, pelo menos, para o
preparo da comida. Aqui havia outro problema, pois, com chuva
não havia lenha seca, a menos que se dispusesse de depósito
coberto para tal fim. Para se deslocar a outras localidades, o jeito
era guardar o fim da invernada; estradas eram interrompidas.
Mesmo depois de asfaltada, a rodovia costumava ser bloqueada
por queda de barreira, como consequência das chuvas persistentes.
Conclui-se que as chuvas de agora são apenas garoas em
comparação com as do passado!
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CARTA AOS TEMPOS

*Mauro Werkema

Ouro Preto e o futuro desejável
É saudável que a campanha
eleitoral que já avança em Ouro
Preto possa responder à pergunta:
qual é a Ouro Preto que se deseja
para daqui a dez anos? A pergunta, aparentemente comum, encerra
uma série de importantes questões.
Na verdade, trata-se de uma discussão essencial, senão vital, para
a velha cidade colonial, Patrimônio
Cultural da Humanidade, ícone de
toda a história da proteção ao patrimônio cultural brasileiro e que
encontra-se em momento crucial
quando completa 322 anos de existência. A esta indagação podem
ser acrescentadas outras, correlatas
e complementares, que ajudam a
explicar melhor o que realmente é
preciso saber e fazer para planejar
o futuro desejável, exercício fundamental para uma idade da importância de Ouro Preto.
Nos nossos dias, quais as vocações e tendências que condicionam o futuro ouropretano? Será
um destino turístico forte, cultural
e de eventos, amparado numa cadeia econômica forte, qualificada,
trabalhando conforme modernos
e concorrenciais padrões de qualidade? E será também um centro
universitário, a julgar pela veloz
expansão da UFOP e que se faz
sem avaliação da capacidade de
acomodação urbana ou da disponibilidade de serviços públicos? E
a mineração e suas barragens, seu
impacto ambiental e o royalty que
paga ao município? Como usar o
royalty, que agora é 3,5% sobre a
venda bruta, dobrado portanto, para
investir em atividades substitutas
da mineração? E como vão conviver moradores e estudantes e suas
“repúblicas” localizadas no centro
histórico e os turistas, em fluxo ca-

da vez maior? E como melhorar a
condição de habitação das populações mais pobres, que hoje ocupam
os morros de Ouro Preto:
Eis a indagação básica, ou a
perplexidade fundamental, neste
momento em que Ouro Preto renova sua gestão municipal, em que o
mundo entra em crise, da qual poderá surgir um novo ciclo econômico, em que o turismo deverá crescer e em que se acumulam fatores
de agravamento da infra-estrutura
urbana: qual o elenco de medidas
possíveis de ser encaminhadas
desde já, bem elaboradas e realistas, que pode ser discutido e gerar
apoiadores nas diversas instâncias
governamentais?
Admite-se que a cidade melhorou nos últimos anos. E que
alguns problemas, embora graves,
como também urgentes, podem
perfeitamente ser resolvidos, com
um pouco mais de determinação e
empenho, como a oferta de água,
o disciplinamento do trânsito, definição de áreas de estacionamento,
melhor qualificação dos fluxos turísticos, normatização de algumas
festas perigosas, como o Carnaval,
melhor assistência aos distritos.
Mas outras questões demandam
visão de futuro, ousadia de encaminhamento, planejamento de médio
e longo prazo e uma prefeitura ágil,
com efetiva governabilidade, capaz
de respostas rápidas.
A cidade precisa de um código
geral de condutas e posturas, de
que temos muitos exemplos em
cidades do Brasil e do exterior. E
que se aplique não só aos visitantes mas também aos moradores.
O Plano Diretor pode ser o instrumento para esta normatização. Mas
o fundamental é que haja rigorosa

observação destas condutas e severa repreensão aos transgressores.
A cidade e sua singularidade justificam o rigor e não há outro meio
de se conseguir padrão civilizatório
compatível com sua realidade. Fora disto, é correto e certo prever o
caos, uma deplorável redução da
qualidade da vida e do urbano. O
fato é que Ouro Preto acha-se no limite, em vários momentos e ramos,
da suportabilidade, conceito que a
Organização Mundial de Turismo
vem divulgando para todos os destinos, sem o que não haverá sustentabilidade e perenidade.
Ouro Preto preservou-se nos
anos finais do Século XVIII com
a exaustão do ouro. Permaneceu
100 anos em decadência e imobilismo até que o movimento republicano celebrou Tiradentes e os
inconfidentes como heróis e modelos de um novo regime. Com a
mudança da capital, em 1897, entrou em novo declínio que durou
até a década de 60, com a Alcan e
a expansão da mineração regional.
Por isto, manteve sua fisionomia
colonial-setecentista e esta condição a levou, pela pregação dos
modernistas, a ser o ícone de toda a campanha pela proteção dos
monumentos culturais brasileiros.
Sofreu a expansão urbana desordenada das últimas cinco décadas.
Agora encontra-se em um novo limiar, uma encruzilhada: ou impõe
a disciplina que a preserve e qualifique, ou caminha para o imprevisível. Manterá apenas um núcleo
histórico, cercado de construções
sem valor. Será uma outra Olinda. Uma triste e ruinosa Olinda,
exemplo maior no Brasil de que
um destino turístico não é infinito.
*Jornalista

UBM Ouro Preto promove
1ª Reunião de Construção para
o Dia Internacional da Mulher
MICHELLE BORGES

A União Brasileira de Mulheres (UBM) de Ouro Preto
promove na segunda-feira (10)
a primeira Reunião de Construção para o dia 8 de Março,
Dia Internacional da Mulher.
A iniciativa é uma preparação para a data, que reforça a
importância da luta pelos direitos das mulheres, como explica
Débora Queiroz, presidenta da
UBM de Ouro Preto. “Neste
dia paramos para denunciar as
mais diversas formas de opressão que nos atingem enquanto
classe trabalhadora composta
por mulheres, mães, camponesas, estudantes, negras, indígenas, lésbicas, bissexuais, trans
e atingidas pela mineração”.
O encontro será realizado
no Sindicato dos Trabalhadores Técnicos da UFOP (ASSUFOP), às 18h30 e podem
participar todas as mulheres da
região.

A lei e as eleições 2020
A PALAVRA eleição vem do verbo “elegere” que significa escolher. É, portanto a escolha de pessoas (ou candidatos) dignas
de ocupar cargos nas prefeituras e câmaras municipais. Os registros de candidaturas, só serão feitas até 14 de Agosto, após as
convenções para escolha dos candidatos que se darão de 20/07
a 05/08 deste ano.
A Constituição de 1988 restabeleceu o “voto direto”, época em
que sobressaiu a figura de Ulisses Guimarães, cuja memória foi
tragada pelo mar, em desastre de helicóptero. Foi um grande político de ação e visão.
Tendo-se em vista que este ano é destinado também às eleições municipais (prefeito, vice e vereadores), fui ler a divulgação
do TSE com as principais datas do Calendário Eleitoral 2020, que
divulgou através da Resolução 23.606/19. É um documento que
não pode ser esquecido por todos que desejam disputar as vagas.
A Internet fornece o acesso a este documento de suma importância, cujo conteúdo uso, resumidamente, na expectativa de motivá-lo ao contato com a lei em vigor. É bom tomar consciência da
íntegra deste documento, cujo resumo apresentamos:
“A CHAMADA janela eleitoral, período em que vereadores
podem mudar de partido para concorrer à eleição (majoritária ou
proporcional) de outubro sem incorrer em infidelidade partidária,
ficou fixada de 05 de março a 03 de abril;
- O dia 04 de Abril é o fim do prazo para que detentores de
mandato no poder executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos) renunciem aos seus mandatos, caso queiram se lançar candidatos a outros cargos CF, art.14, § 6°;
- No dia 06 de Maio termina o prazo para os eleitores regularizarem sua situação junto à Justiça Eleitoral;
- Dia 15 de Maio, marca o início da arrecadação facultativa de
doações por pré-candidatos aos cargos;
- 04 de Julho passam a serem vedadas algumas condutas por
parte de agentes públicos;
- As convenções partidárias para escolha de candidatos deverão ser feitas de 20 de Julho a 05 de Agosto;
- Os registros de candidaturas devem ser protocolados na Justiça Eleitoral até dia 14 de Agosto;
- No dia 16 de Agosto, passa a ser permitida a propaganda
eleitoral. Os comícios poderão acontecer até dia 01 de Outubro.
- A Justiça Eleitoral estabeleceu o prazo de 14 de Setembro
para que todos os registros de candidatura esperados tenham sido julgados pelos respectivos juízes eleitorais.
- A partir de 19 de Setembro, candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito;
- Eleitores não poderão ser presos a partir do dia 29 de Setembro, salvo o mesmo caso; O primeiro turno de votação para
prefeito, vice e vereadores acontecerá no dia 04 de Outubro.
- O segundo turno ocorrerá no dia 25 do mesmo mês. O prazo
para diplomação dos eleitos será 18 de Dezembro (Síntese da
Resolução TSE 23.606/2019).”
ENFIM: É nossa intenção acompanhar a marcha eleitoral, ano
2020, registrando as diversas fases do pleito para que todos os
eleitores possam seguir, com toda consciência legal, os passos
principais para realização de uma eleição limpa, correta e positiva para a vida de nosso Município durante 04 anos, visando seu
progresso, que desejo ser o máximo possível sem corrupção. A lei
ampara quem respeita o Código Eleitoral.
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Sindsfop denuncia contratações
irregulares na Prefeitura durante
reunião de vereadores
MICHELLE BORGES

O presidente do Sindicato dos
Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro Preto
(Sindsfop) Mauro Fonseca, fez
uso da Tribuna Livre na reunião
de vereadores da última terça-feira
(4) para fazer denúncias de irregularidade na contratação temporária
de profissionais para atender supostas necessidades de excepcional interesse público na prefeitura
da cidade.
Em sua apresentação, o presidente do Sindsfop apontou irregularidades na contratação, a falta
de processo seletivo para as vagas
e também desvio de funções. “A
legislação exige que a contratação temporária só deva ocorrer
para situações temporárias, como
o próprio nome já diz. Não pode
ser para situações permanentes,
pois nesses casos deve-se ter o
concurso público. Temos casos
de vagas ocupadas há anos por
servidores contratados, essa é
umas das situações mais graves”,
reforçou. “Além disso, a Lei Municipal 44 de 2002, que permite as
contratações temporárias e regula
em quais situações pode ocorrer,
exige que o preenchimento dessas vagas seja por processo seletivo simplificado, abrindo assim a
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Casa da Ópera recebe mais de
20 mil visitantes em 2019

