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"Os homens distinguem-se pelo que
fazem; as mulheres,
pelo que levam os
homens a fazer."
Carlos Drummond
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Incêndio em igreja de Ouro Preto liga alerta
para condições do patrimônio histórico
A 'porta Lateral da Nave' da igreja
do Rosário pegou fogo na madrugada
da segunda-feira (11), por volta das
04h, preocupando a população. Felizmente, o ocorrido não tomou grandes
proporções e a igreja segue praticamente intacta. O Corpo de Bombeiros
Militar de Ouro Preto foi acionado por

Ouro Preto está
entre os municípios
mais transparentes
de Minas Gerais
Utilizando apenas recursos próprios, Prefeitura
elevou a nota de 1,9 obtida pela antiga administração
no Ranking de Transparência para 8,85 em 2019.
O Ministério da Transparência e Controladoria
Geral da União (CGU) divulgaram a Escala Brasil
Transparente – Avaliação 360º (EBT). Ouro Preto está na 16º colocação entre os municípios mais transparentes, no período de 9 de julho de 2018 a 14 de
novembro de 2018. Entre as 40 cidades mineiras que
possuem entre 50 mil e 100 mil habitantes, Ouro Preto ficou na 6ª posição, com a nota final 8,85. A média
dos municípios brasileiros é 6,54.
A avaliação já foi realizada em três edições. A primeira aconteceu entre os dias 8 e 9 de setembro de
2015. O Ministério Público Federal (MPF) divulgou o
ranking no dia 9 de dezembro de 2015 (Dia Internacional de Combate à Corrupção) e Ouro Preto obteve
a nota 5,3. Após o prazo de 120 dias, o MPF fez nova
avaliação nacional, no período de 11 de abril de 2016
a 27 de maio 2016, para aferir se as recomendações
tinham sido cumpridas. Ouro Preto teve uma redução
da nota para 1,9.
Quando assumiu a administração, o prefeito Júlio Pimenta colocou a transparência como uma das
prioridades e, para isso, solicitou à equipe municipal
da Superintendência de Tecnologia da Informação
(STI) que desenvolvesse novas ferramentas a fim de
aprimorar e melhorar a condição. Naquele momento,
Ouro Preto ocupava as últimas posições do Estado
no ranking, havendo, inclusive, uma ação do Ministério Público de Minas Gerais pronta para ser ajuizada contra o Município. Após expor os propósitos de
transparência que estavam sendo desenvolvidos pela equipe do STI (e, portanto, sem custos adicionais
para os cofres públicos), o promotor concordou em
estender o prazo para que o Município regularizasse
a situação.
Em poucos meses, todos os prazos foram cumpridos e as ferramentas aperfeiçoadas. O resultado
foi que Ouro Preto alcançou a nota 8,85 em 10, saindo das últimas posições para a 16ª no Estado. A meta
agora é melhorar ainda mais, tornando o município
cada vez mais transparente para a população.
O ranking está disponível em transparencia.gov.
br/brasiltransparente.

Lucas Godoy

Folia marianense
elogiada pela
segurança e
limpeza PÁG. 8

Pedro Ferreira

Carnaval de Ouro Preto atinge
45 mil pessoas por dia nas ruas
Fael Diogo

O carnaval de rua da cidade de Ouro Preto atingiu
45 mil pessoas por dia nas ruas durante os 6 dias de
folia, segundo dados da Polícia Militar.
Este é o maior número em 5 anos, segundo Felipe
Guerra, secretário municipal de Turismo. Ele também
afirmou ter sido o maior carnaval da história em número de público nos 10 distritos próximos, como Cachoeira do Campo e Lavras Novas.
De acordo com Felipe, a meta da Prefeitura, em
parceria com a Pulsar Brasil e o patrocínio da empresa
Skol, de retomar o carnaval de Ouro Preto como um
dos maiores do Brasil foi atingida com sucesso. "Nós
conseguimos criar um produto cultural e, principalmente, um produto turístico muito forte, que resultou
no aumento do número de público", relatou.
O evento é da Prefeitura Municipal em parceria
com a Pulsar Brasil, patrocinado pela empresa Skol.

