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"Tanto quero o
pão e o vinho,
a realidade e a
fantasia, é isso que
nos mantém vivos."
Cazuza
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Abre alas para o sucesso:
Carnaval de Itabirito une tradição e inovação
Sanderson Pereira

"Ó abre alas que eu quero passar". Ao
ritmo do sucesso de Chiquinha Gonzaga, o
Itabirito Folia 2019 abrirá alas, nesta quarta-feira, para uma programação para ficar
marcada na história. A folia itabiritense
fará jus ao rótulo de Carnaval dos Carnavais aliando a volta dos trios elétricos, que
garantirão os hits do momento no Circuito
Central, à tradição das marchinhas.
No domingo e na terça-feira, dias 3 e
5 de março, a irreverência é garantida no
Monumental Desfile da Bandalheira. O

bloco, que abrilhanta o Carnaval de Itabirito há cerca de seis décadas, levará às ruas
neste ano o tema 'Casa da Jenifer', fazendo
referência ao sucesso interpretado por Gabriel Diniz. "Encontrei ela no Tinder", como diz a música? Ou seria na Bandalheira,
nas ruas de Itabirito?
A criatividade da Banda Ré 100 Dó
Nos mesmos dias, a rua ganhará as cores da tradicional e criativa Banda Ré 100
Dó. "Nossa expectativa é a melhor possível e a ideia é surpreender a população",

Prefeitura de Mariana realiza o
pagamento dos funcionários
no dia 1º de março

A

Prefeitura de Mariana informa que pagará
todo o seu quadro de funcionários municipais nesta sexta, 01. A gestão fez diversas
análises e otimizações de gastos para que o
pagamento ocorresse já no começo do mês.
E as boas notícias não terminam por aí, todos
os professores receberão o 14º salário também
nesta sexta. A ação, que acontece de forma
diferenciada nesse mês de março, além de ser
um compromisso com os servidores, irá gerar o
aquecimento do comércio em todo o município.

O

Sanderson Pereira

destaca Teomar Wilson, um dos integrantes da diretoria do bloco.
Nesta edição, o desfile da Ré 100 Dó
contará com a participação do bloco Unidos do Coronel Alves, criado na rua homônima, que deve levar 150 integrantes às
ruas no Carnaval, e da Casa Real do Itabirense Esporte Clube.
Tradição que inicia no Santo Antônio
Do Santo Antônio ao Circuito Central,
a Banda do Santo Antônio promete muita
animação no domingo de folia. "Participa-

mos do Carnaval de Itabirito há cerca de
30 anos. O bloco começou com amigos se
reunindo, fui convidado para participar e,
hoje, estou à frente, junto com meu filho
Sidney e com o apoio de várias pessoas do
bairro", afirma Silvio dos Santos da Silva.
Neste ano, a expectativa é de que a Banda
do Santo Antônio desfile com mais de 100
integrantes.
Confira a programação completa do
Itabirito Folia 2019 no site oficial da Prefeitura: www.itabirito.mg.gov.br

Atraso no pagamento dos cooperados
do transporte em Ouro Preto é tema de
debate em reunião dos vereadores

Representantes da cooperativa e da gestão do contrato da prefeitura não atenderam
requerimento de vereadora. Atrasos chegam a sete meses, segundo os edis

Os trabalhos prestados pela Cooperativa de Serviços de Transporte do Brasil
para a Prefeitura de Ouro Preto foram
tema de debate em mais uma reunião
na Câmara de Ouro Preto. A vereadora
Regina Braga (PSDB) havia solicitado a
presença do presidente da cooperativa na

Jornal O LIBERAL entra em recesso durante a semana de carnaval, começando a partir da
segunda-feira, dia 4 de março. As atividades serão retomadas normalmente dia 11 de março.

reunião da terça-feira (26), bem como da
gestora do contrato pela prefeitura. Mas
nenhum dos representantes compareceu
à Tribuna Livre, sem até mesmo dar justificativa, segundo a Casa.
Os atrasos no pagamento dos cooperados e a precariedade na prestação dos
serviços foram pontuados pelos edis. “A
gente tem acompanhando os atrasos no
pagamento de fornecedores e prestadores
de serviços da prefeitura, o que é relativamente normal, chegando até a três meses.
Mas no caso da cooperativa, há casos de
até sete meses com cooperados trabalhando sem receber. O que eu vejo é que
para a cooperativa a situação é confortável, pois ela tem renovado seu contrato
com o executivo. Agora para o cooperado está péssimo, como um pai e uma mãe
de família trabalha todo esse tempo sem
receber? Isso para mim é serviço escravo”, pontua a vereadora.
Outra situação agravante são os
transtornos dos usuários do transporte.
“A prestação do serviço fica comprometida, pois não há segurança. Como os
cooperados vão fazer manutenção dos
veículos, se eles não recebem? Chega
uma hora que esse carro não tem condições de rodar sem manutenção. O que
é ruim para todos, pois o serviço fica
comprometido. A saúde principalmente é
prejudicada, pois há muitas pessoas que

precisam do transporte para tratamento
em Belo Horizonte e não tem como ir”,
reforça a vereadora.
A presença dos representantes, da
cooperativa e da prefeitura, é para esclarecer o motivo dos atrasos, se é a cooperativa que recebe e não repassa, ou a
prefeitura que não está repassando os
recursos. “Esse encontro na Câmara era
importantíssimo para esclarecer essas situações e não ficar no disse e me disse”,
reforça Regina.
O vereador Chiquinho de Assis (PV)
da base aliada, também se manifestou
sobre o assunto. “A gente percebe que
ao longo de anos esse modelo não é satisfatório. Sempre falo que é um modelo
que beira escravidão, em que as pessoas
trabalham sem receber durante meses.
Não vir dialogar conosco nesse momento
é muito ruim, dá margem a suposições e
eu prefiro trabalhar com a verdade”, ressaltou o vereador.
A Câmara enviará um documento
oficial assinado por todos os vereadores
relatando a indignação da Casa com a situação dos cooperados.
A nossa equipe entrou em contato
com a prefeitura para se pronunciar sobre
o assunto e também com a cooperativa,
mas até o fechamento desta edição não
recebeu posicionamento algum de nenhuma das instituições.
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CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
DOUGLAS HENRIQUE CUSTÓDIO VIANA, brasileiro, solteiro,
garçon, natural de Ouro Preto-MG,
nascido a 01/06/95, filho de Esdras
Viennier Viana e Lourdes Priscila
Custódio e TÁSSILA DOS SANTOS RODRIGUES, brasileira, solteira, atendente de farmácia, natural
de Mariana-MG, nascida a 11/09/95,
filha de Evaldo José Rodrigues e Vera
Adriana dos Santos Rodrigues; Ambos residentes neste subdistrito;
RICARDO DA SILVA FERREIRA, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de São Miguel do Araguaia-GO, nascido a 07/04/80, residente
em Itabirito-MG, filho de Manoel
Alves da Silva e Elza Ferreira da Silva e GILSARA NUNES CORRÊA,
brasileira, solteira, técnica segurança
trabalho, natural de Ouro Preto-MG,
onde reside, nascida a 13/10/82, filha
de Antônio Luis Corrêa e Joana Maria
Nunes Corrêa;
BENJAMIN EDUARDO NOVAIS,
brasileiro, solteiro, mecânico, natural de Ouro Preto-MG, nascido a
14/08/78, filho de Benjamin Constant
de Ramos Novais e Maria Eduarda
Novais e DANIELE MENDES RODRIGUES, brasileira, solteira, auxiliar serviços gerais, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 24/08/87, filha
de Eudes Bonifácio Rodrigues e Marlene Auxiliadora Mendes Rodrigues;
Ambos residentes neste subdistrito;
MADS MEGÁRD, norueguês, solteiro, educador, natural de Trondheim-Noruega, onde reside, nascido a
12/02/92, filho de Olav Halvor Megárd e Annelise Megárd e GIULIA
PINHEIRO BOLZAN DE MORAIS, brasileira, solteira, designer,
natural de Alegrete-RS, nascida a
27/03/89, residente neste subdistrito,
filha de José Luis Bolzan de Morais
e Eliane Pinheiro de Morais;
Apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 1525 do
CCB. Se alguém souber de algum
impedimento oponha-o legalmente.
Ouro Preto,26 de fevereiro de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular
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CPI das Barragens de Ouro Preto

Na reunião da Câmara Municipal dessa terça-feira (26/02) o vereador Geraldo Mendes
(PCdoB) protocolou um requerimento contendo denúncia e pedido de instauração de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para apurar a “ausência de transparência das empresas mineradoras sobre as condições de segurança de suas barragens”.
O vereador ressaltou que os crimes ambientais ocorridos no distrito de Bento Rodrigues
(Mariana) e no município de Brumadinho, ambos em Minas Gerais, trouxeram grandes e
pertinentes preocupações aos moradores de Ouro Preto, no que diz respeito às barragens
existentes no Município. Ouro Preto possui trinta e três barragens, e a maioria esmagadora
da população não tem conhecimento da situação de segurança de cada uma delas.
No dia 20 desse mês de fevereiro, cerca de 15 pessoas da região do distrito de Engenheiro Corrêa tiveram de deixar suas casas devido ao risco de rompimento de uma barragem.
O artigo 18 da Política Nacional de Segurança de Barragens define que “a barragem que
não atender aos requisitos de segurança nos termos da legislação pertinente deverá ser recuperada ou desativada pelo seu empreendedor, que deverá comunicar ao órgão fiscalizador as
providências adotadas”.
Seguindo as regras para instauração de CPI pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto, o presidente da Câmara encaminhou a denúncia apresentada pelo vereador Geraldo
Mendes e assinada por
quatorze vereadores para a
Comissão de Legislação,
Justiça e Redação. Depois
de devidamente analisada,
o presidente nomeará os
três vereadores que farão
parte da CPI das Barragens
de Ouro Preto.
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VENDO CASA
nova, de esquina,
187,10m², com
3 quartos, suíte,
aquecimento solar,
sauna e churrasqueira.
Tel: (31) 99762-3892.