O Teatro Municipal Casa da Ópera continua em ampla atividade desde a sua reabertura,
em janeiro de 2017. No ano passado, aproximadamente 20.500 pessoas passaram pelo local,
uma média de 55 pessoas por dia.
Foram realizados 100 eventos de janeiro a dezembro de 2019, os quais receberam um
público de 12.215. Além disso, o mais antigo teatro em funcionamento das Américas recebeu
8.205 visitantes que buscaram conhecer a arquitetura e a história do espaço.
Esses números são resultado também das políticas de incentivo à cultura promovidas pela
administração, com isenção da taxa para escolas públicas e promoção de eventos gratuitos.
“Temos uma política voltada para o amplo acesso à Casa da Ópera e os índices mostram que
ela vem sendo utilizada com excelência, não só pelos turistas, mas também pelos moradores
de Ouro Preto”, ressalta o secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni.
O mês que recebeu maior número de visitantes foi julho, totalizando 3.448, distribuídos
em 20 eventos e visitações diárias. Este ano promete ser ainda mais especial para o Teatro.
Uma programação especial marcará os 250 anos da Casa e os 40 anos do título de Patrimônio
Mundial de Ouro Preto. A Casa da Ópera fica localizada na Rua Brigadeiro Musqueira, 104.
Telefone (31) 3559-3224. Instagram: @casadaopera
A Casa da Ópera - InauguAne Souz
rada em 1770, a Casa da Ópera
era um local onde a sociedade
poderia ostentar o luxo proporcionado pelo ouro, assim como
era feito nas igrejas. Entre os
contemporâneos à inauguração
que contribuíram para o sucesso da casa, registram-se as
presenças de Cláudio Manuel
da Costa, Alvarenga Peixoto e
Tomás Antônio Gonzaga. Na
segunda década do século XIX,
recebeu artistas famosos, inclusive do exterior, em intensa
programação.

ampla concorrência e não indicação”, complementa.
Outra situação grave apontada por Mauro é o desvio de
funcionalidade, onde o servidor
acaba fazendo funções que não
estão ligadas a sua contratação.
“Inclusive observamos em alguns
casos atribuições de chefia e coordenação e isso também é vedado
expressamente na lei municipal.
Quem está nessas situações está
lesando o serviço público e pode
ser responsabilizado pelos seus
atos judicialmente”, explica.
De acordo com o presidente,
282 contratos ativos por mês já
foram levantados pelo sindicato,
desses, 100 casos foram confirma-

dos de irregularidade e serão encaminhados ao Ministério Público
e ao Tribunal de Contas Eleitoral
de Minas Gerais. “Lógico que não
são todos os contratos que estão
irregulares, mas dos que estão sendo confirmados nós vamos representar ao MP e ao TCE para que
eles cobrem a regularização dessas
situações. Nós esperamos também
que os vereadores fiscalizem esses
casos”, ressaltou.
Os vereadores formaram uma
comissão para analisar os pontos
apresentados e solicitar informações ao executivo sobre as denúncias. Caso confirmem as irregularidades, afirmaram que tomarão as
condutas cabíveis à instituição.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
29/01/2020 A 05/02/2020

Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público Pregão Presencial SRP nº005/2020 de objeto
contratação de empresa para prestação de serviços para atendimento
de diversos postos de trabalho da
Secretaria Municipal de Educação.
Início da sessão às 14h00min horas
do dia 12 de fevereiro de 2020. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.
br, link Licitações. Maiores informações: (31) 3559-3301. Fábio Rodrigues Braga – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público a Ata de
Registro de Preços referente ao
Pregão Eletrônico nº043/2019,
objeto: – Registro de Preços para
aquisição de Alimentação Enteral/
Oral para atender a demanda dos
usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) do município de Ouro Preto. – Com vigência pelo período de 28/10/2020 a 28/01/2021.
Fornecedor: Nutribody Dietas e
Suplementos Alimentares Eireli
EPP, CNPJ nº. 11.050.585/000170. – Valor registrado: Item 02:
R$ 16,90; Item 03: R$ 23,00; Item
05: R$ 66,25; Item 06: R$ 167,53.
Fornecedor: Difarmig Ltda, CNPJ
nº. 19.961.036/0001-60. – Valor
registrado: Item 01: R$ 18,63;
Item 04: R$ 130,00; Item 12: R$
114,08; Item 15: R$ 0,78. Fornecedor: MSRIOS Produtos de Dieta
ME, CNPJ nº. 23.149.874/000100. – Valor registrado: Item 07: R$
30,40; Item 08: R$ 31,07; Item 09:
R$ 59,13; Item 10: R$ 59,13; Item
14: R$ 12,06. Fornecedor: Orgânica Brasil Comercial Eireli, CNPJ
nº. 08.173.123/0001-36. – Valor
registrado: Item 13: R$ 161,99. –
Superintendência de Compras e
Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna pública a Prorrogação
do Prazo de abertura do Chamamento Público nº 001/2020. Objeto: contratação de operação de cré-

dito interno, no montante de até R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões
de reais), destinada a realização de
investimentos em projetos de infraestrutura no Município, figurando
como tomador o Município de Ouro
Preto. A nova data para recebimento
da documentação, propostas e abertura da sessão será 20/02/2020 às
10h00min, na Superintendência de
compras e Licitações de Ouro PretoPraça Barão do Rio Branco, n°12Bairro Pilar. Demais Condições permanecem inalteradas. Informações:
(31) 3559-3240 / 3559-3301. André
Simões Villas Boas – Secretário
Municipal de Governo.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público Pregão Presencial SRP nº02/2020 de objeto
aquisição de gêneros alimentícios
não perecíveis para atendimento da
alimentação escolar das unidades
municipais, atendendo à solicitação
da Secretaria Municipal de Educação. Início da sessão às 10h00min
horas do dia 14 de fevereiro de
2020. Edital no site www.ouropreto.
mg.gov.br, link Licitações. Mais informações: (31) 3559-3301. Hállan
Vinícius – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público Tomada de
Preços nº 004/2019 do tipo menor
preço global de objeto contratação
de empresa especializada na área
de engenharia para a execução
de obras civis pavimentação em
CBUQ, meio fio, sarjeta, sinalização vertical e horizontal, pintura
de faixas e serviços complementares na Estrada de Matias na Localidade Coelhos – Distrito de Amarantina em Ouro Preto - MG. Protocolo de habilitação e propostas
até o dia 19/02/2020 às 08h30min,
abertura do certame às 09h00min
do dia 19/02/2020. Edital no site
www.ouropreto.mg.gov.br. Luciene Ferreira de Souza - Presidente
Suplente da CPL.

Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público Errata no edital referente ao Pregão Presencial
SRP nº05/2020 de objeto contratação de empresa para prestação
de serviços para atendimento de
diversos postos de trabalho da Secretaria Municipal de Educação. Na
obs.: “3”, alínea “b”, da qualificação
econômica financeira, subitem 3.32
do edital, onde se lê: “(...) Comunicação Interna 8564/2019 (...)”;
leia-se: “ (...) Comunicação Interna
0659/2020 (...)”. Demais condições
e especificações contidas no edital
permanecem inalteradas. Maiores
informações: (31) 3559-3301. Fábio
Rodrigues Braga – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública a licitação do Pregão Eletrônico SRP
nº004/2020 de objeto aquisição de
mobiliário escolar para educação
fundamental (6º ao 9º ano) com
altura média entre 1,50 e 1,76 m
para atendimento nas unidades escolares municipais. Recebimento
das propostas por meio eletrônico
no site www.bllcompras.org.br:
de 05/02/2020 às 14h00min horas até 18/02/2020 às 12h30min
horas. Início da Sessão de disputa
prevista para o dia 18/02/2020 às
14h00min horas. Edital no site
www.ouropreto.mg.gov.br,
link
Licitações e no site www.bllcompras.org.br: Informações: (31)
3559-3301. Fábio Rodrigues Braga – Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna pública a Retificação
na publicação de vencedores, datada de 13/12/2019, referente ao
Pregão Eletrônico SRP 035/2019,
aquisição de material médico-hospitalares, da empresa Medefe Produtos Médicos Hospitalares – ME
– CNPJ: 25.463.374/0001-74, no
item 32, onde lê-se 15,28 - leia-se
10,20. Marineth M. A. Monteiro –
Pregoeira.
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CONSPIRADOS – Bloco dos programas de saúde mental de Ouro Preto
completa duas décadas de existência, em 2020
Tudo pronto para mais um carnaval em Ouro Preto, considerado o maior do interior do Brasil. Os animados blocos já se
preparam para desfilar pelas ladeiras da histórica cidade, dentre
eles, o centenário Zé Pereira dos Lacaios, o mais antigo bloco carnavalesco em atividade do país. Mas há outros, nem tão antigos,
mas que também carregam belas histórias já podem ser considerados tradicionais.
É o caso do Bloco Conspirados que está completando 20
anos de folia e traz nos seus estandartes o lema "Libertas que será
tão bom”.
Christine Vianna Algarves Magalhães, coordenadora do
Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude (CAPSIJ), explica que o bloco é formado por usuários, familiares e
profissionais da Rede Municipal de Atenção Psicossocial. Além
do CAPSIJ, envolve também o CAPSII, o Centro de Atenção
Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPSad) e o Centro de
Convivência Convidativa de Cachoeira do Campo. “Mas é aberto a todos que quiserem participar”, garante a coordenadora, que
acompanha todos os desfiles do bloco desde a sua fundação.
E, pelas ruas de Ouro Preto, em vigésima edição, o cortejo
dos Conspirados certamente arrancará de novo calorosos aplausos de moradores e visitantes. Afinal, é fácil reconhecer, pelas feições alegres de seus foliões, o incalculável valor dessa iniciativa

Carlos Nunes Pereira

que, rompendo preconceitos e descartando as diferenças, promove com sucesso a socialização da turma da Saúde Mental e traz
mais cor e emoção à festa em homenagem ao Rei Momo. Este,
personagem portador simbólico das chaves da cidade que personifica a ironia e a irreverência, e todos os anos nos faz lembrar
que, seja gordo ou esbelto, rico ou pobre, o importante é nunca
perder a majestade.
O Bloco Conspirados desfila na quinta-feira, 20 de fevereiro.
A concentração acontece às 16h, na Praça Tiradentes, de onde o
cortejo parte rumo ao Largo do Rosário, passando pela rua das
Flores, rua São José, Largo da Alegria e rua Getúlio Vargas.