um taxista para combater o incêndio.
Ao chegarem no local, os bombeiros
conseguiram debelar as chamas, impedindo que o fogo tomasse o interior da
igreja.
Uma equipe formada por Débora Queiroz, moderadora do PAC das
Cidades Históricas da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de
Ouro Preto, o técnico do escritório do
IPHAN em Ouro Preto, André Macieira, e também o responsável pela
Paróquia do Pilar, Carlos Aparecido
Caju, estiveram no local para verificar
o estado da igreja. “Não houve danos
no interior da edificação. Entretanto, a
porta foi perdida, assim como uma parte do reboco do vão da porta do lado de
dentro. Por sorte, havia um aparato interno atrás da porta, que provavelmente
inviabilizou que o incêndio se propagasse ao interior da Igreja”, explicou
Débora Queiroz.
Ainda não se sabe o que iniciou o
incêndio, mas havia vestígios de vela
próximo a porta. Os técnicos responsáveis da Secretaria de Cultura e Patrimônio e do IPHAN estão elaborando
os laudos sobre a questão. A perícia foi
realizada pela Polícia Civil que investiga o caso.

Fundação Aleijadinho
promove ação entre amigos
para atleta participar de
competição na Alemanha

De 17 a 28 de março, acontece, em Bad Blankenburg, na Alemanha, o Circuito Europeu de Judô. A atleta Tainná Mota, da Fundação Aleijadinho, foi convocada pela seleção brasileira sub-21 para disputar a primeira fase da competição,
porém, sem apoio financeiro, encontra dificuldades para conseguir arcar com as
despesas da viagem, que chegam a R$ 8 mil.
Para que a atleta possa participar da competição, a Fundação Aleijadinho está
promovendo uma ação entre amigos, que tem o objetivo de arrecadar dinheiro
para ajudar no custeio da viagem de Tainná Motta. O valor da rifa é de R$7,00 e
serão sorteados três prêmios: um Tablet da Positivo de 10GB; um par de brincos e
um pingente e dois rodízios de pizza ou massas no Restaurante Bandeirantes em
Cachoeira do Campo.
O sorteio acontece no dia 22 de março, às 14h, na sede da Fundação Aleijadinho. Mais informações pelos telefones: 3551 - 5101 ou 3551- 5100.
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Folia agita
Cachoeira do Campo

98,7 FM
Nova onda, sintonize agora

A Rádio de Ouro Preto
(31)
(31)

3551.4330
3551.3189

Com a Praça da Matriz lotada, Cachoeira do Campo realizou
mais um Carnaval marcado pelos blocos tradicionais da localidade: Blocos da Madrugada, que esse ano completou 22 anos de
atividades ininterruptas, 0.20 Vazado, Os Barbeiros e Vira Folha.
O distrito recebeu também várias apresentações musicais, como a Banda Tindolelê, DJ Felipe Motta, dentre outras atrações.
Destaque ainda para a apresentação, no domingo, da Escola de
Samba União Recreativa de Cachoeira do Campo (URCCA).
Além da apresentação local, a escola representa o distrito todos
os anos, desde a sua criação, nos desfiles das escolas de samba
em Ouro Preto.
A segurança nas ruas também foi abordada positivamente pelos foliões, como relata a moradora Aline dos Santos. “Foi um
carnaval muito bom, me senti muito segura, não presenciei brigas,
nem furtos, me senti à vontade todos os dias que vim à rua”. Segundo o sargento Ribeiro, do 52ºBPM, foram dias muito tranquilos e não foram feitas nenhuma ocorrência policial.
Apesar de grande público, o Carnaval deste ano ficou
abaixo do esperado pelo comércio do distrito. Marco Aurélio Rodrigues, empresário local, destaca que a data em que
ocorreu o carnaval prejudicou o desempenho do comércio
“quando realizado na primeira e na última semana do mês
diminui o poder de compra do folião, pelo fato de muitos
ainda não terem recebido seus salários, o que influencia diretamente o comércio”. Outro problema relatado pelo comerciante é o fato dos supermercados venderem, principalmente
cerveja, num valor abaixo ao dos bares e barracas instalados
próximos à folia. “Isso faz com que diversos foliões levem
cooler e bolsas térmicas até o local da festa e a partir disso
diminui o volume de vendas”, conclui.
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URCCA- Escola de Samba União Recreativa
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VENDEM-SE
3 PRATELEIRAS DE
MADEIRA sendo: 2
prateleiras de 2,25m alt
x 1,20m comp x 40cm
larg e 1 prateleira de
2,25m alt x 2,5m comp
e 40cm larg.
Tels: (31) 3553-1430
ou 98422-8239.