Nylton
Gomes
Batista
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nbatista@uai.com.br

A bestialidade
política no topo

Este texto é passado à frente de outro, pois prioridade existe
também aqui, onde se trata da questão humana, em sua ampla diversidade. O tema do texto substituído está ligado ao da semana
anterior, quando foi focalizada a atitude leal de um irracional em relação ao ser humano. Entretanto, o tema é algo similar, no sentido
inverso, pois se trata do comportamento irracional, para não dizer
bestial, do ser humano em relação ao seu semelhante. Na semana
anterior focou-se a atenção na lealdade de uma gatinha à sua protetora. Nesta semana, trata-se da deslealdade e desumanidade de
um político em relação ao seu próprio povo!
Alguém já disse que a política é como nuvem, em constante
mutação de seu formato, que pode variar entre rebanho de mansos
carneirinhos, a “pastar” no azul, até grande e compacta manada de
búfalos a esconder a luz do sol; a segunda hipótese vem se configurando, gradualmente, na vizinha Venezuela, prometendo para
qualquer momento uma terrível tempestade, se não ocorrer algum
fenômeno com consequências adversas, fazendo-a dissipar-se.
Analise-se, imparcialmente, a situação daquele país, antes a navegar num mar de petrodólares, formado pela abundância do petróleo,
e, agora atolado no lodaçal para o qual foi conduzido pela inépcia do
chamado “chavismo”, uma das várias estultices a medrar no mundo político. A população, quando não consegue escapar de suas
fronteiras, está a morrer de fome, simplesmente porque não há comida; doentes são candidatos a defunto, por antecipação, porque
não há médicos que os atendam, não há hospitais que lhes deem
assistência, não há medicamentos que os curem. Quem quer e pode trabalhar não tem emprego. Só tem garantia de sobrevivência
os que participam do governo ou rezam pela cartilha do Maduro,
só no nome, porque, politicamente, está podre! O safardana, político e pessoa, ultrapassou todos os limites do mau-caratismo, do
desrespeito à pessoa humana, da deslealdade e de tudo que se
possa imaginar contra o seu semelhante. Fechar as fronteiras para impedir a entrada de ajuda humanitária (alimentos e remédios),
espontaneamente oferecida por outras nações, é o suprassumo da
desumanidade e pode a ação ser configurada como tentativa de
genocídio. Compare-se o ato do governo Maduro ao de indivíduo
que encarcera alguém e lhe nega comida. Se realmente houvesse
lei internacional, ou se a ONU funcionasse, o ditador venezuelano
seria preso e condenado por tentativa de genocídio, assim como um
indivíduo pode ser condenado por tentativa de homicídio, se impede
que semelhante se alimente. O fato que mais exemplificou a desumanidade “madurenha” foi a ação da queima de dois caminhões, à
retaguarda dos militares venezuelanos, que os liberaram na fronteira com a Colômbia. Ditos caminhões estavam carregados com víveres, e os militares da fronteira pareceram “bonzinhos” aos olhos da
plateia. Não estariam combinados com os incendiários? Obediência
cega à irracionalidade e pura maldade, não aceitas nem em tempos
de guerra! O governo Maduro prefere ver o povo venezuelano com a
“boca-cheia-de-formigas” a ter que ceder um milímetro em sua insanidade, mas não teve escrúpulos em receber dinheiro externo, a título
de financiamento de obras num esquema duvidoso com empresas
também estrangeiras para, em seguida, dar o calote. Para não receber a ajuda humanitária, alega que comida está contaminada e que
paga, na hora, toda a comida que o Brasil quiser lhe vender. Sujeitinho
cara-de-pau: não paga o que deve e ainda conta bazófias!
Enquanto tudo isso se passa da fronteira para lá, no terreno
“madurenho”, no lado tupiniquim, cientistas políticos se esforçam,
não para justificar o injustificável, mas, para defender a petulância
daquele ditador. Um deles, cheio de cuidados, como se a orientar
alguém em depoimento à Justiça, diz: - é até perigoso chamar de
ditador o presidente Nicolás Maduro. Ele não é ditador, pois foi eleito
pelo povo – Ora, vá pro raio que o parta! Se Maduro não é ditador,
quem é? Seu atual mandato foi conquistado em eleição convocada
de forma irregular, pela Assembleia Nacional Constituinte, criada por
ele à margem da Lei; dela não puderam participar partidos e candidatos da oposição; ele persegue a tudo e a todos que o contrariam;
levou a fome e a miséria à população em situação de paz; acima
de tudo, não reconhece Assembleia Nacional (Congresso), eleita
democraticamente. Que mais é preciso para o seu regime ser uma
ditadura? Os que dizem ser perigoso rotular Maduro como ditador
são os mesmos que intitulam “ditadura” o regime de exceção, aqui
implantado em 1964. Houve erros, nos dois lados, mas em nenhum
momento faltaram alimentos e remédios ao povo; em nenhum momento, a população teve que emigrar em massa. Dos que se meteram na confusão, muitos tiveram que pagar, mas agora recuperam
tudo com juros e correção monetária e... dentro da lei!
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Prefeitura obtém liminar de
despejo para Ocupação Chico Rei
Da decisão cabe recurso. Caso sejam retiradas as
famílias, executivo terá que pagar aluguel social

A Prefeitura de Ouro Preto
conseguiu, em primeira instância, a reintegração das terras da
Febem, onde está a Ocupação
Chico Rei. Wanderlei Rossi, o
Kuruzu, um dos líderes do movimento, falou sobre a decisão
e também de acordos em favor
da ocupação com o governo do
Estado. Já o executivo municipal
não se pronunciou sobre o assunto.
No dia 23 de janeiro, a juíza
da 2° Vara Cível da Comarca de
Ouro Preto, Ana Paula Lobo de
Freitas, concedeu liminar em
Ação Civil Pública movida pela
Prefeitura da cidade, determinando a retirada das famílias. Na
Ação, que ainda não foi cumprida, a Procuradoria Jurídica do
Município, requereu, inclusive, a
demolição das casas. Como cabe
recurso, a juíza determinou que
as casas não sejam derrubadas.
Atualmente, cerca de 50 famílias estão alojadas em casas de
alvenaria, barracos de madeirite
e casas de pau-a-pique, além de
obras iniciadas. Kuruzu ressalta
que a decisão de desocupação
está nas mãos do prefeito Júlio
Pimenta. “Se o prefeito não quiser desistir de toda ação, ele tem
a opção de fazer um adendo à
Ação Civil Pública inicial e retirar a parte de 1,2 hectares onde as
famílias estão construindo. Ele
pode desistir do pedido de reintegração de posse naquela área”,
explica. “Nós já entramos em
acordo com o governo do estado
e com a Polícia Militar, transferindo as famílias que estavam
numa área que será ocupada pelo
quartel da Polícia, que retornará
para aquela região”, completa.
“Há um acordo com o governo
para que a Ocupação Chico Rei
permaneça nesse local, pois as
terras são do estado e estão emprestadas para a prefeitura desde
1995. A própria Polícia Militar
concordou com o acordo de ficar
de lado das terras. Já tramita na

Imagem atual da Ocupação Chico Rei na área da antiga Febem

Atualmente cerca de 50 famílias estão alojadas em casas
de alvenaria, barracos de madeirite e casas de pau-a-pique,
além de obras iniciadas

Assembleia um Projeto de Lei
que prevê a adoção da área onde
está a ocupação para a Coab, para que ela regularize definitivamente a Ocupação Chico Rei”,
assegura.
Outra determinação da justiça de Ouro Preto é que concomitante a desocupação, a prefeitura
“realize o cadastro de todos os
ocupantes efetivos na área em
questão, inserindo os comprovada e efetivamente vulneráveis
em programas sociais pertinentes, especialmente em programas
de auxílio-moradia e/ou progra-

mas habitacionais”. Essa decisão também foi questionada por
Kuruzu. “A prefeitura não está
dando conta de pagar os alugueis
sociais, acho que são mais de
oito meses de atraso. Quem vai
querer alugar a casa para a prefeitura sabendo que ela não está
pagando? Para onde vão essas
famílias?”, indaga.
A reportagem do Jornal O
LIBERAL procurou representantes do executivo para falar
sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não recebeu
nenhum posicionamento.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Mascotes
de cada time

SOU UM admirador consciente do valor que o esporte representa em nossa vida e em nossa saúde. É, entretanto, com atenção, que sigo o desenvolvimento dos campeonatos nacionais, mas
sem aquela febre dos grandes torcedores que fervem o cérebro até
o último grau. Gostaria até de avançar um pouco mais como torcedor, porque o esporte faz muito bem ao corpo e também ao espírito.
Ele desvia a nossa tensão e atenção dos problemas e nos introduz numa atmosfera de alegria, paz, saúde e muita descontração.
Ele relaxa o espírito muito voltado para os problemas que nos
afligem, diariamente, e nos leva à descontração, propiciando uma
sequência de necessária pausa nos atropelos que invadem nossa
vida diária.
Por isso, e muitas outras razões que eu, caro leitor, julgo importante aquele que se entusiasma pelo esporte. Daqui, segue o meu
aplauso e o meu incentivo em defesa do esporte em geral.
VEJAM OS NOMES dos diversos times com respectivos “Mascotes”:
“- Internacional, Saci Pererê; - Grêmio, Mosqueteiros; - Atlético, Galo; - Sport, Leão; Corinthians, Mosqueteiros; Chapecoense,
Índio Condá; Vitória, Leão; - Palmeiras, Porco; - Fluminense, Guerreirinho; - Botafogo, Biriba (cachorro); - Santos, Baleia; - América,
Coelho; Bahia, Super Homem Tricolor; - Atlético Paranaense, Furacãozinho; - Ceará, Vovô; - Paraná, Gralha Azul; - São Paulo, São
Paulo; - Cruzeiro, Raposa; - Flamengo, Urubu; - Vasco, Bacalhau
ou Almirante” (Casos do Mano Dedé, de Zaíra Melillo Martins, pgs.
130/132, 1ª edição, resumidas).
Voltaire nos presenteou com esta admirável e preciosa frase,
num dos momentos mais críticos da Revolução francesa: “Não concordo com o que dizes, mas defenderei até à morte teu direito de
dizê-lo”. Cada um tem o momento de escolha em todos os momentos de sua vida, mas, diga-se de passagem, é muita gente que torce
por seu time, com toda razão e compreensão. Por isso, termino,
sem desprezar ninguém, que sou “Galo” convicto, pois o símbolo
foi criado “pelo cartunista Fernando Mangabeira no final dos anos
30; a figura do Galo exalta a imagem de imponência, de raça e de
valentia, numa alusão aos galos de briga (ibidem) – Defenda pois
seu time com raça e convicção.
ENFIM, uma das grandes vantagens de praticar esporte é o fato
de ser ele uma forma de aproximação e confraternização dos povos, em geral. Isto é facilmente observável quando da participação
dos Jogos Olímpicos de quatro em quatro anos, em países diferentes. É uma temporada de exibição dos esportes especializados,
exibidos com precisão pelas televisões de todo o mundo, com o
máximo de apreciação dos telespectadores de todos os países. A
próxima Olimpíada será em TÓQUIO, ano 2020.