Coronavírus e toxoplasmose
O vereador Chiquinho de Assis (PV) apresentou requerimentos à Secretaria de Saúde de Ouro preto solicitando informações com relação as ações do município caso ocorra notificação de circulação do coronavirus na cidade e sobre o grande
número de notificações de casos de toxoplasmose. O vereador
lembrou que Ouro Preto recebe pessoas de todas as partes do
país e do mundo, seja por turismo, para estudar ou trabalhar
e, principalmente, devido a proximidade com o carnaval, em
que a circulação de pessoas se torna ainda mais intensa, é fundamental termos essas medidas.
“Não queremos ser alarmistas, sabemos das ações governamentais a nível estadual e federal, sabemos da existência
do Centro de Referência para infectologia em Belo Horizonte,
que possui fins de atendimento e isolamentos para os casos.
Mas termos as informações formalizadas e a preparação da cidade é importante para que todos
saibamos como agir a nível municipal. Belo Horizonte é a capital do estado, mas Ouro Preto é
uma capital do turismo, não acho que devemos nos apavorar, mas precisamos saber como lidar
com questões como essa, até em face da lei federal aprovada essa semana pelo senado.
Ao mesmo tempo queria também entender se Ouro Preto está passando por um surto de toxoplasmose, eu, inclusive, fui uma das vítimas, temos recebido diversas notificações, a Unimed
divulgou uma nota sobre o aumento considerável de casos e hoje mesmo nas redes sociais um
pai publicou que um de seus filhos tinha sido positivado e agora o segundo filho dele também
deu positivo para toxoplasmose. Muitas pessoas têm nos procurado reclamando do silêncio da
Secretaria de Saúde com relação a esse tempo. De pronto comuniquei com a vigilância saúde e
aqui elogio o trabalho da Vigilância e Saúde que estão bastante comprometidos, investigando
com os pacientes os locais que frequentam, onde comem, onde fazem feira e compram carne,
buscando traçar um percurso efetivo das possíveis causas.
A toxoplasmose é uma doença que vem, principalmente das fezes do gato, mas os gatos
não são culpados e a grande maioria não é vetor de toxoplasmose. Portanto, não devemos, em
hipótese alguma, sacrificar gatos. Ao que parece a região endêmica é uma região da Bauxita e
Barra, então é interessante que as pessoas se atentem pra isso e que o município se posicione de
fato e publicamente. Pedimos que nos sejam informadas as
estratégias, o que está acontecendo, quantos casos, que sejam
claros, para justamente não gerar alarde na população”.

89,3 FM

Ouro Preto

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

VENDE-SE LOTE

Localizado na Rua Dimas Bezerra, Bauxita
em Ouro Preto. Contato: (31) 98623-5331.
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Documentário sobre as bordadeiras
e rendeiras é lançado no Museu
da Inconfidência
O filme foi produzido pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Ouro Preto

PANORAMA
Íris Zanetti

A

Orquestra Ouro Preto abre edital de seleção para edição 2020 de sua
Academia, com oportunidade para 10 jovens músicos, com idade entre 18 e 28 anos, desenvolverem seus talentos por meio da prática orquestral. As inscrições estão abertas até o dia 17 de fevereiro com 6 vagas para
violino, 2 vagas para viola, 1 para violoncelo e 1 vaga para contrabaixo. As
audições acontecem nos dias 27 e 28 de fevereiro, em Belo Horizonte, e os
candidatos deverão executar duas peças ou movimentos contrastantes de
livre escolha dentro da literatura do instrumento. A Academia Orquestra
Ouro Preto, que é patrocinada pela SulAmérica e tem o apoio do Sesc,
propõe desenvolver músicos que já possuam conhecimento em seu instrumento, para emergir na prática da música em conjunto, a partir do conceito
de excelência e versatilidade que tem dado destaque à própria formação
principal. Para o violinista João Victor Romano, "muitos músicos, assim
como eu, vieram de centros de formação e projetos sociais e faltava essa
transição para a orquestra profissional; a Academia vem, então, com esse
propósito de dar essa vivência prática daquilo que aprendemos e a música
de concerto é sempre um aprendizado", completou. O edital com as informações completas e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.
orquestraouropreto.com.br

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

Perto de celebrar 40 anos como Patrimônio Cultural da Humanidade e lembrar o tricentenário da
Sedição de Vila Rica, que marca o
“nascimento de Minas”, Ouro Preto registra como bem imaterial do
município o ofício das bordadeiras
e rendeiras. Para registrar esse ofício foi produzido o documentário
“Bordando o Patrimônio - Costurando Memórias” pela assessoria
de comunicação da Prefeitura de
Ouro Preto, com lançamento na
sexta-feira, 31 de janeiro, no anexo do Museu da Inconfidência.
O documentário foi essencial
para a concessão do título de Patrimônio Imaterial ao “Ofício de
Bordadeira e Rendeiras de Ouro
Preto”, segundo Pedro Augusto,
assessor da secretaria de Cultura e
Patrimônio da Prefeitura de Ouro
Preto e pesquisador responsável
pelo documentário. “O documentário mostra pessoas reais em seu
cotidiano, valorizando este ofício
centenário. Isso é de suma importância para o Município, considerando que Ouro Preto e o bordado
estão ligados desde tempos coloniais, cuja técnica foi amplamente
utilizada nos enxovais e em paramentos litúrgico”, explica Pedro.
Na última sexta (31), foi realizada a entrega do título de patrimônio imaterial para Patrimônio
Imaterial ao “Ofício de Bordadeira
e Rendeiras de Ouro Preto”. Para
o secretário de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni, foi uma tarde
de muita emoção e alegria com a
participação de várias associações.
“Na ocasião, foi feito o lançamento do documentário que possui
uma qualidade técnica enorme,

que apresentou toda a importância e a evolução do bordado e da
renda de Ouro Preto. Um ofício
que serve de sustento para diversas famílias, com uma importância
muito grande em toda a cadeira da
economia criativa da cidade. Quero aqui registrar reconhecimento e
nosso agradecimento ao Gilson, ao
Fabiano e ao Pedro Augusto, que
trabalharam de maneira árdua para execução desse documentário,
que tenho certeza será um sucesso e uma referência para ofício de
bordadeira e rendeira”, comenta.
O diretor do curta, Fabiano
Souza, ficou emocionado na exibição. “Foi um orgulho ter feito o
documentário e fazer parte dessa
história. As pessoas entrevistadas,
que no seu dia-a-dia se dedicam ao
fazer o bordado com alegria, nos
passaram uma lição de vida. Dá
vontade de chorar ao ouvir uma
pessoa falar que não tinha nada e
agora, já idosa, tem como fonte de

renda o bordado, com o retorno pela venda do seu trabalho”, afirma.
Gilson Fernandes, superintendente responsável pela assessoria
de comunicação da Prefeitura
de Ouro Preto e coordenador do
documentário, explica que o filme foi todo gravado por celular.
“Recebemos a solicitação da Secretaria de Cultura e Patrimônio
para registrar em entrevistas um
pouco da história das bordadeiras e rendeiras. A partir daí nos
surpreendemos com a riqueza dos depoimentos”, informa.
Ficha Técnica
Direção: Fabiano Souza; Pesquisa: Pedro Augusto Rodrigues;
Imagens: Fabiano Souza e Gilson
Fernandes; Divulgação: Nízea
Coelho; Edição: Fabiano Souza;
Coordenação: Gilson Fernandes
Link para documentário: youtube.com/watch?v=bBVfM6lZ3r8
ou procure “Bordando o Patrimônio - Costurando Memórias”

termo de responsabilidade, no qual o
comerciante se prontifica a zelar pela
manutenção e preservação desse bem
público.
O comerciante Mauro Menezes
é um dos empresários que se comprometeu com o projeto e destacou
a importância dessa iniciativa. “Ouro
Preto é uma cidade que recebe muitos visitantes ao longo de todo o ano,
com isso, a demanda por este tipo
de serviço é sempre muito grande”,
disse.
Felipe Guerra, secretário de Turismo, Indústria e Comércio, afirma

que essa foi uma ação da Secretaria
Municipal da Casa Civil, com apoio
das secretarias de Obras, de Turismo
Indústria e Comércio, e de Cultura
e Patrimônio, para criar um modelo
de recipientes que não agredissem o
patrimônio histórico. “As lixeiras que
foram colocadas nos pontos comerciais são pequenas e portáteis para
não agredirem o patrimônio. Essa é
uma das maiores queixas dos visitantes: a falta visível de mais lixeiras.
Com isso, nós vamos cumprindo e
atendendo as reclamações dos moradores e turistas”, declarou.

Ouro Preto atende solicitações de
moradores e turistas no centro histórico
Na última segunda-feira, 3, a
Prefeitura de Ouro Preto deu início
à instalação de 70 novas lixeiras no
centro histórico da cidade. O escasso
número de locais para se depositar o
lixo é uma solicitação constante entre
os moradores e turistas que circulam
no município, representando 7 por
cento das reclamações dos turistas na
última pesquisa realizada, em 2016,
pelo Setor de Estudos e Pesquisas,
da Secretaria de Turismo, Indústria e
Comércio. Outras demandas citadas
nessa pesquisa, também estão sendo
atendidas, como a desorganização
do trânsito, que representava 24 por
cento das queixas, a falta de estacionamento, que foi apontada por 6 por
cento dos entrevistados.
O projeto de instalação das lixeiras é uma parceria entre o poder
público municipal e os comerciantes,
prevendo a instalação dos recipientes, inicialmente, no centro histórico
e, posteriormente, nos bairros e distritos. O objetivo é que se crie uma
maior conscientização ambiental
entre todos os que passam pelas ruas,
dando mais tranquilidade e comodidade, principalmente aos turistas,
auxiliando na manutenção da cidade
mais limpa. A fixação dos recipientes está sendo realizada na entrada de
vários pontos comerciais nos quais
os proprietários formalizaram acordo
com o poder público por meio de um
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Secretaria de Meio
1ª parcela da Bolsa atleta é entregue
Ambiente discute
aos esportistas de Mariana
sobre Áreas de Proteção
Ambiental em palestra
Com o intuito de avaliar os impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em 2015, os membros da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável participaram da palestra “Avaliação do projeto
de identificação e proposição de medidas reparatórias para eventuais impactos
decorrentes do rompimento da barragem de Fundão nas Unidades de Conservação”, oferecida pela Fundação Renova.
Segundo Natália Ladeira Milagres, engenheira ambiental e auxiliar de engenharia da pasta, o rompimento atingiu algumas Áreas de Proteção Ambiental de
Mariana (APE’s) e por isso se faz necessário discutir e enfatizar a importância
das Unidades de Conservação (UC’s) do município e de Ouro Preto. “Visto que
Mariana foi a mais impactada pela barragem, é fundamental que a Secretaria
seja ouvida em eventos relacionados ao meio ambiente para propor soluções aos
problemas ambientais da comunidade”, ressaltou.
A Secretaria de Meio Ambiente levantou questões relacionadas à realidade
ambiental do município, como o consumo consciente e o desenvolvimento sustentável, para que os especialistas presentes também pudessem ter conhecimento. Durante a palestra, algumas Unidades de Conservação ganharam foco nas
discussões, como o Parque Estadual do Rio Doce, a Área de Proteção Especial
Ouro Preto e Mariana, Área de Proteção Ambiental Barra Longa, entre outras.