OPORTUNIDADE!
LOTES EM AMARANTINA, de 250m², em
Condomínio, com apenas 4 moradores. Valor
do lote: R$ 35.000,00.
Contato: (31)98010-0095.

Nylton
Gomes
Batista

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

Ponto positivo
para humanos!

Há uma sensação no ar, sentida pela humanidade, de que tudo se deteriora e mergulha num grande caos, no qual tudo se extinguirá de uma vez por todas. Essa sensação se deve ao fato de
as transformações se efetuarem de forma mais intensa, em tempo
mais curto, num mundo encolhido pela comunicação instantânea.
Isso gera conflitos próprios da natureza humana, que é portadora
da tendência a não mudanças. No fundo, a verdadeira decadência, em franco processo, é a de cunho cultural, tudo a cair do sublime ao medíocre. Mas isso também tem sua razão de ser, pois
em dado momento será retomado o sentido ascendente, mediante
renovação do espírito humano.
O pessimismo ganha mais proporções também porque o mal,
o mau, o negativo fazem mais barulho, ao contrário do bem, do
bom do positivo que acontecem ou se realizam, quase sempre, no
silêncio. Vejam-se, por exemplo, os dois extremos da vida: o nascimento e a morte. Cabe aqui um esclarecimento quanto à morte
que, em si mesma, não é boa nem má, nem positiva e nem negativa; é apenas um fenômeno natural, tal qual o pôr do sol. Ela se
apresenta sob o aspecto negativo apenas sob as considerações
humanas. Sob essas mesmas considerações humanas, verifica-se que a morte provoca mais barulho, notadamente no caso de
personalidades. Ao contrário, nascimentos, em número bem superior ao de mortes, ocorrem debaixo do silêncio, só quebrado no
recinto do nascimento pelos próprios recém-nascidos.
À parte de toda maldade (incluindo-se a corrupção), à parte
das guerras e da violência humana, muita coisa positiva acontece
ou se realiza, às vezes, até mesmo sem que o ser humano perceba. Na interação entre humanos e animais silvestres, mais próximos, tais como aves e pequenos mamíferos, observa-se maior
aproximação dos animais em contraposição à situação de há
cinquenta, sessenta anos. Animais que não se viam no perímetro
urbano, àquela época, hoje é comum sua circulação nos quintais,
atualmente reduzidos em tamanho, como consequência do parcelamento do solo e expansão imobiliária. Ouve-se, comumente,
a explicação de que tais aves e maíferos estariam à procura de
comida, não mais encontrada em seu habitat; que seria consequência do desmatamento, das queimadas, etc.
Penso que, embora a agressão humana à natureza possa provocar a emigração dos animais para pequenos centros urbanos, a
explicação para o fenômeno pode estar noutra direção, pois a população desses animais tem crescido, o que não ocorreria, se fosse fome a causa da migração. O ser humano está tão viciado a ver
tudo pelo viés negativo que, talvez por isso, lhe escape a percepção
do resultado positivo de sua mudança de comportamento. Isso mesmo! A mudança no comportamento humano gera esse fenômeno:
os animais estão a perder o medo de estar próximos dos humanos!
Da minha infância e adolescência, guardo na lembrança a presença
discreta do canário “chapinha” ou “cabeça-de-fogo”. Passarinheiros
estavam sempre à sua caça mediante alçapões e outras armadilhas.
De repente, o canarinho sumiu da vista humana. Voltou nos últimos
anos com presença altamente numerosa e tão marcante, a ponto de
ciscar aos nossos pés, à semelhança de pintinhos! Em contrapartida,
os incômodos pardais estão a desaparecer! O caso do canário não
é o único entre aves de pequeno porte. Aves maiores como a garça,
o marreco selvagem, a pomba-trocal, o jacu e até o tucano (o verdadeiro) também são vistas com frequência. Entre mamíferos, destacam-se micos e esquilos, estes solitariamente e aqueles em bandos
antagônicos, a “guerrear” nos quintais por onde circulam.
No passado, um desses animais ou aves que se aventurasse
na área urbana podia encontrar pela frente um bodoque, quando
não uma espingarda, conforme testemunhei nos casos de três micos e de uma garça, abatidos a tiro; os micos em grande árvore na
Rua Santo Antônio e a garça, em pequeno lago formado por chuva
na voçoroca que, antes, havia atrás do Oratório Dom Bosco. Ao
contrário da falta de opção, na busca de comida, a aproximação
dos animais se deve à imagem mais amigável, que os animais
formam dos humanos. É ponto ganho na relação com a natureza.
depois de abandonar a prática da caça! A aproximação dos animais silvestres é para se comemorar e não lamentar!
Aos primeiros sinais do dia, quando saem dos ninhos, grupos
de pequenos pássaros, incluindo-se canários, seguem à minha
frente, vencendo o espaço com sucessivos voos curtos, à semelhança de saltos, como se estivessem a brincar comigo. Isso não
acontecia no passado... não mesmo!
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CARTA AOS TEMPOS