Em Confins, Flash mob
com Zé Pereira, de Ouro
Preto, surpreende turistas

Quem escolheu visitar Minas nesse carnaval e desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves nesta segunda-feira (25/2) foi surpreendido
com uma inusitada apresentação da agremiação folclórica reconhecida como ‘o mais antigo bloco carnavalesco em atividade do Brasil’. O Zé Pereira
do Club dos Lacaios surgiu na antiga capital da Província de Minas Gerais,
Ouro Preto, organizado pelos lacaios, empregados do Palácio do Governo,
para concorrer com o grupo carnavalesco da nobreza, Os Machadinhos. E,
desde 1867 até os dias de hoje, sustenta a tradição de percorrer as ruas da
histórica cidade com homens vestidos de capeta, os chamados ‘cariás’, que
riscam o chão de pedra, tirando faíscas com suas lanças, e correm atrás da
criançada, seguidos por bonecos gigantes e seus percussionistas.
No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, o Zé Pereira, que completou 152 anos de existência, participou da gravação de um flash mob para
divulgar a cultura mineira, e surpreendeu os viajantes que por ali passavam.
Mas quem perdeu não precisa ficar triste, pois o Zé Pereira ainda é um
dos pontos altos do carnaval ouro-pretano. Todos podem participar dos seus
desfiles, nos dias 01, 02, 03 e 05 de março, sempre às 20 horas, pelas ruas
da histórica cidade mineira. O Zé Pereira do Club dos Lacaios sempre sai de
sua sede, na ladeira de Santa Efigênia, no bairro Antônio Dias, em direção à
Praça Tiradentes, passando pelo Largo do Marília, pelas ruas Bernardo Vasconcelos e Cláudio Manoel. Após desfilar na praça, principal cartão postal
de Ouro Preto, ele retorna à sede pelo mesmo trajeto.
Confira esta e muitas outras atrações do Carnaval Patrimônio de Ouro
Preto, um dos mais famosos do país, no site da Prefeitura.
Ane Souz

Zé Pereira em apresentação surpresa no Aeroporto de Confins
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Vereadores de Ouro Preto
participam de reunião na unidade
da Gerdau em Miguel Burnier
O presidente da Câmara de
Ouro Preto, vereador Juliano Ferreira (MDB), e os vereadores Regina Braga (PSDB), Vantuir (SD)
e Wander Albuquerque (PDT) participaram de uma reunião, na última quarta-feira (20), na unidade da
Gerdau em Miguel Burnier. O objetivo do encontro foi discutir sobre
a possível criação de postos de emprego e a manutenção das estradas
vicinais que cortam o distrito.
Juliano explicou que a reunião
foi articulada pelo vereador Vantuir e que havia uma expectativa de
geração de cerca de 200 vagas de
emprego na unidade da empresa no
distrito ouro-pretano, mas que devido ao rompimento da barragem da
Vale, em Brumadinho, essas contratações foram adiadas. “Nós esperávamos uma notícia mais feliz,
mas com essa questão do rompimento da barragem da Vale fomos
informados de que a empresa fará
adequações nas instalações, nos
métodos de produção e de armazenamento de rejeito na barragem e
que é bem provável que só no final
de 2020 retomem as contratações”.
Juliano ainda destacou que o legislativo ouro-pretano continuará em
diálogo com a Gerdau.
O vereador Vantuir também
avaliou o encontro com representantes da empresa e destacou o
impacto do adiamento das contratações. “O que ia melhorar nossa
economia, gerando emprego para o
nosso município, foi adiado só para
o ano que vem. Nós vereadores estamos acompanhando e fiscalizando para ver se até o final de 2020
vai acontecer mesmo a geração de
novos empregos”, disse.
Já a vereadora Regina Braga
lembrou que os parlamentares estão
em constantes visitas a essas empresas, sobretudo as grandes mineradoras. “Elas exploram o minério,
ganham bilhões de reais com essa
exploração e, no meu modo de pensar, elas deixam muito pouco para
as comunidades, principalmente,
para aquelas que são diretamente
prejudicadas pela exploração mineral”. Ainda de acordo com a vereadora “estamos vendo anúncios
dando preferência para o pessoal de
Lafaiete, de Ouro Branco, de Congonhas e não Ouro Preto. Então nós
fomos cobrar deles mais empregos
para nosso município, sobretudo,
nas regiões de Miguel Burnier, Mota, Engenheiro Correa, Santo Antônio do Leite. Também fomos saber
sobre a segurança das barragens da
Gerdau. Estamos preocupados com
essa questão”, destacou.
Wander Albuquerque também
defendeu a criação das vagas de
emprego para Ouro Preto. “Nós
acompanhamos em redes sociais a
empresa Gerdau informando empregos, porém, para as cidades de
Ouro Branco, Congonhas, Lafaiete,
e excluindo a cidade de Ouro Preto. Isso foi a pauta principal dessa
nossa reunião com a empresa e,
também, a questão da estrada que
liga Miguel Burnier a Itabirito, passando por Engenheiro Correa, que
está em péssimas condições de manutenção, ao contrário da estrada de
Ouro Branco a Gerdau, que é usada

pelos caminhões da empresa”.
Por meio de nota, a Gerdau reafirmou que o seu relacionamento
com as autoridades se pauta pelo
diálogo aberto e transparente e que
continuará buscando oportunidades
de contribuição para o desenvolvimento local.
Agendamento de reunião
com o DEER
Durante o encontro também ficou definido a articulação de uma
reunião conjunta entre o poder
Legislativo ouro-pretano, representantes da Prefeitura de Itabirito, da
Gerdau e do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais (DEER) para discutir a manutenção e asfaltamento
das estradas na região. “Essa força
conjunta é para discutirmos a questão da manutenção das estradas
que ligam Cachoeira do Campo e
Santo Antônio do Leite a Miguel
Burnier, que é uma estrada que
está muito ruim - a MG-440 e a
MG-030. Sempre cobramos muito
a manutenção dessa via, que é uma
demanda muito grande da população”, explicou o vereador Vantuir.
Sobre a segurança das barra-

gens
Ainda durante o encontro, representantes da Gerdau falaram sobre a segurança e estabilidade das
barragens da empresa. “A Gerdau
possui duas barragens de rejeitos
de minério de ferro, localizadas em
Ouro Preto. Uma delas encontra-se
desativada desde 2011 e está totalmente seca. Neste mês de fevereiro,
recebeu laudo de descaracterização
da Fundação Estadual do Meio
Ambiente. A outra foi construída
a montante e está operando. É monitorada, auditada e estável, sendo
que estamos seguindo rigorosamente as determinações e os prazos
das novas normas Estaduais e Federal”, destacou.
Em nota, a Gerdau ainda informou que investirá cerca de R$ 300
milhões até 2021 para a desativação da barragem e implantação de
uma solução de empilhamento a
seco. A mineradora ainda disse que
está buscando as melhores tecnologias para aprimorar, cada vez mais,
suas práticas nas atividades de mineração e que seu compromisso é
ter o mais alto nível de segurança
operacional.

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

Q

uer saber tudo do Jornal O LIBERAL de maneira fácil e rápida? Baixe o aplicativo Aceop Ouro Preto e nos acompanhe por lá. Além de tudo
sobre o Jornal O LIBERAL , há informações no aplicativo sobre eventos,
palestras, cursos, horários de ônibus e coleta de lixo, telefones úteis de toda a
cidade, guia sobre minas, cachoeiras, igrejas, passos, distritos e muito mais. O
aplicativo é gratuito, e pode ser baixado na PlayStore do Google.
Nádia Imagens

O

Candongueiro promove na segunda-feira (4) de carnaval mais uma
edição do bloco Candonguêro, que em 2019 completa 11 carnavais.
A concentração do Bloco será embalada pelas músicas do grupo com repertório que transita pela MPB com uma irreverencia inusitada. É possível
ouvir João Donato, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jerônimo, Chico Buarque, Nelson Rufino, Paulinho Camafeu, Dorival Caymmi, Jorge Mautner,
além dos compositores de Ouro Preto que são homenageados através de
bonecos gigantes. Após o show com clássicos do cancioneiro brasileiro o
Bloco percorre as ladeiras da antiga Vila Rica ao som do Maracatu Lua
Nova que entoa cânticos tradicionais regidos pelo Mestre André Salles. A
concentração é a partir das 14h, em frente à Igreja São Francisco de Assis.
Mais informações: 31 99996-5901.
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PANORAMA
O bloco "Os Barbeiros”, bloco da
Sociedade Musical União Social
de Cachoeira do
Campo, convida
a todos a participarem da sua
apresentação,
que será na segunda-feira (04)
de carnaval. A
concentração
acontecerá a
partir das 21h, na
sede da banda. A
saída será logo
após a chegada
da escola de samba. Sua presença
fará a diferença,
participe!