Valorizar o esporte e os atletas
do município. Esse foi o objetivo
da reunião realizada na noite desta
terça-feira (3), na Arena Mariana,
para entrega da 1ª parcela do programa Bolsa Atleta aos esportistas
marianenses. Na ocasião também
foi discutido as atribuições que os
atletas devem cumprir para receber o benefício integralmente.
O prefeito, Duarte Júnior, fez
a entrega do documento aos participantes e ressaltou a importância
do Bolsa Atleta para o município.
“Fico feliz em perceber que hoje
temos muitos atletas contemplados. Começamos com 11 e agora
estamos com 39. É uma política
pública que acompanha o desempenho de cada esportista da nossa
cidade”, disse.
Jefferson Batista é destaque no
mountain bike e recebe o benefício
há 2 anos. “Como atleta e morador
de Mariana é muito satisfatório
participar. Com essa ajuda eu consigo me inscrever em competições
de alto nível. Além disso, outros
atletas se sentem motivados a participar desse programa”, finalizou.
Segundo o subsecretário de
Eventos Esportivos, Bruno Freitas, a Bolsa Atleta, desde que foi
implementada, incentiva jovens
amantes do esporte. “Estamos
com a nova modalidade que são as
artes marciais, categoria que tem o
maior número de atletas contem-

Larissa Gonçalves

Larissa Gonçalves

plados. A cada ano estamos recebendo mais pessoas para concorrer
ao benefício e Mariana é um dos
únicos municípios do estado que
tem esse incentivo. O valor pode
variar de R$103 a R$500. Acredi-

to que, no próximo ano, esse número possa dobrar”, afirmou.
Para mais informações sobre
o programa, basta procurar a Secretaria na Arena Mariana ou pelo
telefone: (31) 3557-2128.
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PANORAMA
A

Fundação Renova concluiu, no final de 2019, o processo
de seleção do ouvidor-geral. Pedro Strozenberg, advogado e especialista em Direito Público, com experiência em
atividades relacionadas a ouvidoria e direitos humanos, foi
o escolhido para a função. A contratação do ouvidor-geral é
uma determinação do TAC Governança, termo que criou instâncias para assegurar a efetiva participação dos atingidos no
sistema de governança da reparação dos danos decorrentes do
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). A
partir de agora, o trabalho da Ouvidoria estará reforçado, não
apenas no recebimento, mas no efetivo diálogo ativo e propositivo com os atingidos. “A Ouvidoria da Fundação Renova já
existe e com atuação responsável e cuidadosa no recebimento e tratamento das manifestações recebidas. Mas amplia seu
escopo e se propõe a ser agora mais propositiva e reforçar a
presença nos territórios”, afirma Pedro Strozenberg.

A Confraria Capim Canela, instituição que vem realizando trabalho filantrópico na cidade de Mariana, comemora seus 5 anos com confraternização dos associados.
“Dedicamos esse dia a todas as pessoas que colaboram dia pós dia com as nossas doações, tornando vitoriosa uma entidade voltada para atividades sociais, que
atua nos 365 dias no ano, sem olhar hora, sempre com
muita dedicação e amor ao próximo”.

PANORAMA
Amanhã, dia 08, o Antônio
(Tony) morador de Mariana, comemora mais uma
aniversário ao lado de
familiares e de sua esposa
Adriana. Ela diz “Amanhã
você comemora mais um
ano de vida e para a minha
alegria você festeja ao meu
lado. As vezes chego a
pensar que esse amor entre nós já existia há muito
tempo em outras vidas, por
isso você é muito importante para mim. Parabéns e
Feliz aniversário!”.

C

omida boa e música animada são as atrações da próxima
edição da Rua da Cultura e do Lazer. Conhecida como feira
de arte, artesanato e gastronomia, o evento será realizado nesta
sexta (7) das 18h às 22h, e neste sábado (8) das 9h às 17h, na
Rua Direita.
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Projeto prevê a criação de uma Fundação
Municipal de Esporte e Lazer em Mariana
A proposta, que dividiu opiniões, será estruturada e encaminhada
para votação na Câmara Municipal de Vereadores

Glauciene Oliveira

GLAUCIENE OLIVEIRA

A reunião mensal do Conselho Esportivo de Mariana,
realizada na última quarta-feira (5) teve como objetivo central
apresentar aos conselheiros e à população marianense presente no evento o projeto de criação de uma Fundação Municipal
de Esporte e Lazer. A iniciativa foi conduzida pelo Ex-secretário de Estado de Esporte de Minas Gerais, Ricardo Sapi.
Ricardo explicou para o público as principais diferenças
entre uma secretaria municipal e uma fundação. Segundo ele,
diferentemente das secretarias, as fundações podem firmar
contratos, explorar comercialmente espaços, doações e parcerias com a iniciativa privada, além de serem autorizadas a
vender e aceitar patrocínios.
Além disso, o ex-secretário destacou a relevância das fundações no que diz respeito à autonomia e à desburocratização. “O esporte exige ações rápidas, os procedimentos legais
necessários para a implantação de políticas esportivas através
das secretarias tornam-se empecilhos para o desempenho da
área, no regime da fundação tudo é mais fácil e rápido, pois ela
possui autonomia administrativa, além de receita e patrimônio
próprios. Atualmente, o esporte de Mariana já é bem desenvolvido e realiza competições de grande porte nacional, por
isso a cidade só tem a ganhar caso a criação seja aprovada”,
afirmou Ricardo.
Apesar de todos os pontos positivos defendidos por Ricardo o projeto dividiu opiniões. Algumas pessoas presentes no
encontro apontaram preocupação em relação à transparência
das ações, à escolha do quadro de funcionários e ao aporte financeiro e valorização da entidade por parte do poder público.
Uma dessas pessoas foi o presidente da Associação Marianense de Atletismo, Décio Gabriel Soares. “Acredito que o estatuto dessa possível fundação deve ser muito bem pensado, para

que ela não se torne algo unilateral, que não atenda todos os
cidadãos com o mesmo empenho. Penso que o problema pode
começar pelo quadro de funcionários, pois nada garante que
sejam pessoas realmente qualificadas para as funções dentro
da fundação ou apenas cargos de confiança dos detentores do
poder do município. Outra questão é que uma porcentagem da
segurança financeira das fundações vêm do município, então
se amanhã entrar outro governante quem garante que ele vai
querer manter a instituição? Não tem nada que a protege da
movimentação política em nossa cidade”, destacou.
O projeto será estruturado e colocado em votação na próxima reunião do conselho, que será realizada no 04 dia março.
Caso a proposta seja aceita pelos membros da organização,
posteriormente ela será encaminhada para a Câmara de Vereadores de Mariana. Se aprovada em todas as instâncias, a
fundação, que é uma espécie de autarquia, dispensa a existência da Subsecretaria de Esporte, que atualmente está agrupada
dentro da Secretaria de Cultura.

Alunos do projeto Padaria Escola
recebem certificados
A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, realizou na manhã de quinta-feira (30) no Cria, a entrega dos certificados do projeto Padaria Escola aos participantes que iniciaram o curso em 2019.
A capacitação tem por objetivo oferecer aos participantes dos programas sociais da Secretaria uma possibilidade de
aprender uma nova profissão. Dividida em três etapas: panificação, salgaderia e confeitaria, a qualificação trabalha na teoria e na prática, desde o ambiente da padaria até a fabricação
dos alimentos.
O prefeito Duarte Júnior compareceu ao evento e destacou o curso como uma boa oportunidade para o marianense.
“Essas capacitações têm contribuído na formação dos marianenses e como forma de crescimento para a cidade também.
Estaremos sempre apoiando esses projetos em prol de todos”,
afirmou.
Marina Braga, coordenadora da Padaria Escola, disse que
esse projeto transmite ensinamentos aos participantes. “Nossa
ideia é intercalar essas turmas mensalmente para que possamos atender o maior número possível de pessoas em nosso
Wandrey Pablo

Wandrey Pablo

curso. Foi muito satisfatório trabalhar com esses alunos, esperamos que as próximas também sejam assim. Estamos contribuindo para o crescimento profissional de cada um”, finalizou.
Para mais informações, o telefone de contato da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania é 3558-2854.
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O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da
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gão Presencial nº004/2020 – Objeto registro de preços para futura e eventual contratação
Item Especificações
Unid Qtde em Preço unit.
Preço Total
de empresa especializada para a prestação de serviços mecânicos de assistência técnica,
horas
em R$
em R$
socorro (atendimento no local onde o veículo sofreu a pane) e manutenção preventiva
e corretiva com o fornecimento de peças, componentes e acessórios, para os veículos
1
Serviços Mecânicos horas 400
55,00
22000,00
pertencentes e os que venham a pertencer à frota do SAAE de Itabirito – MG, conforme
em Veículos
especificações do anexo I, do edital, FORNECEDOR: LI Comércio de Materiais Hidráulicos e Pneumaticos LTDA - ME, Relação de objetos:
Peças e Acessórios
Sistema de Esgoto - Município 17 512 1702 4002 3390 30 00 - Caminhão Limpa Fossa
(Ford) - Cargo 1719 Ano 2012/2013 Placa OME 8748 - Marca Ford

Sistema de Esgoto – Município - 17 512 1702 4002 3390 30 00 Caminhão
Ford Cargo 816S Ano 2012/2013 Placa – HNB 7605 - Marca Ford

Item

Especificações

Quant

Unid.

Vlr. Unit.

Total

Item

1

Mangote de 03 Polegadas

50

Metros

41,40

2.500,00

2

Kit Visor do Reservatório

2

Unid.