*Mauro Werkema

Drummond, profetas e a tragédia de Minas

Drummond, em Congonhas,
perante o anfiteatro dos profetas de
Aleijadinho, esculpidos ao tempo
da Inconfidência de 1789, enxerga uma “assembleia insurgente”,
em confabulação silenciosa sobre
a “tragédia de Minas” e em contemplação ao “horizonte de montanhas” ricas de ferro. Hoje, ao
lado, a maior barragem de rejeitos
de minério é uma ameaça. Já antes,
na sua Itabira, apontara, em poesia
famosa, a exploração do minério
de ferro que legou à cidade quatro
barragens, uma delas, a do Pontal,
no local onde estava a fazenda de
sua família. Hoje, a Minas minerária, que inicia os ciclos históricos
do “ouro ao ferro”, que lhe valeu a
ocupação inaugural do seu território e o nome, esperamos que gere
a consciência grave do quanto esta
atividade pode ser trágica quando
praticada com risco de vidas humanas e destruição de rios, matas
e florestas.
Em Minas, “natureza e cultura”
estão intimamente ligados à “geografia física e humana”, diz Miguel
Wisnik. O solo mineral e as monta-

nhas conformaram a sociedade e a
personalidade dos mineiros ao longo de três séculos de história. Mas a
outrora Vila Rica, a do esplendor do
Ciclo do Ouro e do Barroco, ficou
pobre e também tem barragem de
rejeitos, assim como sua vizinha e
irmã Mariana. Pelo minério, do ouro ao ferro, cobiçada pelo mundo,
Minas poderia estar mais rica se
tivesse sabido vender melhor sua
herança natural, apontam os estudos da História Econômica. Hoje,
quebrada, mas ainda em solo rico,
Minas sente o ciclo dos desastres,
Mariana e Brumadinho e muitas
ameaças.
A História, mestra da vida, nos
ensina muito sobre a tragédia mineira. Portugueses e ingleses levaram
o ouro no Século XVIII. Dezoito
grandes minas inglesas, nos Século
XIX e XX, exploraram o ouro mineiro, já em escala industrial. Em
1911, em encontro internacional,
em Estocolmo, patrocinado pelos
EUA, sobre o ferro e a siderurgia
nascentes, o geólogo da Escola de
Minas de Ouro Preto, Gonzaga de
Campos, apresentou ao mundo seu
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Carta de Reconhecimento
A Superintendência Regional
de Ensino de Ouro Preto agora
está sob a coordenação de um
novo superintendente, o servidor
Wemerson Vieira Borges. Atualmente a Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto é responsável por gerenciar as escolas
públicas e particulares das cidades
de Ouro Preto, Mariana, Itabirito,
Acaiaca e Diogo de Vasconcelos.
Wemerson Vieira Borges é efetivo
no cargo de especialista em educação na Escola Estadual Dom
Benevides e era diretor desde 2014
da Escola Estadual João Ramos
Filho, onde apresentou um belo
trabalho para a comunidade em
que a escola está inserida.
Crovymara Batalha deixa o cargo de superintendente depois de dois
períodos, o primeiro de 1999 a 2002
e o segundo de 2015 até este no. Ela
enviou uma carta de agradecimento
a nossa redação, que você confere na
íntegra.
“Etapas durante a vida necessitam de encerramento, são ciclos que
precisam ser encerrados, as coisas
tem um tempo fundamental para que