Dia 22 de fevereiro, foi o aniversário de Du Evangelista da Mina Du
Veloso. Du é Engenheiro Civil e
Geotécnico e Mestre em Geologia
com pesquisa inédita sobre a Inteligência Africana na Serra do Veloso
para mineração do Ouro. Parabéns!

O

Cine Vila Rica ficará fechado até o
dia 6 de março por motivo de segurança, tendo em vista que os blocos
carnavalescos vão percorrer o centro
histórico. As atividades serão retomadas no dia 07 de março. O Museu da
Pharmacia também entra em recesso de
carnaval, entre os dias 02 e 05 de março.
Informações, acesse: www.ufop.br

D

a atual vice-campeã do carnaval ouro-pretano, a bateria da escola de Samba União Recreativa de Cachoeira
do Campo (URCCA) esteve presente na praça Tiradentes no último sábado (23). Foram realizados ajustes
técnicos para o desfile que ocorrerá no mesmo local, na segunda-feira de carnaval (4) quando irá disputar o título.
A URCCA promoverá mais desfiles preliminares, no sábado (02/03) e no domingo (03/03), sempre a partir das
21h, na Praça da Matriz, em Cachoeira do Campo. No domingo, a bateria participa também do tradicional “Bloco
da Madrugada”, que desfila logo em seguida com concentração em frente à sede da S.M. União Social.

A União Brasileira de Mulheres (UBM) de Ouro Preto é uma entidade feminista nacional que atua no município desde 2017, lutando
contra todas formas de opressão às mulheres. E neste carnaval
não poderia ser diferente. A UBM trouxe para os palcos do carnaval
a campanha: Meu corpo não é folia. O objetivo da campanha, que
será feita por spots, é conscientizar os foliões sobre o assédio que
a partir deste carnaval é tipificado como crime inafiançável de importunação sexual, podendo gerar de um a cinco anos de prisão. E
se quiser falar com a entidade feminista e ficar por dentro de todos
os seus projetos é só seguir a UBM nas redes sociais. Ah, lembrando, Não é não! UBM Ouro Preto apoia e defende um carnaval sem
assédio! E no caso de violência disque 180.

Sobre o aumento da TCR no carnê do IPTU – NÃO
O vereador Chiquinho de Assis (PV) solicitou essa semana informações sobre os motivos do aumento do valor da taxa de resíduos - TCR, que
pesou consideravelmente no valor do IPTU dos moradores de Ouro Preto.
“Eu venho aqui relatar minha indignação pelo aumento abusivo da
TCR. Essa taxa é regulada por um decreto, ou seja, não foi aprovada na
Câmara e todos fomos pegos de surpresa. Existia um compromisso de
não mexer na TCR, mas não foi isso que aconteceu. Então eu venho aqui
pedir informações, no papel, do porque desse aumento. Se for necessário
vou convidar ou mesmo convocar os responsáveis para virem à Câmara
prestarem esclarecimentos e espero que as respostas sejam plausíveis.
Por enquanto acredito que esse aumento foi abusivo e a população
surpreendida em um momento difícil. Informo também que estamos empenhados em fazer análise de valores por regiões: pegar o valor da TCR
no Rosário, no Pilar, no Pocinho, no Morro Santana, São Sebastião, em
Cachoeira e por aí vai; e ver o quanto subiu e como está a diferença de
valores no município”.

C

omemorando os 30 anos de promulgação
da Constituição Mineira, durante a semana da Inconfidência em abril próximo, obras
de arte da história contemporânea de Minas
Gerais, entre outras obras, serão leiloadas virtualmente e presencialmente no Norte do Estado. Dentre elas, estão duas que fazem parte da
história recente de Mariana, trata-se do quadro
a “A Bela Beata”, de autoria do Artista Plástico,
internacionalmente reconhecido como “Mestre
das Brumas”, Elias Layon. Esta obra era carinhosamente chamada pelo saudoso Jornalista
Januário Carneiro, fundador da Rádio Itatiaia
como a Gioconda Marianense. A outra peça é
um quadro acadêmico do também Marianense
e Professor de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que já não se encontra
mais conosco, Professor José Coelho, intitulado Praça Gomes Freire, concluído em meados
de 1960. O quadro supostamente foi copiado
de um postal dos anos de 1950. A curadoria é
do Professor Lucas Carvalho R. Santos, titular
da cadeira de Artes Visuais do Departamento
de Artes da UNIMONTES e os lances mínimos iniciais vão girar em torno de R$12 mil.
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De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

6

Escola Municipal Padre Carmélio
é reinaugurada após reforma

Ane Souz

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

Câmara de Ouro
Preto homenageia
Arthur Versiani
com nome de rua

Na reunião ordinária desta terça-feira (26), os vereadores de Ouro Preto
aprovaram o Projeto de Lei número 158/2019, que homenageia o professor
Arthur Versiani Machado com o nome em uma rua no bairro Bauxita. Arthur lecionava no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e morreu em
novembro de 2018. O Projeto de Lei é de autoria dos vereadores Alysson
Gugu (PPS), Chiquinho de Assis (PV) e Geraldo Mendes (PCDdoB).
Para Julice Resende, esposa de Arthur, a homenagem é um reconhecimento do trabalho que o professor desempenha em prol da educação no
município. “Quem conheceu o Arthur sabe do envolvimento que ele tinha
com a cidade, com as questões da educação. Ele defendia essas bandeiras de
uma forma muito veemente porque acreditava na educação como forma de
mudar o mundo. Onde quer que ele esteja, ele está muito feliz. Estou muito
emocionada com esse gesto, com as palavras dos vereadores”, destacou.
O vereador Alysson Gugu explicou que a ideia foi dos moradores da
rua em que a família do Arthur mora. “Nós acolhemos esse pedido por que
tínhamos uma proximidade com o Arthur em vida. Foi uma simples homenagem a um exímio profissional, um educador, um líder nato, um grande
administrador. Enquanto esteve à frente do IFMG se mostrou extremamente
competente. Enquanto professor de história tinha um domínio do bem. Ele
conseguia falar a língua dos estudantes e liderá-los de uma forma tão singular dentro da sua profissão de educador com muita eficiência”, pontuou.
Ainda durante a 7ª reunião ordinária, foram discutidos vários assuntos
de interesse da comunidade. Um dos requerimentos apresentados foi de autoria do vereador Paquinha (PMN) solicitando informações sobre a
reforma no Posto de Saúde do Padre Faria. “Queremos saber como
está o andamento da obra no Posto porque chegou até nós uma reclamação do conselho de saúde do bairro. Segundo eles, as salas dos médicos e enfermeiros estão sendo diminuídas. A Câmara vai averiguar
e fiscalizar junto com a comunidade”, explicou.
Outro requerimento apresentado foi do vereador Marquinho do
Esporte (SD) solicitando informações sobre a reforma nas escolas
municipais. ‘Nós fizemos o requerimento sobre a reforma da escola
lá de Bandeiras. Muitos alunos estão saindo do distrito de Santa Rita
e indo para outra cidadezinha, que é o caso de Piranga no Manja,
Catas Altas. A informação que nós temos é que 36 alunos já saíram
do distrito e foram para outra cidade. Falta de transporte, de uma boa
escola. Nós queremos uma explicação”, destacou.
CPI das barragens
Durante a reunião ordinária, o vereador Geraldo Mendes pediu a
instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que irá
apurar a ausência de transparência das empresas mineradoras sobre as
condições de segurança de suas barragens. No documento, que foi assinado por todos os vereadores, Geraldo Mendes justifica a criação da
CPI, “já que os crimes ambientais no distrito de Bento Rodrigues, em
Mariana, e no município de Brumadinho, ambos em Minas Gerais,
trouxeram grandes e pertinentes preocupações para os moradores de
Ouro Preto, cidade que possuiu 33 barragens”. As reuniões ordinárias
dos vereadores acontecem às terças, às 16h, e às quintas, às 9h. Elas
são transmitidas, ao vivo, pelo site e Fanpage da Câmara.

No último sábado, 23 de fevereiro, o prefeito Júlio Pimenta
reinaugurou a Escola Municipal
Padre Carmélio. A escola do bairro
São Cristóvão (Veloso) passou por
reforma nas últimas semanas está
pronta para o retorno dos alunos
em 2019.
A professora de Educação Física Clara Maria Silva Reis trabalha
no local há mais de 20 anos e conta,
satisfeita, sobre as melhorias. “Depois de 25 anos como professora,
quase aposentando, agora vou ter
uma quadra, um espaço melhor para
trabalhar. Porque antes o que tínhamos era um pátio com cimento grosso, cheio de pedrinhas. A bola caía
no mato e tínhamos que sair com

aluno para poder buscar e às vezes
não encontrava. A Escola Padre Carmélio agora está com outra cara!”.
Além da nova quadra poliesportiva, com alambrado, a escola
recebeu também pintura em todas
as áreas, novos banheiros para
educação infantil e reforma dos
banheiros do ensino fundamental,
reforma de todas as salas de aulas
com instalação de réguas de proteção de carteiras, reforma do telhado
e das instalações elétricas e iluminação da área externa.
Vicente Nolasco, ex-diretor da
Escola, lembra que essa foi uma
luta de 16 anos, desde que se iniciaram os problemas na estrutura
do prédio. “É com muita satisfa-

ção que a gente entrega as obras
da Padre Carmélio, lembrando que
o problema começou em 2003 e
agora ele está resolvido”. Toda a
estrutura predial que havia sido danificada, apontada por Vicente, foi
demolida e no espaço a Prefeitura
construiu a quadra poliesportiva.
A reforma foi muito elogiada
pela comunidade local. “A gente
quer agradecer à Prefeitura de Ouro Preto, ao prefeito Júlio Pimenta
e sua equipe, por todo esse trabalho na Escola Padre Carmélio. A
gente espera e deseja que a escola
continue crescendo. E que a comunidade valorize e traga as crianças
para cá”, conclui o presidente da
associação do bairro, Sérgio Neves.