93,31

186,62

3

Suporte Completo do Radiador

2

Unid.

44,93

89,86

4

Lona de Freio Dianteira

2

Par

225,00

450,00

5

Lona de Freio Traseira

2

Par

229,00

458,00

6

Bucha do Estabilizador

4

Par

15,55

62,20

7

Bieleta para Caminhao

4

Par

284,00

1.136,00

8

Filtro de Ar

5

Unid.

93,31

466,55

9

Filtro de Óleo

5

Unid.

39,74

198,70

10

Filtro de Combustpivel

5

Unid.

84,67

423,35

11

Kit de Cabo de Embreagem

2

Unid.

732,67

1.465,34

12

Kit de Embreagem p/Caminhão

2

Unid.

2300,00

4.600,00

13

Helice para Caminhao

1

Unid.

286,85

286,85

14

Conjunto Coroa Pinhão

1

Unid.

2684,00

2.684,00

15

Rolamento Pinhao Grande

2

Unid.

210,82

421,64

16

Rolamento Pinhão Pequeno

2

Unid.

110,59

221,18

17

Rolamento Pinhao Lateral

2

Unid.

145,15

290,30

18

Cola de Alta Temperatura

2

Unid.

34,56

19

Retentor do Pinhão

2

Unid.

20

Cruzeta da Transmissão

2

21

Correia do Motor

22

1

Especificações

Qtde

Suporte Completo Do
Radiador

2

Unid.

Unid.

Vlr.
Unit.

Total

86,40

172,80

9

Sistema de Água - Município - 17 512 1701 3390 30 00 - Caminhão Ford 815E
Ano 2011/2011 Placa HME 3629 - Marca Ford
Item

Especificações

Qtde

Unid.

V. Unit.

Total

1

Suporte Completo do Radiador

2

Unid.

89,86

179,72

2

Lona de Freio Dianteira

2

Par

82,94

165,88

3

Lona de Freio Traseira

2

Par

82,94

165,88

4

Bucha do Estabilizador

4

Par.

8,64

34,56

5

Bieleta para Caminhão

4

Par

72,58

290,32

6

Filtro de Ar

5

Unid.

46,66

233,30

7

Filtro de Óleo

5

Unid.

39,74

198,70

8

Filtro de Combustível

5

Unid.

39,74

198,70

9

Kit de Cabo de Embreagem

2

Unid.

217,73

435,46

Kit de Embreagem para Caminhão

2

Unid.

998,78

1.997,56

2

Lona de Freio Dianteira

2

Par

81,22

162,44

10

3

Lona de Freio Traseira

2

Par

81,22

162,44

11

Hélice para Caminhão

1

Unid.

219,46

219,46

34,56

12

Conjunto Coroa Pinhão

1

Unid.

1.123,20

1.123,20

283,40

13

Rolamento Pinhão Grande

2

Unid.

190,08

380,16

276,50

14

Rolamento Pinhão Pequeno

2

Unid.

82,94

165,88

Rolamento Pinhão Lateral

2

Unid.

34,56

69,12

4

Bucha do Estabilizador

5

4

Bieleta para Caminhão

6

4

Filtro de Ar

5

Par
Par
Unid.

8,64
70,85
55,30

7

Filtro de Óleo

5

Unid.

46,66

233,30

15

8

Filtro de Combustível

5

Unid.

88,47

442,35

16

Cola de Alta Temperatura

2

Unid.

34,56

69,12

497,66

17

Retentor do Pinhão

2

Unid.

15,55

31,10

18

Cruzeta da Transmissão

2

Unid.

74,30

148,60

19

Correia do Motor

4

Unid.

58,75

235,00

20

Mangueira da Turbina

2

Unid.

148,61

297,22

21

Conjunto Caixa Satélite

1

Unid.

998,78

998,78

22

Mola Mecânica

4

Unid.

414,72

1.658,88

23

Mangueira Hidráulica

2

Unid.

31,10

62,20

24

Mola Mecânica Mestre

3

Unid.

414,72

1.244,16

9

Kit de Cabo de Embreagem

2

Kit de Embreagem para
Caminhão

2

11

Hélice para Caminhão

1

Unid.

328,32

328,32

12

Conjunto Coroa Pinhão

1

Unid.

2.246,40

2.246,40

13

Rolamento Pinhão Grande

2

Unid.

196,99

393,98

14

Rolamento Pinhão
Pequeno

2

Unid.

83,64

167,28

69,12

15

Rolamento Pinhão Lateral

2

Unid.

34,56

69,12

25

Bucha das Molas

8

Unid.

120,96

967,68

41,40

82,80

16

Cola de Alta Temperatura

2

Unid.

34,56

69,12

26

Retentor da Roda Traseira

4

Par

31,10

124,40

Unid.

67,39

134,78

17

Retentor do Pinhão

2

Unid.

17,28

34,56

27

Kit Suporte Estabilizador

2

Par

691,20

1.382,40

4

Unid.

188,35

753,40

241,66

28

Reservatório de Água

2

Unid.

88,82

177,64

Mangueira da Turbina

2

Unid.

425,09

850,18

19

Correia do Motor

4

Unid.

51,84

207,36

29

Tambor de Freio

4

Par

255,74

1.022,96

23

Conjunto Caixa Satélite

1

Unid.

2469,00

2.469,00

20

Mangueira da Turbina

2

Unid.

138,24

276,48

30

Filtro Separador de Diesel

5

Unid.

84,67

423,35

24

Mola Mecânica

4

Unid.

414,72

1.658,88

21

Conjunto Caixa Satélite

1

Unid.

1.658,88

1.658,88

31

Filtro Separador de óleo

5

Unid.

82,94

414,70

25

Mangueira Hidraulica

2

Unid.

31,10

62,20

22

Mola Mecânica

4

Unid.

414,72

1.658,88

32

Filtro Separador de Agua

5

Unid.

82,94

414,70

26

Mola Mecanica Mestre

3

Unid.

44,93

134,79

62,20

33

Pino Central

4

Unid

69,12

276,48

27

Bucha das Molas

8

Unid.

120,00

960,00

24

Mola Mecânica Mestre

3

Unid.

414,72

1.244,16

34

Paleta do Limpador de Para-brisa

2

Unid.

41,47

82,94

28

Retentor da Roda Traseira

4

Par

66,36

265,44

25

Bucha das Molas

8

Unid.

120,96

967,68

Valor Total das Peças e Acessórios: R$ 15.890,21

29

Kit Suporte Estabilizador

2

Unid.

518,40

1.036,80

26

Retentor da Roda Traseira

4

Par

27,65

110,60

30

Reservatório de Água

2

Unid.

124,42

248,84

27

Kit Suporte Estabilizador

2

Unid.

518,40

1.036,80

Sistema de Esgoto – Município – 17 512 1702 4002 3390 30 00 Retro
Escavadeira Volvo BL 70B Ano 2012 – Marca Volvo

31

Tambor de Freio

4

Unid.

293,74

1.174,96

28

Reservatório de Água

2

Unid.

82,94

165,88

32

Filtro Separador de Diesel

5

Unid.

82,94

414,70

29

Tambor de Freio

4

Par

255,74

1.022,96

33

Filtro Separador de Óleo

5

Unid.

82,94

414,70

30

Filtro Separador de Diesel

5

Unid.

82,94

34

Filtro Separador de Água

5

Unid.

82,94

414,70

31

Filtro Separador de óleo

5

Unid.

82,94

35

Pino Central

4

Unid.

69,12

276,48

32

Filtro Separador de Agua

5

Unid.

82,94

414,70

36

Paletas do Limpador Parabrisa

2

Unid.

58,75

117,50

33

Pino Central

4

Unid.

69,12

10

18

23

Valor total das Peças e Acessórios: R$ 27.049,86

34

Sistema de Água – Município – 17 512 1701 4001 3390 30 00 Mini
Escavadeira Yanmar VIO17 Ano 2015 Série: OB538 – Mara Yanmar

Cruzeta da Transmissão

2

Mangueira Hidráulica

2

Paleta do Limpador de
Para-brisa

2

Unid.
Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

248,83
953,86

120,83

31,10

41,47

1.907,72

Item

Especificações

Qtde.

Unid.

V. Unit.

Total

1

Filtro de Ar Secundário
(Af25957)

4

Unid.

235,01

940,04

414,70

2

Filtro de Ar Primário (11110284)

4

Unid.

228,10

912,40

414,70

3

Filtro do Comando Hidráulico
(Bt8879-Mpg)

4

Unid.

96,42

385,68

276,48

4

Filtro de Óleo Motor (P553771)

4

Unid.

62,21

248,84

82,94

5

Filtro de Combustível (P553004)

4

Unid.

27,65

110,60

6

Filtro Racor (R120-10m)

4

Unid.

231,55

926,20

7

Cano de Descarga

1

Unid.

552,96

552,96

8

Filtro Hidráulico (P763761)

4

Unid.

58,06

232,24

9

Filtro do Ar Condicionado
(2015001-2115 052786)

4

Unid.

34,56

138,24

10

Dente

10

Unid.

34,56

345,60

11

Unha

10

Unid.

34,56

345,60

12

Chapa para Caçamba Frontal

2

Unid.

442,37

884,74

13

Graxa de 08 Kilos

3

Unid.

86,40

259,20

14

Ponteira da Direção

2

Unid.

55,30

110,60

15

Bateria de 110 A

2

Unid.

414,72

829,44

16

Pastilhas de Freio de Estacionamento

4

Unid.

196,99

787,96

17

Pino Graxeiro

30

Unid.

3,46

103,60

18

Caçamba (0,5m)

1

Unid.

1.123,20

1.123,20

19

Bomba de Graxa

1

Unid.

86,41

86,41

Valor Total das Peças e Acessórios: R$ 17.739,01

Item

Especificações

Qtde.

Unid.

Vlr. Unit.

Total

1

Filtro De Ar Secundário
(P822686)

4

Unid.

259,20

1036,80

Filtro De óleo (09add22)

4

Sistema De Água Município - 17 512 1701 4001 3390 30 00 Retro Escavadeira Randon 406 Advanced Ano 2016 – Marca Randon
Item

Especificações

Qtde

Unid.

V. Unit.

Total

1

Filtro de Ar Secundário
(219001057l. 194171).

4

Unid.

255,74

1022,96

2

Filtro de Ar Primário
(219001058l. 213171).

4

Unid.

255,74

1.022,96

3

Filtro de óleo Motor
(1000001058l. 213171).