seja saudável. Tudo tem seu tempo,
e se este chegou não há o que lamentar, mas agradecer o quão oportuno e
relevante ele foi.
Foram alguns anos de desafios,
lutas e conquistas, é acreditando que
toda função de coordenação exige
coragem para ser encerrada e dar voz
a outras perspectivas e olhares é que
solicitei minha dispensa do cargo
de Diretora da S.R.E - Ouro Preto.
O pedido de exoneração da função
ocorre exclusivamente por motivos
pessoais que me impossibilitam de
dedicar com a mesma intensidade e
entusiasmo dos últimos anos.
Não se trata, aqui, de exaltar
nem o início nem o fim desta caminhada, mas sim, de perceber todo o
caminho percorrido até aqui. Para
isso, Guimarães Rosa do alto de sua
sabedoria diz que “O real não está
na saída nem na chegada: ele dispõe
para a gente é no meio da travessia”.
Assim é preciso agradecer por
todas as realizações e ousadias que
vivi na “travessia” do cargo de Superintendente de Ensino na Regional de Ouro Preto. Estive à frente da
Regional de Ensino de Ouro Preto
em dois períodos da minha trajetó-

estudo sobre o Quadrilátero Ferrífero. Provocou corrida às jazidas de
Minas: ingleses, alemães, americanos , franceses e belgas compraram
imensas jazidas mas não investiram
na siderurgia, como queria o nacionalista Artur Bernardes. Hoje, as
minas são da Vale, criada em 1942
por Getúlio Vargas em transação
com capitais ingleses em nome do
esforço de guerra. A Vale, a maior
do mundo, domina também a logística de transporte e exportação.
E exportou perto de 400 milhões de toneladas de minério e
pelotas em 2018. Destes, 52%
saem de Minas Gerais e o resto
principalmente de Carajás, no Pará, que dobrará sua produção em
dois anos. Minera ainda cobre, fertilizantes, níquel, manganês. A Lei
Kandir, de 1996, retirou o imposto
sobre exportação e Minas perdeu,
até hoje, cerca de R$ 150 bilhões. E
os municípios mineradores podem
perder o royalty que era de 2% há
dois anos e hoje é 3,5% do faturamento da Vale.
*Jornalista (mwerkema@uol.com.br)

Crovymara Batalha
ria profissional. A primeira entre os
anos de 1999 a 2002, o segundo momento iniciou em abril de 2015 fechando um ciclo de quase oito anos
como diretora de Superintendência.
Exerci com afinco, compromisso e responsabilidade as funções
pelas quais fui nomeada, implementando políticas públicas e executando recursos com sensatez e retidão,
almejando sempre uma educação
pública, gratuita e de qualidade para
todos os estudantes das redes públicas nos municípios de Acaiaca, Diogo de Vasconcelos, Itabirito, Mariana e Ouro Preto.
Permaneço como servidora pública em exercício, e vou continuar
contribuindo para promoção de uma
educação de qualidade para todos e
todas. Tenho certeza de que ainda
tenho muitas transformações para
viver, mas continuo Batalha, forte
na luta pela educação de crianças,
jovens e adultos, como mulher e
como educadora, enfrentando toda
e qualquer transição, porque na Arte da Guerra “Enquanto o homem
não muda a si mesmo, o que vemos
é apenas escuridão e ranger de dentes.” (SUN TZU, no livro A Arte da
Guerra).
Contei nesta caminhada com
várias críticas e insatisfações, mas
todas condescenderam para
reflexões acerca dos erros e
tentativas de melhores práticas de gestão. Contei também com muitas parcerias
feitas, muito apoio recebido,
muitas pessoas que de mãos
dadas se envolveram em todas as ações promovidas pela
instituição que estive à frente, tudo isso não cabe além
de uma imensa gratidão.
Obrigada a tod@s que
fizeram (e vão continuar fazendo!) parte da minha trajetória profissional.
Abraço fraterno.
Crovymara Batalha,
a que não falha, trabalha”.
Ouro Preto, 1º de março
de 2019.
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Famílias do Movimento Chico Rei são forçadas
a deixar ocupação após decisão judicial