Show Damas do Samba será dia 3
de março na Praça Tiradentes
Em 2019, o Carnaval de Ouro
Preto homenageia as Damas do
Samba: quatro ouro-pretanas que
dedicaram uma vida a fazer do
Carnaval na cidade uma grande
festa. E para celebrar este momento, nada melhor do que reunir
quatro sambistas mulheres para
cantar e encantar os foliões que
passarão pela cidade. Com vocês,
o espetáculo Damas do Samba:
com Erika Curtiss, Giselle Couto,
Lívia Rosa e Silvia Gommes.
O Show acontece dia 03 de
março de 2019, às 22hs, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto,
MG. O Carnaval de Ouro Preto

é uma realização
da Prefeitura de
Ouro Preto e Pulsar
Brasil através da
Lei Federal de Incentivo à Cultura,
com patrocínio da
SKOL.
Silvia Gommes
é uma artista que
apresenta identidade musical singular.
A peculiaridade na
textura de seus timbres e sua interpretação envolvente
lhe permite clareza
e coragem para não
prender-se a um único estilo.
Livia Rosa tem trabalho permeado
por batidas quentes e arranjos vocais
que variam do samba ao pop. Lívia possui uma voz que mistura versatilidade e
pode-se dizer um “rouquinho charmoso” que confere a um timbre único em
suas interpretações.
Mineira da cidade de Ouro Preto,
Erika Curtiss, graduada em Música
pela Universidade Federal de Ouro
Preto (2003). Ao longo de sua carreira
desenvolveu intenso trabalho na criação
e participação de espetáculos cênicos
musicais.
A cantora e compositora Giselle
Couto estudou música na Universidade
Federal de Ouro Preto, mas antes disso
já cativava nos palcos e bares das gerais.
Intérprete dona de uma bela e inconfundível voz, de timbre forte e marcante,
Giselle Couto é sempre convidada para
as rodas de samba e choro mais significativas do cenário Mineiro, além de
participações em gravações.
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Com duas novas
modalidades, JEM 2019
inicia no dia 16 de março
É dada a largada para o 30º Jogos Escolares de Mariana, o JEM 2019. As competições acontecem entre os
dias 16 e 23 de março e prometem contar com a participação de mais de 1000 alunos das 24 escolas participantes. Para reafirmar o compromisso com o fomento
ao esporte e buscar a diversidade esportiva, a trigésima
edição contempla as modalidades boxe e taekwondo na
grade de programação.
Os atletas das escolas municipais, estaduais e particulares mostrarão todo o seu potencial nas quadras. Os
locais: Arena Mariana, Centro de Referência da Infância
e Adolescência – Cria Mariana, Quadra da Vila Maquiné e
o espaço esportivo do Clube da Vale – CVDR serão palco
das competições, que acontecem das 8h às 21h.
“Nosso trabalho frente à secretaria é levar oportunidade e desenvolvimento. O esporte é um fator importantíssimo na vida de todos os jovens e sabemos do
impacto positivo que ele proporciona. Nosso dia a dia
é voltado a fornecer essa oportunidade e fomento, por
isso buscamos manter nossos eventos e, claro, buscando evoluir sempre”, afirma o subsecretário de Eventos
Esportivos, Bruno Freitas, referenciando as duas novas
modalidades inseridas. “Através de várias iniciativas e
parcerias o esporte de contato vem crescendo a cada dia
em Mariana. Os Jogos Escolares, além de ser um momento de integração, significa oportunidade. Não poderíamos deixar de voltar os nossos olhos para essas modalidades, afinal de contas, temos campeões nacionais
de esporte de contato em nossas salas de aula”, conclui.
Os Jogos Escolares de Mariana já se tornaram tradição na cidade, e dentre as modalidades: futsal, xadrez,
dama, tênis de mesa, peteca, handebol, vôlei e basquete
mais de 35 mil jovens atletas já participaram nos últimos
anos. As tabelas de Módulo I e II já estão disponíveis para consulta. Para mais informações, ligue 3557-2128.
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Mais de R$2 Milhões serão investidos
no bairro Nossa Senhora Aparecida
A reurbanização do bairro Nossa Senhora Aparecida é uma das
prioridades da administração pública, neste início de ano. O prefeito
Duarte Júnior assinou nesta quinta-feira, 21, as ordens de serviços
para as obras de infraestrutura no
bairro. Serão mais de R$2 milhões
investidos em ações como drenagem, criação de rede de esgoto, eletrificação e pavimentação asfáltica.
De acordo com o prefeito Duarte, esse pacote de obras atende a uma
espera de dez anos da comunidade.
“Vamos realizar essa série de intervenções, que foram postergadas ao
longo das últimas gestões, mesmo
diante de uma crise econômica. Sabemos que a demanda é um antigo
anseio dos moradores e isso nos motiva a realizar um trabalho com ainda mais qualidade”, ressaltou.
Com início marcado para março, a reurbanização já está sendo
muito comemorada pelos moradores do bairro. “É muito gratificante
ver o nosso sonho se tornando realidade. Finalmente podemos contar
com a atenção e presteza do poder
público. A associação agradece
todo apoio e compromisso da gestão”, disse o presidente da Associação dos Moradores de N. S. Aparecida, Thalisson Maia.
O secretário de Obras e Planejamento Urbano, Fábio Vieira, explicou como as obras promoverão
mudanças favoráveis nos bairros.

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

“O bairro ganhará outra cara. Esse
investimento vai facilitar a mobilidade dos moradores e o tráfego de

veículos. Além de, claro, garantir
mais segurança e qualidade de vida”, disse.

PANORAMA
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Júlia Carvalho

C

om a informação de que o SESI iria devolver à administração
pública municipal a gestão do Cine Teatro Municipal de Mariana, os vereadores da cidade debateram o assunto durante a reunião conjunta da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Lazer e Turismo e da Comissão Permanente
de Finanças, Legislação e Justiça, que aconteceu na segunda-feira
925). O secretário municipal de Turismo, Efraim Rocha, participou
da reunião e esclareceu que, “apesar de todas as conversas já terem
acontecido, o município ainda não recebeu o documento formal de
rescisão. Foi-nos garantido que os materiais essenciais para o bom
funcionamento do local serão mantidos”, garante o chefe da pasta.
Vereadores de
Mariana aprovaram requerimento do vereador Gerson
Cunha que
solicitado ao
chefe do poder executivo
que determine
à Procuradoria Geral do
Município e
às secretarias
competentes, que regularizem o convênio de parceria de
prestação de serviço com o presídio local. O objetivo é receber os sentenciados, reeducando aqueles que se encontram
no regime semiaberto de cumprimento de pena. Segundo a
legislação vigente, a cada três dias trabalhados o detendo
tem um dia da execução da pena descontado. E eles são remunerados por isso.
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Transparência nas ações:
Prefeitura realiza Prestação de Contas
referente ao 3º quadrimestre de 2018
Como forma de manter a população informada acerca das
contas públicas do município e,
também cumprir a legislação referente a transparência do poder
público, a Prefeitura de Mariana
realizou nesta terça-feira, 26, a
prestação de contas referente ao 3°
quadrimestre de 2018, na Câmara
de Mariana.
A audiência foi conduzida pelo
secretário de Planejamento, Suprimentos e Transparência, Marlon
Figueiredo, e assessor de planejamento e execução orçamentária,
Anderson Stoppa, e contou com a
presença de representantes do poder legislativo e civil.
Para o prefeito Duarte Júnior,
a prestação de contas é uma das
principais maneiras da população
participar da administração pública. “Estamos atentos aos anseios
dos marianenses e demonstramos
isso com os números apresentados
durante essas reuniões. Por isso,
acredito que é papel fundamental
do cidadão participar de encontros
como esse, que são fundamentais
para que a comunidade possa contribuir em nossa gestão”, afirmou
executivo.
Durante a prestação, o assessor de planejamento demonstrou
a evolução da arrecadação, que
chegou a mais de R$305 milhões,
em 2013 e, em 2018 a um pouco
mais de R$246 milhões. Foram

Eliene Santos

apresentados também dados comparativos de arrecadação, bem como evolução da arrecadação e da
despesa total entre 2013 e 2018,
entre outros pontos que compõem
a organização das contas públicas. “Se focarmos nos números é
visível o quanto a atual administração está se empenhando para
manter os serviços que a população precisa com pouco recurso.
Exemplo disso é a assinatura das
ordens de serviço no bairro Nossa
Senhora Aparecida que irá impactar positivamente a vida de muitas
pessoas”, pontuou Anderson destacando que a dívida do Estado
com Mariana chega a quase R$32
milhões na data da audiência.
Saúde e educação - Os in-

vestimentos na área da saúde e
educação tiveram especial atenção
da administração pública. Por lei
o município é obrigado a investir
15% de receitas específicas – Impostos e Transferências Correntes
– em saúde e 25% em educação.
Com os números fechados do terceiro quadrimestre de 2018 este
índice chegou a 38% na educação
e 31,2% na saúde. Tudo isso somou um investimento de mais de
R$105 milhões.
A audiência obedece aos parâmetros previstos no inciso I, §
1º do art. 48 da Lei Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), além
da exigência do art. 44 do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº
10.257/2001).