4

Unid.

48,38

193,52

4

Filtro de Combustível
(219001068)

4

Unid.

34,56

138,24

5

Filtro Hidráulico
(2190.00751)

4

Unid.

44,93

179,72

6

Filtro Racor (216002532)

4

Unid.

231,55

926,20

7

Filtro do Ar Condicionado

4

Unid.

34,56

138,24

8

Dente

10

Unid.

38,02

380,20

9

Chapa para Caçamba Frontal

2

Unid.

442,37

884,74

10

Graxa de 08 Kilos

3

Unid.

86,40

259,20

Sistema de Água – Município -17 512 1701 4001 3390 30 00 Fiat Toro
Volcano AT D4

11

Ponteira da Direção

2

Par

55,30

110,60

Item

Especificações

Qtde.

Unid.

V. Unit.

Total

Sistema Água - Município – 17 512 1701 4001 3390 30 00 Óleos e Lubrificantes

12

Bateria de 110 A

2

Unid.

414,72

829,44

1

Filtro de Ar

4

Unid.

38,02

152,08

Item

Especificações

Quant

Unid.

Vlr. Unit.

Total

13

4

Unid.

196,99

787,96

2

Filtro Combustível

4

Unid.

20,74

82,96

1

Óleo de Motor 15 W 40

200

Litros

12,47

2,494,00

Pastilhas de Freio de Estacionamento

129,60

1.105,92

165,88

8,64

1.105,92

41,47

Litros

Unid.

Unid.

15

1

4

Fluido de Freio

Caçamba (0,60m)

Filtro de Óleo

2

14

3

207,40

103,80

449,28

10,37

3,46

224,64

Litros

Unid.

Unid.

20

30

2

Fluido para Radiador

Pino Graxeiro

Amortecedor Dianteiro

3

15

4
5

Amortecedor Traseiro

2

Unid.

224,64

449,28

4

Óleo Hidráulico

60

Litros

21,86

1.311,60

6

Pastilha de Freio.

4

Unid.

148,61

594,44

7

Lona de Freio

2

Unid.

276,48

552,96

8

Kit de Embreagem.

2

Unid.

2.103,27

4206,54

9

Filtro do Ar Condicionado

3

Unid.

24,19

72,57

10

Correia do Alternador

2

Unid.

72,58

145,16

11

Jogo de Vela

2

Unid.

519,00

1.038,00

12

Coifa da Amocinética

4

Unid.

96,77

387,08

13

Mangueira do Radiador

2

Unid.

247,00

494,00

14

Paletas do Limpador
Para-brisa

2

Unid.

243,00

486,00

2
3

Unid.

4

Filtro Hidráulico
(Csp08n-30150715)

4

5

Dente

10

Unid.

44,93

449,30

6

Graxa De 08 Quilos

3

Unid.

86,40

259,20

7

Bateria De 110 A

2

Unid.

414,72

829,44

8

Pino Graxeiro

30

Unid.

3,46

103,80

9

Bomba De Graxa

1

Unid.

100,22

100,22

10

Esteira

2

Par

1.728,00

3.456,00

11

Caçamba (0,25m)

1

Unid.

1.244,16

1.244,16

12

Caçamba (0,40m)

1

Unid.

1.347,84

1.347,84

Unid.

31,10

138,24

Filtro De Combustível
(Copo)

4

Unid.

34,56

65,66

124,40
262,64

Valor Total das Peças e Acessórios: R$ 9.352,04

Valor Total das Peças e Acessórios: R$ 4.142,6
Sistema Esgoto – Mun. – 17 512 1702 4002 3390 30 00 Óleos E Lubrificantes
Item

Especificações

Quant

Unid.

Vlr. Unit.

Total

1

Óleo De Motor 15 W 40

200

Litros

12,47

2,494,00

2
3
4

Fluido De Freio
Fluido Para Radiador
Óleo Hidráulico

15
20
60

Litros
Litros
Litros

8,64
10,37
21,86

129,60
207,40
1.311,60

Valor Total das Peças e Acessórios: R$ 4.142,60
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e
Contratos. Homologação e Ratificação: 28/01/2020.

Valor Total das Peças e Acessórios: R$ 8.083,70
Ratificação do Extrato de Contrato de Prestação de Serviço de Análises Químicas,
Físicas e Bacteriológicas. Referência: Pregão Presencial nº 063/2019, S.R.P.020/2019
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Controle
Analítico Analises Técnicas LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
realização de análises da qualidade da água para abastecimento no Município e Distritos
de Itabirito-MG, incluindo o distrito industrial da BR040, em cumprimento das exigências da portaria de consolidação do ministério da saúde nº 05/17, anexo XX, que trata
do enquadramento das águas aos padrões de potabilidade para abastecimento humano,
exigidos pela mesma. Perfazendo um Valor Total: R$80.420,00 (Oitenta mil quatrocentos
e vinte reais). Forma de pagamento: 05 (cinco) dias uteis após a emissão e conferência da
Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate 31/12/2020 Dotação Orçamentária: 17 512 1701
4.001 33.90.39.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do contrato: 02/01/2020. Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

Valor Total das Peças e Acessórios: R$ 9.323,75

Valor Total das Peças e Acessórios: R$ 9.276,23

, 7 de fevereiro/2020
O LIBERAL Ed.1375 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net

Extrato de Dispensa de Licitação de
Prestação de Serviço de Manutenção
em Sistema de Ar Condicionado. Referência: Processo Licitatório nº 020/2020,
Dispensa de Licitação nº 012/2020, nos
termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço
Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Helio Claret Viana 88916227615. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção
preventiva nos aparelhos de ar condicionado do SAAE de Itabirito-MG. O Pagamento será Mensalmente de acordo com
a necessidade de conserto. Valor Total:
R$7.840,00 (Sete mil oitocentos 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: 24/01/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de serviço de créditos de vale-refeição
em cartão eletrônico ou magnético. Referência: Pregão Presencial nº064/2019,
Contrato 125/2019 nos termos da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratado LE CARD
Administradora de Cartões LTDA. Objeto:
Contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços de gerenciamento
e fornecimento de cartões magnéticos ou
eletrônicos, do tipo vale-refeição, aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE de Itabirito-MG.
Sendo para 10 (dez) meses perfazendo um
Valor Total: R$35.256,00 (Trinta e cinco
mil duzentos e cinquenta e seis reais). Sendo 2.400 (duas mil e quatrocentas) recargas com valor unitário de R$14,69 (quatorze reais e sessenta e nove centavos). Forma
de pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado até 07/10/2020.
Dotação Orçamentária: 17 512 1711 4.030
33.90.46.00, 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 Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
017/2020, na modalidade de Tomada de
Preço nº001/2020 Objeto: Contratação de
empresa de serviços de recomposição asfáltica incluindo o fornecimento, transporte
e aplicação de concreto betuminoso usina-

do a quente - C.B.U.Q. faixa “C” do DNIT
– Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transporte, conforme especificações do
anexo I do edital. Empresa Vencedora e
Habilitada: B & T Terraplanagem e Pavimentação LTDA, perfazendo este pregão
um valor total de R$229.950,00 (Duzentos
e vinte e nove mil e novecentos e cinquenta
Reais), Itabirito / MG, 05/02/2020 – Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente
do SAAE.
Extrato do Contrato de Serviço de Recomposição Asfáltica C.B.U.Q. Referência: Tomada de Preço nº 001/2020,
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada
B & T Terraplanagem E Pavimentação
LTDA. Objeto: Contratação de empresa de
serviços de recomposição asfáltica incluindo o fornecimento, transporte e aplicação
de concreto betuminoso usinado a quente
- C.B.U.Q. faixa “C” do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, conforme especificações do anexo.
Ratificação do Extrato de Contratos
de Fornecimento de Passagens Aéreas.
Referência: Pregão Presencial nº004/2019,
Processo Licitatório nº 020/2019, S.R.P. nº
004/2019 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico de Itabirito-MG. Contratada: Inconfidentes Viagens e Turismo LTDA – ME.
Objeto: Futura e eventual contratação de
empresa especializada para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas,
cotação, emissão, reserva, marcação, remarcação, endosso, reembolso e cancelamento,
para atender as demandas do Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE
de Itabirito-MG. Valor Total R$10.000,00
(dez 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.
Pregão Presencial – 006/2020 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 021/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº006/2020,
Objeto: contratação de pessoa física ou
jurídica para prestação de serviços em
medicina do trabalho, de modo a elaborar, implantar e coordenar o programa de
controle médico de saúde ocupacional –
PCMSO – NR 7, com realização de consultas médicas admissionais, periódicas,
mudanças de função, demissionais, retorno
ao trabalho e perícias médicas. Conforme
especificações do anexo I do edital, no dia
20/02/2020 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.
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Prefeitura de Itabirito trabalha para heliponto
próximo a UPA se tornar realidade

Reunião no batalhão de Operações Aéreas em Belo Horizonte foi primeiro passo para a obra

Projeto do heliponto
próximo a UPA começa a
sair do papel. No dia 28 de
janeiro, as equipes da Prefeitura de Itabirito se reuniram com representantes do
Batalhão de Operações Aéreas, no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte,
para adiantar o processo
de liberação da obra. “É de
grande valia esse heliponto
para Itabirito. Vamos agilizar assim as transferências
para os hospitais de Belo
Horizonte, além de trazer
mais conforto e segurança,
pois os helicópteros não
vão precisar mais pousar
em locais improvisados”,
destaca Orlando Caldeira,
prefeito de Itabirito.
Na ocasião, o Comandante do Batalhão de Operações
Aéreas, Tenente-Coronel Alexandre, destacou os trâmites
para homologação, junto a Anac, da implantação do heliponto nas proximidades da UPA de Itabirito. O serviço atenderá a área da saúde, tanto dos pacientes do SUS quanto dos

pacientes com plano de saúde. “Temos muito a ganhar com
esse novo projeto. Esperamos que ninguém venha a precisar dos serviços, mas, caso precise, tenho a certeza que o
Bombeiro Municipal conseguirá atender com ainda mais
maestria”, enfatiza Rubens Matos, Comandante do Bombeiro Municipal.