Reintegração de posse ocorreu de forma pacífica. Da decisão cabe recurso e integrantes do Movimento realizam manifestação contra a decisão
Michelle Borges

Integrantes da Ocupação Chico Rei montaram um acampamento em frente à Prefeitura de Ouro
Preto na noite da quarta-feira (13)
como forma de sensibilizar o poder executivo para a situação em
que se encontram. Na madrugada
da terça-feira (12), teve início o
processo de reintegração de posse
das terras da antiga Febem, onde
estavam cerca de 50 famílias do
Movimento Chico Rei.
O acampamento teve início
na noite da quarta-feira (13) e de
acordo com o movimento de ocupação, cerca de 10 pessoas irão
fazer revezamento no local até
que sejam atendidas as seguintes
reivindicações: término da construção da Vila Chico Rei; Aluguel Social para todas as famílias
desalojadas em decorrência da
Ação Civil Pública n° 500164923.2018.8.13.0461; e Pagamento
imediato dos aluguéis sociais de
131 famílias, atrasados há cinco
meses. Em nota, a prefeitura informou que “importante lembrar que
por três vezes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
Habitação e Cidadania tentou
realizar o cadastro dos ocupantes,
de forma a incluí-los, quando possível, nos programas assistenciais,
como aluguel social e Bolsa Família. Porém, em nenhuma das tentativas foi possível realizar a ação
devido à falta de interesse dos integrantes da Ocupação”.
Durante toda terça e quarta-feira, a Polícia Militar, oficiais de
justiça e representantes da área de
assistência social da Prefeitura de
Ouro Preto estiveram na Ocupação Chico Rei para realizar determinação judicial de reintegração
de posse. De acordo com a Polícia
Militar, toda ação foi realizada de
forma pacífica. Segundo as informações dos Oficiais de Justiça, a
decisão judicial em questão afeta
todos os moradores que promoveram invasões em parte dos 107
alqueires, incluindo a região conhecida como Jacuba.
Cerca de 50 famílias tinham
casa ou lotes na ocupação Chico
Rei. De acordo com a prefeitura,
dessas, 17 famílias se enquadraram em programas sociais e receberam suporte da prefeitura, como
casa alugada, bolsa família, cesta
básica, aposentadoria para pessoas de baixa renda, tarifa social
de energia elétrica, passe livre para
pessoas com deficiência e idosos
e entrada no cadastro único para

o programa habitacional em andamento. Outras 12 famílias não
se enquadraram em programas
sociais pelo fato da renda ser superior ao limite permitido ou já
terem outro imóvel. A prefeitura
informou ainda que 21 famílias
não quiseram informar seus dados
para cadastro a fim de receber algum tipo de benefício.
Muito abalados e visivelmente
emocionados, os moradores recolhiam seus pertences para a mudança. Dona Aparecida Joana de
Cristo, uma das primeiras moradoras, foi também a primeira moradora a deixar a ocupação. “Tem
três anos que moro aqui e agora
nem conheço a casa que vou morar. É muito triste, pois um pedaço
do sonho da gente fica aqui. Eu
tinha minha horta, plantações, que
eu cuidava todos os dias... Agora,
nem sei se terei espaço”, lamenta
dona Aparecida. Valdirene Rodrigues Sena estava na ocupação há
um ano, e também relatou o sentimento de perda. “Eu pago aluguel
há mais de 22 anos e não tinha
critérios para ter uma casa própria
nos programas do governo. Quando você chega em um lugar como
esse, com tanta área vaga para
construir, a gente tem noção dos
nossos direitos. Mas infelizmente
hoje nós perdemos e vamos ter
que sair. É revoltante, pois quando chegamos aqui não tinha nada
e vai continuar não tendo, pois os
nossos governantes não lutam por
isso”, pontua Valdirene.
A reportagem do O LIBERAL acompanha todas ações da
reintegração de terra, e na quarta,
entrevistou moradores após se
mudarem para as casas indicadas
pela prefeitura. Alguns relataram