Esporte valorizado: mais de R$200 mil destinados à área
Proporcionar a valorização
da prática esportiva e transformar
a vida das pessoas. Foi com esse
objetivo que o prefeito de Mariana Duarte Júnior destinou, nesta
quinta-feira, mais de R$200 mil
para o esporte marianense. A solenidade aconteceu na noite do dia
21, na Arena Mariana, e contou
com a participação de representantes de associações esportivas e
de jovens que serão beneficiados
pelo programa Bolsa Atleta em
2019, além da equipe da Subsecretaria de Esportes.
Para o prefeito de Mariana,
Duarte Júnior, esse encontro só
reforça o quanto a administração
segue no caminho certo. “Somos
a única cidade em Minas Gerais
que manteve o programa Bolsa
Atleta. Quero parabenizar a cada
um que está aqui, porque você
faz que o esporte aconteça. Essa é mais uma forma de provar
que nosso governo trabalha com
transparência, responsabilidade e
respeito, fazendo da cidade, cada
dia mais, referência esportiva no
estado de Minas Gerais!”, disse.
Na oportunidade, foram repassados cerca de R$90 mil ao
Bolsa Atleta, que beneficiará
28 esportistas, neste ano. Pedro
Lucas, atleta profissional de downhill, conta desde 2011 com o
auxílio do programa. “Essa ajuda
é essencial! Além de ter o lado do
incentivo motivacional, com a
subvenção consigo me preparar
melhor na disputa de competições

Pedro Ferreira

fora de Minas Gerais”, afirmou.
Também durante a cerimônia,
o prefeito distribuiu 19 kits de
materiais esportivos, equivalentes
a R$90 mil, às associações esportivas que representam o município em competições oficiais. Pre-

sente na entrega, representando o
Conselho Municipal de Esportes,
Luís Gustavo Gomides, destacou
que o município vive o melhor
momento do esporte. “Agradeço
o prefeito pelo comprometimento
com a causa esportiva. Agradeço,

Pedro Ferreira

de coração! Estou rendido a atual
gestão pelo excelente trabalho
que tem feito em nos incentivar”,
pontuou.
Outro momento durante a solenidade foi a assinatura do termo
de parceria do Bike Enduro no

valor de R$39 mil. Esse documento garante a realização da tradicional prova por mais um ano.
O Bike Enduro é uma das grandes competições de mountain bike da cidade, que atrai turistas e
movimenta o comércio local.

PANORAMA

O

projeto executivo de recuperação da cachoeira localizada no
distrito de Camargos, a 19 km do centro histórico de Mariana,
foi aprovado pela comunidade. As intervenções serão executadas
pela Fundação Renova, como medida de reparação aos impactos
causados pelo rompimento da barragem de Fundão. A cachoeira
é um dos atrativos naturais do povoado e era utilizada para lazer
dos moradores antes de ser atingida pela lama. A elaboração desse
projeto, que foi aprovado na sexta-feira (22/2) pela comunidade, é
resultado de uma construção coletiva, a partir de encontros com a
participação dos moradores em cada passo. A comunidade apresentou fotos do local e suas expectativas.

O

s vereadores de Mariana aprovaram, em única discussão e
votação, o Projeto de Lei (PL) número 13/2019, durante a 5ª
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, na quarta-feira (27). O
PL autoriza a abertura de crédito adicional especial, por meio da
Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, em convênio no valor
total de R$ 1.276.594,17 com o objetivo de implantar sistema de
abastecimento de água no distrito de Cachoeira do Brumado. O
projeto segue, agora, para sanção do executivo.

A

Risco e Rabisco vai inaugurar no dia 11 de março, uma nova
Livraria em Mariana.Com a inauguração, a Livraria movimentará a cultura livresca na Primaz de Minas, além de ter em suas prateleiras obras de referência da Literatura Infantojuvenil. O evento
tem início às 15h, na Rua Direita, nº88, em Mariana.
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Polícia Militar e Guarda Municipal
garantem segurança dos foliões
durante o Carnaval
Para garantir a segurança dos
foliões durante o Carnaval Mariana
2019, a 3ª Região da Polícia Militar
destinará reforço expressivo para o
52º BPM, com diversos militares
da 3ª Cia PM de Missões Especiais,
que possuem treinamento específico para atuar em eventos dessa
complexidade. Além disso, para facilitar o atendimento e a busca por
informações preventivas, a Polícia
Militar terá um posto de comando na Casa de Cultura e na Praça
Gomes Freire. Este ano a PM não
contará com o apoio dos militares

do Regimento Regular de Cavalaria Alferes Tiradentes.
De acordo com o Tenente Veríssimo, o efetivo de reforço que o
52º BPM recebe durante o período carnavalesco é imprescindível.
“Diante do aumento expressivo
dos recursos humanos e logísticos,
a Polícia Militar tem condições de
ofertar suas atividades de prevenção ativa e repressão qualificada
com eficiência, trazendo mais segurança para os foliões, turistas e
moradores da região”, ressaltou o
Tenente, afirmando também que o

policiamento continuará também
em bairros mais afastados das atividades carnavalescas.
Como de costume, a Guarda
Municipal também estará nas ruas
durante o evento. Cerca de 110
GM’s patrulharão as ruas e os bairros. O posto de comando da Guarda Municipal será na Praça Tancredo Neves.
Além do atendimento via 190,
os foliões poderão solicitar os serviços da PM por meio dos militares
que estarão em policiamento em
todas as áreas de evento.

A Avenida Getúlio Vargas mais
uma vez se transforma em um sambódromo, palco do grande espetáculo cultural que é o desfile das quatro
escolas de samba que confirmaram
presença no Carnaval 2019. As escolas adultas entram na avenida no domingo, 3, a partir das 21h. Já a mirim,
desfila na segunda-feira, 4, às 20h.
As escolas Acadêmicos do Barro Preto, Morro da Saudade e Vila
do Carmo, seguirão essa ordem para
desfilar. Elas serão avaliadas por cinco jurados nos quesitos alegoria, fantasia, comissão de frente, mestre sala
e porta bandeira, bateria, harmonia,
samba enredo conjunto e evolução,
com notas que podem variar de 5 a
10 pontos.
Além da ansiedade e preocupação em fazer bonito no dia do evento,
as escolas sofrerão um pouco mais
para saber o nome da campeã que
só será divulgado na terça-feira, 5,
na Praça Tancredo Neves, às 14h30.

Enquanto esse dia não chega, o jeito é
se preparar para convencer os jurados
e arrasar na avenida.
Apoio – A Prefeitura de Mariana realizou o repasse da subvenção
às escolas de samba de Mariana. Ao
todo foram repassados quase R$150
mil às escolas, sendo R$40 mil para
as adultas, Acadêmicos do Barro Preto, Vila do Carmo e Morro da Saudade, e R$25 mil para a escola mirim,
Vila do Carmo. Os recursos deverão
ser investidos na alegoria, produção
dos carros alegóricos, confecção de
fantasias, dentre outros.
“É impossível pensar em Carnaval sem o desfile das escolas de
samba. É uma tradição em nossa cidade que atrai olhares de marianenses
e turistas. É por isso que o governo
se empenha e realiza esse repasse. É
uma ajuda para que eles possam fazer uma apresentação ainda mais bela”, ressaltou o prefeito Duarte Júnior
destacando que houve um aumento
considerável no repasse em comparação ao ano anterior. “No ano passado
repassamos R$30 mil para as adultas
e R$17 mil para as mirins. Percebemos que as escolas cresceram muito,
o que implica em mais fantasias, carros alegóricos, instrumentos e outros
materiais. Por isso a decisão em aumentar esse valor”.
Confira detalhes dos desfiles:
Vila do Carmo - Atual campeã
do Carnaval de Mariana. Com muita alegria e animação a Escola de
Samba Vila do Carmo já está a todo
vapor nos preparativos para o Carnaval 2019. O enredo para esse ano de
folia será “Sete pecados capitais”. A
proposta é a falar sobre o controle dos
vícios da sociedade e propor a superação dos mesmos. Com mais de 500
foliões e quatros carros alegóricos, a
Vila do Carmo desfilar na avenida

com nove alas. Fundada em 1981,
a escola tem 38 anos e 18 títulos de
campeã, sendo ela a que possui o
maior número de títulos.
Morro da Saudade - A escola de samba Morro da Saudade, de
Passagem de Mariana, vem com
tudo para a Avenida do samba. Este
ano, a agremiação tem como enredo
“Morro da Saudade vai chamar Francisco”, onde pretende falar um pouco
das obras de São Francisco de Assis,
bem como o amor dele pelos animais
e natureza. Para o desfile, a escola
contará com uma média de 450 foliões, quatro carros alegóricos e um
casal de mestre-sala e porta-bandeira.
Fundada em 1984, a escola tem 35
anos e sete títulos de campeã.
Acadêmicos do Barro Preto - A
escola de samba Acadêmicos do Barro Preto entra na avenida com tema
“Girassóis apontam em meio a lama
a esperança de um novo recomeço”.
A ideia dos organizadores é abordar
o rompimento da barragem de Fundão focando na esperança que há de
dias melhores, como, por exemplo,
com a volta da mineração. Para isso,
colocam na avenida uma média 300
foliões, três carros alegóricos e dois
casais de mestre-sala e porta bandeira
e uma porta standard. Fundada em
2007, a escola tem 12 anos e três títulos de campeã.
Vila do Carmo (mirim) - Com
o tema “Mágico de Oz” a escola de
samba Vila do Carmo mirim, fundada em 1987, é uma das agremiações
que irão desfilar na Avenida Getúlio Vargas. Para contar essa história
emocionante os organizadores pretendem levar os personagens desse
conto para a avenida. Serão uma
média de 300 foliões, dois carros alegóricos, cinco alas, e muito samba no
pé da criançada.