Escolas de Itabirito recebem
melhorias para início do ano letivo
O ano letivo em Itabirito começa com escolas reformadas
e prontas para receber alunos e professores para as atividades
de 2020. As obras nos telhados das escolas municipais José
Ferreira Bastos, Natália Donada Melillo e Laura Queiroz foram concluídas no fim de 2019. Ainda no Natália, duas salas
de aula passaram por reformas para atender à grande demanda de alunos da educação infantil, disponibilizando 56 novas
vagas.
Além destas obras, a Escola Municipal Ana Amélia Queiroz teve o piso da cozinha trocado. “As reformas trazem mais
conforto e qualidade de vida para alunos, professores e funcionários das escolas, dando melhores condições de trabalho e
melhor desempenho escolar dos estudantes”, destaca Iracema
Mapa, secretária de Educação.
Outra obra que é destaque é a reforma da CMEI Dona Baratinha, que era um anseio da comunidade do bairro Vila Gonçalo. Na intervenção, as salas de aula foram reformadas e transformadas num ambiente adequado para receber as crianças para
o ano letivo de 2020. “É sempre bom poder atender e entregar
obras dessa importância para a comunidade. As crianças são o
futuro de Itabirito e merecem essa atenção do poder público”,
enfatiza Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito.

Reforma da Cmei era uma demanda dos
moradores do bairro Vila Gonçalo

A Prefeitura também atuou nas instituições da zona rural
do município. Em parceria com a Vale, começou a obra de
construção de uma quadra coberta na Escola Municipal Padre
Antônio Cândido, no distrito de São Gonçalo do Bação. “A
obra beneficia todo o distrito, oferecendo à comunidade local
uma boa opção de integração, esporte e lazer em local seguro”, relata a secretária de Educação.

A

juíza Eleitoral de Itabirito, Vânia Borges, publicou decisão que muda alguns locais de votação para as próximas
eleições. Segundo a decisão, a mudança se dá para privilegiar o uso de espaços públicos em detrimento daqueles
privados, além de questões de acessibilidade e logística. Assim, fica definida a criação de local de votação na Escola
Estadual Intendente Câmara, que já conta com 12 seções, mediante exclusão dos seguintes locais: Rotary Clube,
Sede da Corporação Musical Santa Cecília, Sede da Corporação Musical União Itabiritense, Sede do Sindicato dos
Metalúrgicos, Sede do Lions Clube. Os eleitores afetados pelas mudanças podem procurar o cartório eleitoral até 06
de maio deste ano para solicitarem mudança de local de votação, caso desejem.

O

presidente da Câmara Municipal de Itabirito (em
Minas Gerais) vereador Renê Américo da Silva,
empossou o advogado Thiago Penzin Alves Martins,
que foi aprovado no concurso (da Câmara) com o edital
de número 01/2015. A posse aconteceu na terça-feira
(28 de janeiro). Nesse concurso, houve 15 aprovados.
Doze já haviam sido convocados de acordo com a demanda da Casa Legislativa itabiritense. “Pela legislação, eu poderia chamar os aprovados restantes até abril
deste ano. Contudo, tenho comigo a seguinte noção:
‘direito é direito’. Não há motivo para protelar. Isso geraria um desgaste aos aprovados que estão esperando há
tempos”, disse o presidente. Outros dois profissionais
também foram convocados. Contudo, eles não se apresentaram. Isso quer dizer que os próximos da fila serão
chamados.

Recepcionando centenas de educadores no ginásio da Carioca, a cidade de Itabirito deu início oficialmente ao
seu ano letivo de 2020. As diretoras das escolas municipais, a Secretária de Educação Iracema Mapa e o prefeito
Orlando Caldeira compuseram a mesa da solenidade. Para Iracema, 2020 será um ano de inovações, com foco em
projetos, inclusive, para a Educação de Jovens e Adultos. Em seu discurso, Orlando citou Piaget: “o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações
fizeram”. Orlando agradeceu ainda a cada educadora e educador presente pelo “compromisso de cada um na arte
de ensinar e, saibam que valorizamos imensamente o trabalho de todos que buscam uma escola melhor”. O evento
contou ainda com uma palestra formativa sobre a Base Nacional Comum Curricular, nova diretriz educacional para
o ensino básico e médio do país.

cogumelo2005@yahoo.com.br

Rose da Saúde: Ela não é médica, nem enfermeira, formada em assistente social e com
uma longa experiência profissional presta
extraordinário serviço às famílias por ocasião
de enfermidades de seus entes queridos. Sempre dinâmica e com
pleno conhecimento da área, ela busca soluções e recursos médicos
para amenizar o sofrimento dos enfermos. Rose da saúde é gente
querida e admirada em nosso município e vai fazendo história na
arte de servir.
Sintonia: A cidade já entra no clima de carnaval com a decoração
pelas principais ruas. Sábado, a partir das 15 horas, em frente ao
GREMBER tem pré-carnaval sob o título “Samba agora é Batuta”.
Você vai divertir prestigiando os shows de Axé- Mais, Mina Bloco,
Pirulito da Vila e Havaianas Usadas.
Nilton França: Faleceu no último dia primeiro. Filho de tradicional família itabiritense. Na vida profissional foi inspetor e auditor
do Banco do Brasil e na década de 70 trouxe a agência bancária
para Itabirito. Pai de Flaviano, Franciele, José Nilton, Wander e
Daniela. Casado com Elizabeth Rocha, deixa saudades pela sua
forma alegre e participativa.
Perdas: Itabirito perdeu pessoas ilustres e queridas em nossa sociedade: Dona Tilma, mãe do ator e cantor Thelmo Lins. José Gurgel,
mais conhecido como Zezinho Avon. Aos familiares nossas condolências.
A grande Glaura: A comunidade casa-branquense foi informada
que todos os orçamentos e projetos para a segunda etapa da reforma
da igreja de Santo Antônio foram aprovados. A população aguarda
o início da tão sonhada obra de restauração do belo templo.
História: No próximo dia 03 de abril comemoramos os 311 anos
do surgimento, e também 300 anos da conclusão da edificação da
bela igreja da Boa Viagem, e também 300 anos de emancipação da
mina de ouro da capitania de São Paulo.
Por onde anda? Juliano Rodrigues, filho do saudoso Agostinho
Rodrigues Filho (Tutuquinha). Ele é professor de grande conceito na cidade, pai de família exemplar e destacada liderança que
cultiva grandes amizades. Professor Juliano Rodrigues é gente de
expressão na região dos Inconfidentes.
Legislativo: Recebeu na última reunião relatório das atividades da
especialidade médicas com números que são recorde e demonstra sintonia e comprometimento do secretário de saúde, Dr. Marco
Antônio Marques Felix e sua equipe de trabalho. São dados que
projetam Itabirito colocando-a em um cenário de destaque em Minas Gerais.
Tarde de domingo: Muita atenção para as emoções deste domingo quando o líder, Cruzeiro Esporte Clube, enfrenta o América no
clássico que pode consolidar a fama de melhor de Minas. A china
azul, na expectativa de vitória, promete muita festa pela cidade.
Segundo aquele filósofo famoso (depois nós citamos o nome) que
foi muito feliz em suas palavras: Haja o que houver, o mundo será
sempre azul.
Você tem saudades? Da festa do Pastel de Angu criada por Ricardo Francisco de Paula, que projetava Itabirito em nível nacional
graças a este atrativo temático. Assim como São Braz do Suaçuí
é terra da legitima empada, Lagoa Dourada do Rocambole, o pastel de Angu projetou Itabirito como uma guloseima de alto padrão
de qualidade. A festa acontecia no final de semana que precedia o
aniversário da cidade e toda sua renda era revertida para os caixas
escolares. Atrações musicais de renome nacional, presença dos turistas, apresentações culturais de nossa cidade faziam do evento
destaque no interior de Minas.
Para Refletir: Educai as crianças e não será preciso punir os homens. (Pitágoras).

3561-0508
3561-3584
98979-4354

feira, 7 de fevereiro/2020
O LIBERAL Ed.1375 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Cônsul da Alemanha conhece
o potencial de Itabirito para
novos projetos e parcerias
Representante do governo alemão conhece as
oportunidades de parcerias com o Município

A Prefeitura de Itabirito apresentou a cidade e seu potencial para o
cônsul da Alemanha, Victor Sterzik,
durante a última terça-feira, dia 04.
O representante alemão conheceu
alguns locais estratégicos, como
Centro Histórico, galpão da Delphi,
prédio da Fábrica Velha e área da
Julifest, com o objetivo de vislumbrar possibilidades de parcerias entre Itabirito e o país europeu. “Essa
visita foi muito oportuna e faz parte
do esforço da Prefeitura para divulgar nossa diversificação econômica
e buscar recursos internacionais”,
explicou Orlando Caldeira, prefeito
de Itabirito.
No primeiro momento da visita,
o cônsul Victor Sterzik conversou
com as equipes de Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente, áreas que, segundo
ele, há mais possibilidades de interação num primeiro momento. Ainda
no Gabinete, o cônsul teve a oportunidade de experimentar o Patrimônio Imaterial de Itabirito, o Pastel de
Angu, que foi muito elogiado pelo
convidado. “Eu já tinha ouvido falar
desse famoso pastel, tanto que nem
almocei só para poder apreciar melhor o delicioso petisco”, elogiou.
Ao conhecer a área da Julifest, o
cônsul externou seu desejo de trazer
para Itabirito a Oktoberfest, tradicional festa da cidade de Munique, popularizada no Brasil em Blumenau
(Santa Catarina), e que pretende ampliar para outras cidades brasileiras.
Victor também viu possibilidades
de ocupação do galpão da Delphi,
com fábricas de equipamentos para
mineração, e se comprometeu ajudar no trabalho da Prefeitura trazer
empresas para a cidade.
Outra parceria é na área de Educação, em que escolas de idiomas
ensinariam Alemão aos itabiritenses,
o que facilitaria a possibilidade de
realização de intercâmbio de alunos
do município para estudar na Alemanha. “É mais uma oportunidade
para nossos jovens ampliarem suas
opções de educação e desenvolvimento cultural”, destacou o prefeito.