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

péssimas condições, como falta de
energia, acesso difícil, acabamentos improvisados com papelão
madeirit e em uma das casas não
haveria sequer vaso sanitário, segundo o morador.
Ainda na terça-feira (12), representantes da Ocupação participaram da Tribuna Livre da Câmara de Ouro Preto para falar sobre
a situação das famílias. Em apoio
ao movimento, os vereadores
apresentaram requerimentos e indicações pedindo informações da
prefeitura e assistência para todas
as famílias que moram no local.
Wanderley Rossi Jr., o Kuruzu,
um dos líderes do Movimento,
disse que o início da ocupação foi
incentivado pelo prefeito Júlio Pimenta. “O Prefeito Júlio Pimenta
sabe de tudo, ele acompanhou tudo, incentivou até. Por um ano eu
conversei com ele frequentemente, além disso, vários secretários
vieram aqui. Mas ficou apenas
no primeiro incentivo, no começo da ocupação. A prefeitura teve
a oportunidade de pedir as terras,
ficar com elas e não quis receber.
Até hoje não sabemos o porquê”,
afirma Kuruzu.
Segundo o advogado voluntário da Ocupação, Guido Cunha
Mattos, o desembargador indeferiu o pedido de cassação da liminar, e agora eles aguardam a decisão de um segundo recurso. “Nós
aguardamos mais um recurso e
vamos juntar forças com os vereadores, com a comissão dos direitos
humanos e vamos tentar sensibilizar a prefeitura na pessoa do Júlio
Pimenta, para que a gente continue
debatendo, pois o aluguel social é
algo transitório e nós precisamos
de uma solução”, ressalta o advogado. Da decisão de reintegração
cabe recurso e por isso a Justiça
não determinou a derrubada das
casas, o que dá esperança ao movimento. “A gente vislumbra um
possível retorno a partir de uma
regularização fundiária, criação de
um bairro. As pessoas que ocupam
hoje, só o fazem porque não tem
condições de pagar aluguel”, enfatiza Guido.
Entenda o caso
De acordo com o procurador
geral do município, Geraldo Rioga, será feito o levantamento de
todos os dados da reintegração
das terras para que o executivo se
manifeste sobre o tema. Ele apenas ressaltou que a ação de desocupar as terras da antiga Febem,
que são de propriedade do Estado,
foi resultado de uma ação judicial
impetrada pelo próprio Estado, em
maio de 2018, em que o Município de Ouro Preto consta como
parte interessada.
Já após apuração do próprio
jornal O LIBERAL, há uma
ação impetrada por morador(es)
da própria região contra a ocupação Chico Rei, datada de março
de 2018, exigindo reintegração de
posse.
Em abril do mesmo ano o
Ministério Público da cidade se
manifestou pela saída de todos os
ocupantes da área total, de aproxi-

Michelle Borges

Michelle Borges

madamente 107 alqueires. Da manifestação conclui-se o estado como detentor das terras, e o governo
do estado, subsidiado pelo próprio
MP, afirma em oposição de 26/05
de 2018 que o “O Estado/Oponente nunca autorizou o ingresso e a
permanência de nenhum dos opostos no imóvel público estadual”, e
que este se encontra afetado ao
interesse público e para programas
assistenciais. Alguns dos ocupantes estariam lá há mais de 4 décadas, e várias gerações, antes mesmo da chegada da ocupação.
Segundo a prefeitura de Ouro
Preto, em 16 de agosto de 2018,

houve intimação para que a cidade tomasse uma ação, bem como
o estado, sob risco de improbidade
administrativa, o que culminou na
ação ocorrida esta semana.
Na tarde de quinta-feira, os
moradores da região pregressos à
ocupação foram notificados sobre
a interdição de imóveis, feitas pelo
poder Judiciário e fiscalização de
Posturas. Tanto o Ministério Público, como o Estado de Minas Gerais e Justiça de Ouro Preto embasam suas posições na importância
ambiental da área, especialmente
pela proximidade com a Estação
Ecológica do Tripuí.