Abram alas para as escolas
de samba de Mariana

Campanha de conscientização sobre o
descarte de lixo é lançada em Mariana
Não há dúvidas de que cidade
bonita é cidade limpa. Por isso,
a Secretaria de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável,
lançou na manhã desta quarta-feira (28) a campanha de conscientização "O lixo tem lugar certo, e
não é no chão”, que aconteceu na
Praça Tancredo Neves. Durante
a ação, funcionários da secretaria abordaram moradores, entregando de panfletos informativos
sobre a importância de manter as
ruas limpas.
Para a coordenadora de Fiscalização Ambiental, Carla Queiroz,
a campanha é importante principalmente com a chegada do Carnaval. “Neste período, a cidade
recebe muitos turistas, e com isso
a geração de resíduos aumenta,
principalmente de descartáveis.
Por isso pensamos na ação no dia
em que tem início o Carnaval, para
minimizar o lixo e para que as pessoas possam ter consciência e respeitar o meio ambiente”, pontuou.
O projeto acontece em parceria com a CAMAR (Associação
do Catadores de Mariana) já que
grande parte dos resíduos pode ser
reciclável. Para informações sobre
a campanha, ligue 3558-6901.
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Larissa Gonçalves

Larissa Gonçalves

Mais de 100 funcionários da Saúde
farão plantão no Carnaval 2019
Dando todo suporte necessário nos dias de folia, a Secretaria de
Saúde já se preparou para o Carnaval Mariana 2019. Dentre as várias
ações já realizadas, já foram distribuídos cerca de 10 mil preservativos. Durante os cinco dias de festa cerca de 130 profissionais da área
atuarão no atendimento à população e a Secretaria, através do Departamento de Vigilância, fará inspeções em todos os ambulantes que
irão fornecer alimentos aos foliões. No total, 16 ambulâncias ficarão à
disposição para emergências e atendimentos diversos.
Horários de atendimento - A unidade de Pronto Atendimento –
Policlínica Municipal, atenderá com equipe completa na quinta e sexta-feira, de 7h às 0h; sábado de 7h às 19h; segunda e terça de 7h às 0h.
Já no domingo, os atendimentos serão feitos no Hospital Monsenhor
Horta, que funcionará em plantão 24 horas. Nos demais dias de folia,
ele atende normalmente de 0h às 7h. As Unidades Básicas de Saúde
voltam a normalidade no dia 7 de março.
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Tradição nos carnavais de Itabirito: cordão da
Velha e da Nova engrandecem a festa na cidade
Um dos mais tradicionais carnavais de Minas Gerais, o Itabirito Folia vem com tudo em
2019 sem esquecer de uma tradição que embala o público há quase 100 anos: os clubes da cidade e blocos carnavalescos. Exemplos disso são o Cordão da Velha, que abre a festa há mais de
35 anos, e o Cordão da Nova, que faz a folia na noite de sábado.
O Gato na Tuba, tema do Cordão da Velha em 2019, ganhou um trabalho de resgate da
tradição das fantasias de carinhas de gato. O idealizador
do Cordão, Ivo Gonçalves Martins, realizou palestras nas
escolas municipais enfatizando a cultura carnavalesca da
cidade e oficinas de customização das máscaras de gatinho.
Já o Cordão da Nova trará para a avenida seus bonecos
quase centenários, Gilda e Coronel, confeccionado pelo
Aviso de Julgamento da Proposta e Habiitabiritense Quincas Malheiros, na década de 1920, como
litação – O SAAE de Itabirito torna público
sátira ao Coronel Alves, morador ilustre de Itabirito na époque realizou abertura da Proposta e Habilica. Além dos bonecos, a festa é animada pela Corporação
tação do Processo Licitatório nº036/2019,
na modalidade de Pregão Presencial nº
Musical União Itabiritense. O Cordão da Nova vai desfilar
012/2019 Objeto: Aquisição de asfalto frio,
pelo 27º ano consecutivo.
para ser utilizado em pequenos reparos
O Cordão da Velha desfila a partir das 21 horas, na sexproveniente de manutenções do Sistema de
ta-feira, dia 1º de março. Já o Cordão da Nova sairá às ruas
Abastecimento de Água e Esgoto da Sede e
Distritos do SAAE no Município de Itabiricom as tradicionais marchinhas carnavalescas no dia 2 de
to-MG, conforme especificações do anexo I
março, a partir das 21 horas. As bandas de Itabirito são um
do edital. Empresa Vencedora e Habilitada:
bem imaterial da cidade.
Minasfalto Indústria e Comércio LTDA EPP, Perfazendo este pregão presencial
um valor total de R$13.524,00 (Treze mil
quinhentos e vinte e quatro Reais). Itabirito /
MG, 22/02/2019 – Eng.º Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Aquisição de
Asfalto Frio. Referência: Processo Licitatório nº036/2019, na modalidade Pregão Presencial nº012/2019. Contratante:
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG. Empresa Contratada: Minasfalto Indústria e Comércio LTDA - EPP,
Objeto: Aquisição de asfalto frio, para ser
utilizado em pequenos reparos proveniente
de manutenções do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto da Sede e Distritos
do SAAE no Município de Itabirito-MG,
conforme especificações do anexo I do edital. Valor total deste Contrato: R$13.524,00
(Treze mil quinhentos e vinte e quatro
Reais). Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: até 31/12/2019. Dotação
Orçamentária: - Operações e manutenções
em abast. De água nas sedes urbanas – Água
17 512 1711 4.030 33.90.30.00 e Operações
e manutenções em abast. de água nas sedes urbanas – Esgoto 17 512 1711 4.030
33.90.30.00 Data da assinatura do contrato:
22/02/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº037/2019,
na modalidade de Pregão Presencial
nº013/2019 Objeto: contratação de empresa especializada em locação de escavadeira
com operador para execução de obras do
SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico com prestação de serviço no
Município de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital, do pregão
presencial. A Comissão de Licitação julgou
por DESERTA, sem concorrentes interessados em participar Itabirito/MG, 25/02/2019
– Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº040/2019,
na modalidade de Pregão Presencial nº
014/2019 S.R.P. 007/2019 - Objeto: Fornecimento e distribuição de refeições prontas
(almoço) acondicionada em embalagens tipo “marmitex”, destinada aos servidores do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico SAAE para serem consumidas sob demanda, conforme especificações do anexo I, do
edital. Empresa Vencedora e Habilitada: Tânia Assunção Teixeira Peixoto 265.352.38687, Perfazendo este pregão presencial um
valor total de R$331.400,00 (Trezentos e
trinta e um mil e quatrocentos reais). Itabirito / MG, 28/02/2019 – Eng.º Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

Sanderson Pereira

Prefeitura convoca interessados em
compor o Conselho Municipal de
Política Urbana para Biênio 2019/2020

Pregão Presencial – 017/2019 - 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°043/2019, na Modalidade
de Pregão Presencial nº017/2019. Objeto: contratação de empresa especializada
em locação de escavadeira com operador
para execução de obras do SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico
com prestação de serviço no Município
de Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 19/03/2019 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 018/2019 - 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° 044/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº018/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada
em prestação de serviço de levantamento
topográficos, nivelamento, cadastro georreferenciado de redes coletoras e interceptores de esgotamento sanitário e sistema de
abastecimento de água no Município de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I do edital, no dia 20/03/2019 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
Aviso de Errata - O SAAE – Serviço Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente de
licitação comunica aos interessados que fica
alterada a redação da Pregão Presencial nº
015/2019 Processo nº 041/2019 Objeto:
Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de transporte rodoviário de carga (material: canga de minério)
incluindo caminhão com motorista, a ser
realizado no município de Itabirito, para
atender a demanda do SAAE, conforme
especificações do anexo I, Outras informações pelo telefone 31 3562-4100 ou pelo
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br; ou
pelo Site:www.saaeita.mg.gov.br.

Cadastramento dos representantes desse ser feito
até o dia 11 de março.
A Secretaria Municipal
e Urbanismo torna pública
a convocação dos interessados em compor o Conselho
Municipal de Política
Urbana, que façam o cadastramento dos representantes
até o dia 11 de março 2019,
via protocolo na sede da
Prefeitura, na Av. Queiroz
Júnior 635, Praia.
Serão cadastrados os
integrantes da Entidades
Empresariais, da Sociedade
Ambientalista, das Associações Comunitárias, e dos
Engenheiros e Arquitetos.
Os três primeiros órgãos deverão atender aos seguintes
requisitos (constituídas há mais de 12 meses, apresentar os
dados com sua caracterização jurídica e responsabilidade
legal, ata de constituição, cartão CNPJ, ata de eleições da
diretoria e ser registrada em Itabirito), já para os Engenheiros
e Arquitetos (possuir registro ao seu conselho de classe, ser
residente no município de Itabirito e não ser proprietário ou
membro de sociedade empresária que vislumbre a realização
de empreendimentos imobiliários no município).
A participação social na gestão pública municipal se tra-

duz em meio de influência e contribuição na construção de
políticas locais, por meio da relação entre os diversos atores
sociais e o município.
O Conselho Municipal de Política Urbana (Compurb) é
uma instância de discussão e deliberação de políticas de planejamento urbano e gestão do território de Itabirito, instituído
pela Lei 2483 de 15 de março de 2006. Os representantes são
escolhidos em eleições, após o cadastramento para mandatos
de dois anos. Vale ressaltar que a função dos integrantes do
Compurb é considerada serviço de relevância social.