Ao fim do dia, Victor Sterzik se
reuniu com autoridades de Itabirito
e comentou suas impressões sobre a
cidade: “Há mais de 40 anos eu passo por fora de Itabirito, em direção
a Ouro Preto, e nunca imaginei que
aqui tinham tantas riquezas e potencialidades. Acredito que, assim como eu, muitos outros também irão
se surpreender quando visitarem
este município”.
O cônsul explicou que seu papel
é buscar novas oportunidades para
unir os dois países. “Gosto de mostrar resultados e estou sempre dis-

posto a ouvir boas ideias e a encontrar as pessoas certas para nos ajudar
a realizá-las”, disse. Para Victor Sterzik, havendo criatividade, muitas vezes nem é preciso o desembolso de
dinheiro público.
A vinda de Victor Sterzik faz
parte de um programa da Prefeitura de Itabirito, que busca parcerias
internacionais, com o objetivo de
divulgar o município e trazer novos
projetos. Além do representante da
Alemanha, os gestores de Itabirito
tiveram encontros com os cônsules
do Reino Unido, Itália e Áustria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia de Fundação ASSOCIAÇÃO GESTORA
DO MUSEU VIRTUAL DE ITABIRITO

Convoca-se os interessados para a Assembleia de Fundação da Associação Gestora
do Museu Virtual de Itabirito a comparecerem no dia 15 de fevereiro de 2020, às 16horas,
à Praça da Estação s/nº – Centro - Itabirito, para participarem da mesma, na qualidade
de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social
e eleitos os membros da Diretoria. Itabirito, 04 de fevereiro de 2020. Pela Comissão Organizadora: Jorge Antonio de Sousa, Cláudia Regina de
Alencar Ferreira e Mariza Barros Tassar de Almeida.

(31)

98827-5073
R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO
Praia/ITABIRITO

3561.7814

(31)

Al. Wolmer de Abreu Matos,160 - Centro - ITABIRITO

NOTAS
DA PEDRA

Elson
Cruz

O BERRO DO
BODE ZÉ

Trambolho inútil
na sala de aula

Fim das férias, volta às aulas e um calor abrasador, uma canícula de meter inveja ao Saara! Ovo, se bobear, já sai meio cozido
do fiofó da galinha! O professor, meio bambo sob a pressão da alta
temperatura, considera os metros como quilômetros a distanciá-lo
da sala de aula, mas, assim como a Pollyanna do livro, espera a
compensação sob o vento refrescante do ventilador, ao chegar
ao local de trabalho. Entra na sala, quase não acreditando ter ali
chegado sob tais condições e se apressa na direção do ventilador,
ainda inerte. Mas, oh! ... decepção das decepções! Ligado, o aparelho continua como uma pedra postada no canto. Desaparece
a Pollyanna e entra em cena a indignação contra aquilo que lhe
parece uma conspiração, nos primeiros momentos, após o esfriamento da esperança. Essa angústia é real e vem de dentro de
escola municipal, em Itabirito, onde o calor reina soberano, dificultando o ensino/aprendizado, enquanto, diante dos olhos, o recurso
contra ele não passa de um estorvo irritante nunca reparado. Se
ali não estivesse, o calor até pareceria menor e não insultante,
conforme se mostra a zombar do trambolho inútil.

O LIBERAL Ed.1375 - Sexta-feira, 7 de fevereiro/2020
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Vereadores de Mariana discutem
projeto de lei que visa à doação de
imóvel a uma empresa da área têxtil

Imóvel está avaliado em R$8 milhões e a preocupação de alguns vereadores é a
desvalorização do empresariado local. Investimento da empresa será de R$36 milhões
MICHELLE BORGES

Na primeira reunião de vereadores de Mariana de 2020, ocorrida nesta segunda-feira (3), os
parlamentares debateram diversos
projetos importantes para a cidade. O que gerou mais discussão
foi o projeto de lei (PL) 03/2020,
que autoriza a doação de imóvel
a uma empresa da área têxtil para
instalação no município. O projeto
entrou na casa no dia 29 de janeiro e devido ao prazo curto, alguns
vereadores pediram mais esclarecimentos sobre o documento. Então, na manhã desta quarta-feira
(5) aconteceu a Reunião Extraordinária da Comissão de Finanças,
Legislação e Justiça com representantes da empresa, Multifiber
Participações e Investimentos
Ltda., da Prefeitura, da Fundação
Renova e Associação Comercial
Industrial e Agropecuária de Mariana (ACIAM).
A presidente da Comissão,
Daniely Alves (PR), justificou a
iniciativa. “Como foi a nossa primeira reunião após o recesso, nós
achamos necessário ter um prazo
para conhecermos o projeto e ele
ser amplamente discutido. Nós
sabemos do anseio do executivo
e principalmente da população
com a perspectiva de geração de
emprego na cidade, mas esse é um

Batuta Folia traz clima de Carnaval
para Itabirito neste sábado
Ensaios de Carnaval agitaram os distritos no último fim de
semana e agora chega à sede de Itabirito, no dia 08

O samba agora é Batuta em
Itabirito! E o último Ensaio de Carnaval acontece na Av. dos Inconfidentes (em frente ao Grember) no
próximo sábado, dia 08 de fevereiro,
a partir das 15h. “Itabirito já respira
um clima diferente, com a decoração
de Carnaval invadindo as ruas da cidade. Agora os Ensaios de Carnaval
Batuta Folia trazem a animação que
marcam os dias de festa, com uma
prova das atrações que estamos organizando com muito cuidado para
agradar a todos os públicos”, ressalta
Junia Melillo, secretária de Patrimônio Cultural e Turismo.
A programação do Batuta Folia inicia às 15h, com o show do
Axé Mais. O Mina Bloco sobe ao
palco às 17h. Pirulito da Vila assume o ensaio às 19h, e o Havayanas
Usadas encerra o dia de ensaio a
partir das 21h. “Itabirito tem mesmo um samba batuta! Temos um
povo ordeiro, que gosta de festa,
então estamos organizando tudo
para que a folia na cidade seja organizada, atrativa e com respeito
ao dinheiro público. Muita animação, bons shows e organização estão sendo a nossa marca. Encontro
todos lá!”, convida Orlando Caldeira, prefeito de Itabirito.
Batuta Folia nos distritos
Acuruí foi palco do Batuta
Folia no dia 1º de fevereiro, com

muita animação ao som do Bandão de Carnaval e de Letícia Garcia e banda. Já no domingo (02) foi
a vez do distrito de São Gonçalo
do Bação ensaiar para o Carnaval
2020. O público curtiu os shows
gratuitos do Bandão de Carnaval
e da banda Virtude do Samba, na
Praça da Matriz.
“O Batuta Folia em São Gonçalo do Bação, como esperado,
foi animado e manteve a tradição
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de nossa cultura local. O Bandão
animou o público, e achei justa a
homenagem às personalidades que
contribuíram para a cultura local,
com os bonecos gigantes da Tia
Lolinha, José Farid, Hilton Malheiros e outros”, conta Douglas Henrique de Oliveira e Silva, morador
do bairro Munu. “Ansioso para o
Carnaval chegar logo. Parabéns à
Prefeitura e aos organizadores”, encerra o folião.

compromisso dessa Casa para que
possamos votar tranquilamente favorável ou contrário ao projeto”,
explicou.
O gerente da Mutifiber, José
Célio Fonseca da Cunha, falou
das atividades que a empresa irá
desenvolver na cidade, caso o
projeto seja aprovado. “Como a
Multifiber já detêm a tecnologia e
a expertise da industrialização têxtil, vai ter uma indústria de fabricação de tecido com cama, mesa,
banho, uniforme, material cirúrgico. Paralelamente, vamos instalar
duas unidades de processamento
de serviços, que são lavanderias
industriais que, inicialmente, estariam processando cinco toneladas
de roupas por turno. O objetivo é
atender o ramo hospitalar e hoteleiro também com locação e higienização das roupas”, pontuou.
Durante as falas na segunda e
nesta quarta, os vereadores reforçaram que a maior preocupação
é a falta de valorização do empresariado local. “Infelizmente
na prática isso não acontece em
Mariana, que foi palco da tragédia
e até tem sido vitrine para outras
cidades usufruírem de um dinheiro que deveria ser nosso. Nós não
somos contra a vinda da empresa,
nós temos conhecimento de como
isso vai ser bom para a cidade, só
que não podemos entregar apenas
em uma discussão. Sabemos que é
uma boa intenção, mas precisa de
planejamento, uma análise profunda. É um terreno de R$8 milhões
e nós temos aqui empresários que
precisam de 1000m² para expandir
seus negócios e contribuir com a
cidade. O interesse primário aqui
é o empresariado local, pois o que
vemos hoje são empresas de fora
sendo beneficiadas”, salientou o
vereador Bruno Mól (MDB).
O investimento da empresa,
segundo José Célio, será de R$36
milhões. Para explicar como será o
empréstimo, Sara Laine de Castro,
coordenadora do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) enfatizou que a doação do
terreno é uma politica pública de
atração de investimento de grande porte, que é utilizada como via
de regra por diversos municípios.
“Para que o banco libere um empréstimo, isso qualquer banco, a
empresa precisa dar uma garantia,

que seria o terreno, isso em primeiro grau. Ainda não foi definido
o valor desse empréstimo, pois o
projeto tem um cronograma de
investimento e nós vamos analisar
ainda a necessidade do crédito que
a empresa precisa. O que quero
ressaltar é que eu entendo quando
vocês falam de fortalecer o empresariado local, o BDMG pode ser
um parceiro nessa política. Mas
quando uma empresa vem para a
cidade, todo tecido empresariado
local também é beneficiado”, destacou.
Paulo Lessa, Analista de Projetos Socioeconômicos da Fundação Renova, discorreu sobre
a participação da instituição no
investimento. “O impacto econômico será muito grande, por isso
a gente defende isso para Mariana, pois é um marco. É a primeira
empresa que tem a intenção de investir na cidade após a tragédia e é
fora do ramo da mineração. É um
momento histórico, que depende
da aprovação de vocês, mas as negociações serão do município. Estamos dando um passo para novas
oportunidades futuras”, inteirou.
Ao final o presidente da Câmara, Vereador Leitão (SD) deu uma
sugestão para que o terreno do município não seja utilizado nas negociações. “Talvez, uma saída seja
o repasse do terreno que a Renova
passou para o município construir
os predinhos (Bairro Cabanas) e
seja utilizado para a instalação da
empresa. Assim, não colocaríamos
o terreno na prefeitura em risco”,
sugeriu. O representante da Renova explicou que vai consultar
o jurídico da empresa para ver a
viabilidade, mas adiantou que não
acha possível a compra do terreno
para outra empresa. “Temos que
ver o instrumento que pode ser feito isso. Nós temos que deixar claro
que verba indenizatória é diferente
de verba reparatória. Tem todo um
procedimento e dependendo pode
demorar até seis meses, pois o processo da Renova é moroso. Mas
vamos estudar essa possibilidade”,
concluiu.
Todas as sugestões da reunião,
incluindo não só deste, mas de outros terrenos serão enviados para
Renova e prefeitura. O projeto deve
entrar em pauta na próxima reunião
ordinária, na segunda-feira (10).