Cargo comissionado para o CAC
Itabirito gera polêmica na cidade

Presidente da Câmara, Arnaldo Antunes, retira PL que cria cargo e esclarece polêmica

Durante a reunião dos vereadores de Itabirito desta segunda-feira (25) o Projeto de Lei que criaria cargo comissionado com
vencimentos de mais de R$5 mil no Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara (CAC), foi retirado de pauta. O PL, que é de
autoria da Mesa Diretora, foi muito criticado nas redes sociais na última semana. O Projeto de
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Público o Extrato da Ata nº006/2019 - Registro de Preço 007/2019 Lei 04/2018 tinha como objeto a criação do cargo comissionado de Gerente de Suporte do CAC
Processo Licitatório nº. 040/2019 – Pregão Presencial nº 014/2019 – Objeto Fornecimento e distribuição de refeições prontas (almoço)
com vencimento de R$ 5.006,31. O PL entrou na pauta dos vereadores para votação no dia 18
acondicionada em embalagens tipo “marmitex”, destinada aos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE para serem
consumidas sob demanda, conforme especificações do anexo I, do edital. Conforme FORNECEDOR e Relação de objeto descrito abaixo:
deste mês e no dia seguinte já era pauta polêmica nas redes sociais. Isso depois do vereador Dr.
Fornecedor: Tânia Assunção Teixeira Peixoto 265.352.386-87.
Edson Gonçalves (PRB) publicar sua opinião em sua página do Facebook. O post, “EntendeDotação Orçamentária Auxilio Alimentação 17 512 1711 4.030 33.90.46.00
mos que o atual momento é de enxugamento da máquina pública e pelas atribuições do cargo R$
Marca Fabricante - Tânia Assunção Teixeira Peixoto 265.352.386-87
5.006,31 está fora do contexto”, gerou muitos comentários a respeito do projeto. Já na reunião da
Item Especificação
Unid Qtde
P.Unit.
P.Total
segunda-feira (25), o presidente da Casa, Vereador Arnaldo Pereira dos Santos (PMD) retirou o
R$ C/IPI
R$ C/IPI
projeto de pauta, assim como informou o arquivamento do PL, e ainda criticou a ação do colega.
1
Marmitex Tamanho Nº 08, (reservatório de alumínio), arroz, feijão,
Unid 20.000 7,85
157.000,00
“O Sr. (se referindo ao Dr. Edson) nunca me procurou para falar sua opinião sobre o assunto e
carne*, guarnição, salada variada com no mínimo 02 (dois) componentes,
fez um sensacionalismo nas redes sociais. Eu quero dizer que fiz o projeto com responsabilidade boa qualidade, sem repetição na semana.
de, baseado na administração, teve um estudo, fundamento para que o CAC funcionasse o dia
2
Marmitex Tamanho Nº 09, (reservatório de alumínio), arroz, feijão,
Unid 20.000 8,72
174.400,00
carne*, guarnição, salada variada com no mínimo 02 (dois) componentes,
todo então de 12h às 18h.”, declarou o presidente. “A mim não diminui em nada ter a humildade
de boa qualidade, sem repetição na semana.
de falar com vocês que estou retirando esse projeto de pauta, solicitando o arquivamento. O PL
Valor Total:R$331.400,00
foi aprovado em primeira votação e seria aprovado hoje. Mas acho que esse não é momento
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 28/02/2019.
certo, por isso estou retirando de pauta, e não por sensacionalismo”, esclareceu o presidente.

Elson
Cruz

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

Carnaval 2019: Desde quarta-feira última os
foliões entraram no embalo. Hoje, sexta, abertura oficial com o desfile do Cordão da Velha,
levando o ritmo das marchinhas para o circuito central. Amanhã é a vez da Banda Nova promover a alegria dos
foliões. O bloco “Recordar e Viver” desfila domingo e terça-feira
trazendo os carros Abre-alas, Carnaval, Real e por fim trazendo as
rainhas dos clubes do Trairão da Praia, Periquito Duro e o Borrachudo da Água Fria. Venha participar, além da Bandalheira, da Banda
Ré Sem Dó, Escola de Samba Império da Saudade e Trios elétricos
temos muito mais pra você se divertir.
28 anos: Completou este mês o fechamento da Usina Queiroz Júnior
e a massa falida ainda não conseguiu indenizar os operários. Eles
aguardam por justiça. Também em 2014 perdemos a DELPHI e com
ela a opção de trabalho de centenas de pais de família.
Por onde anda? Elcinho Pacheco, ex-atleta do União Sport Clube
em passado recente. Cruzeirense de destaque na city e proprietário
de uma loja comercial no Bairro Praia. Casado com Jussara Peixoto,
Elcinho sempre amigo e participativo é gente de expressão na cidade
Encanto.
Você tem saudade? Do clima que precedia o carnaval quando a
FORD e a Chevrolet, nomes dados aos galpões do União e Itabirense, eram designados para confecções de carros alegóricos. O segredo era a arma dos carnavalescos para surpreender o rival no grande
desfile carnavalesco. O público era premiado com espetáculo de rara
beleza e criatividade feita pelas mãos de verdadeiros amantes da arte.
É pra valer: Os times de Minas disputam a partir de agora a Libertadores da América. Os torcedores estão motivados e preparando para
fazer a festa nos estádios e o Cruzeiro Hexa prepara seu show na
estreia dia 7 na terra de Gardel. Espera-se que a paz prevaleça neste
esporte das multidões.
Novo formato: Como noticiamos, este ano o nosso carnaval vem
com alterações que têm tudo pra dar certo. Veja os Blocos sonorizados e trios elétricos que animarão o público do centro da cidade
de 12 a zero hora, de sábado a terça-feira. Os sons de palco vão até
uma hora da manhã e a praça da alimentação será no Largo dos Imigrantes.
Ele disse: Família é um grupo de pessoas, cheios de defeitos, que
Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvem
a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direitos e deveres, limites, enfim, que aprendem
a amar: fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça sem exigir
deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. (Papa Francisco)
Para refletir: o contribuinte é o único cidadão que trabalha para o
governo sem ter que prestar concurso. (Ronald Reagan)
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Melhoria nos espaços públicos:

Passarela Domingos
Pereira é revitalizada

Obra foi entregue à população esta semana

A Prefeitura de Itabirito concluiu, nesta semana, a revitalização
da passarela Domingos Pereira.
Para garantir a segurança da população que passa pelo local, foi realizada a troca de todas as chapas de
xadrez de piso e também dos guarda- corpos, além da pintura de toda
a estrutura. As obras foram iniciadas em janeiro.
Importante ponto de passagem
para pedestres no centro da cidade,
ela liga a travessa Domingos Pereira à rua Belmiro Martins Paranhos,
passando sobre o rio Itabirito. Esta
foi a primeira vez que a estrutura,
inaugurada em 2007, passou por
um processo completo de revitalização.
Ponte do São José
No início do ano, a Prefeitura
finalizou também a revitalização da
ponte da rua Antônio de Oliveira,
no bairro São José. A melhoria incluiu a troca de todo o madeirame
e construção de passeio e guarda-corpo em toda sua extensão, proporcionando mais segurança e conforto para motoristas e pedestres.

LATICÍNIOS ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 38.532.537/000175, localizada à Rodovia dos Inconfidentes Km 62, s/nº, Zona Rural do município
de Itabirito /MG, torna público que firmou Termo de Ajustamento de Conduta
número 01/2019, com vigência de 120 dias junto à Secretaria de Meio Ambiente
Sustentável de Itabirito de modo a promover a regularização ambiental da atividade.

Quer
anunciar
envie um
whatsapp
para

890
1
1
9
4
8
(31) 9
-1699
3
ou 355

Rádio Cidade: Sempre levando entretenimento, boa música e
notícias a milhares de residências da região, a equipe da rádio
Cidade valoriza também nossa história e nossos costumes
entrevistando gente de destaque em nossa comunidade.

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

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

Matrículas
Abertas

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

O BERRO DO
BODE ZÉ

Me dá um
dinheiro aí!

Diz a sabedoria popular que “enquanto houver cavalo, São
Jorge não anda a pé”; e não anda mesmo, porque “todos os dia
saem, de casa, um velhaco e um otário que, se encontrando, realizam negócio”. Até no carnaval, sob a forte argumentação da crise,
não faltam os espertos prontos para amealhar algum dinheiro, até
que de forma ilegal, de quem pretende cair na folia. Com base
no princípio de que “ninguém é tão sábio, que não tenha algo a
aprender” e, ao mesmo tempo, “ninguém é tão ignorante que não
tenha algo a ensinar” abrem-se cursinhos, com salas lotadas, voltados ao ensino/aprendizado de qualquer coisa, até para jogar
porrinha. Não existe crise para os espertos, pois eles sabem como criar oportunidades para si e, ao mesmo tempo, necessidades
para outros, em qualquer tempo e lugar, quando e onde surgem
seus necessitados. É assim que, de repente, como se visasse
o exercício de nova profissão altamente rentável, anunciam-se
cursos para quem pretende ser um folião neste carnaval. Parece
brincadeira, mas não é, tendo a televisão mostrado um salão de
“futuros foliões”, em plena aula de aprendizado de pandeiro, como também de passos coreográficos, necessários “se não quiser
fazer feio no carnaval!” A que nível desceu a festa mais popular
do mundo e a mais espontânea em domínios tupiniquins! Perdeu
o status de arte, foi municipalizado, em seguida entregue às companhias cervejeiras e agora torna-se fonte de cursinhos caça-níqueis. Se persistir nessa trilha, não demorará muito, o carnaval
passará a exigir certificado de conclusão de um desses cursinhos,
sem o qual a condição de folião não será reconhecida, ficando o
pretendente então de fora; um excluído do carnaval! Cumpre-se a
profecia da marchinha, pois, finalmente, o carnaval vira a festa do
“Me Dá Um Dinheiro Aí!”
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Para todas as idades:

Itabirito Folia aposta na
programação para crianças
A novidade deste ano é a participação de personagens infantis

Assim como acontece em todos
os anos, o Itabirito Folia 2019 tem
uma programação especial para os
pequenos. E neste ano, o Espaço
Kids conta com uma grande novidade: a participação dos personagens infantis. A programação acontece de sábado a terça-feira, das 14h
às 20h, na Praça da Estação.
Todos os dias, os baixinhos
contarão com atividades como
matinê, shows, oficinas, recreação,
espaço de leitura e visita de vários
personagens. Das 14h às 18h, as
crianças poderão participar da oficina de máscara, além de brincadeiras de pintura facial e escultura de
balões. Os personagens participam
da festa das 16h às 17h e os shows
acontecem a partir das 18h. No sábado, os pequenos vão contar com
a presença da galinha pintadinha e
o show Crescer Criança, da Academia Libre Cantare. No domingo,
as atrações são os amiguinhos da
Disney, Mickey, Minnie e Pateta, e
a banda Ricercare, com o Carnaval
das Crianças.
Segunda-feira é a vez dos super-heróis entrarem em ação. Homem de Ferro, Super Homem e
Mulher Maravilha vão fazer a festa

Sanderson Pereira

Sanderson Pereira

junto com a banda MPBaixinhos.
Para fechar a folia, na terça-feira,
Chase, Skye e Rubble, da Patrulha
Canina, animam a criançada, segui-

dos pelo show do Bilboquê.
O espaço conta com estrutura
adequada aos pequenos, incluindo
fraldário.