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA
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o fim de semana aconteceu mais uma edição da Copa Orion de Futsal
sub 18 e Masculino Livre, que contou com a participação de várias
equipes de Mariana, Ouro Preto e Sete Lagoas. Na categoria sub 18, a
equipe do Orion foi a grande campeã. Já na categoria adulto, se enfrentaram na grande final as equipes do Tsunami de Mariana e a equipe do Vem
Comigo de Ouro Preto, que fizeram uma grande partida, onde a equipe do
Tsunami levou a melhor ao vencer pelo placar de 3x0 e sagrou-se a grande
campeã. A Copa Orion é uma organização de Wallace Barros e contou
com vários apoio entre eles a prefeitura Municipal de Mariana através da
secretaria de Cultura e Desportos.
A cantora e compositora mineira
Gabriela Pepino apresenta o show
“Divas” em Ouro Preto, no dia 23
de março. Gabriela homenageia
as grandes intérpretes da música
mundial do jazz, blues e soul, que
sempre foram sua inspiração.
A apresentação será no Teatro
Municipal de Ouro Preto - Casa
da Ópera, às 21h. A entrada é
gratuita e os ingressos devem ser
retirados na bilheteria do teatro
dia 23, no horário do show.

O Adão Jorge Corrêa de Souza,
músico atuante da Sociedade
musical Santa Cecília de Rodrigo Silva completou mais um
ciclo de vida no dia 14 de março. Ele recebe os parabéns de
toda a comunidade e dos seus
colegas de banda.
Luiza Ferraz

Josilaine Costa

Projeto de lei visa
impedir nomeção de
pessoas condenadas
pela lei Maria da Penha
Dia 14 de
março a
sapequinha
Helena,
filha de
Delber e
Cristiane,
moradores
de Ouro
Preto, comemorou
sua terceira
primavera.
Sua tia
Nenzinha
e toda a
sua família
desejam
muitas
felicidades
e que você
cresça com
saúde, paz
e alegria.
Feliz Aniversário
nanica da
tia!!!!!

Nesta semana o Vereador Geraldo Mendes (PCdoB) apresentou na
Câmara Municipal de Ouro Preto um Projeto de Lei que visa impedir a
nomeação de pessoas na Administração Pública, que foram condenadas
pela Lei Maria da Penha, ou seja, que praticaram violência contra mulher.
“Nos últimos meses muito tem se falado a respeito de casos de violência contra mulher que chegam a morte. Segundo dados divulgados pela
Polícia Civil no início deste ano, os casos de feminicídio (assassinato de
uma pessoa pela condição de ser mulher), obtiveram um aumento de 4%
de 2017 a 2018, comparando com 2016 o aumento foi de 13%.
Importante apresentar esses dados principalmente em um mês onde
se é comemorado o Dia da Mulher, uma data que mostra a resistência das
mulheres frente as dificuldades do dia a dia. Em Ouro Preto, no dia 8 de
março, foi realizada uma Marcha onde as pautas principais de reivindicação eram o Fim do Feminicídio e Contra a Reforma da Previdência, uma
maneira de mostrar à população a organização das mulheres.
Nesse contexto, portanto, vemos a importância de implantação de políticas que visem coibir a ação violenta de homens contra as mulheres,
e um Projeto de Lei que vise trazer consequências aos que praticam tal
crime é simbólico e ao mesmo tempo necessário nos dias atuais”.
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Prefeitura reforma escola para
atender melhor as crianças da
área rural do município
Diálogo e Ação pela
defesa e preservação
do Patrimônio Cultural
Diante do incêndio na Igreja do
Rosário dos Homens Pretos em Ouro
Preto, o vereador Chiquinho de Assis
(PV) solicitou em caráter de urgência,
uma reunião de trabalho com a Prefeitura, Paróquias, Polícia Militar e Iphan
para que sejam discutidas e alinhadas
ações de salvaguarda, proteção, preservação, segurança e vídeo monitoramento dos bens religiosos presentes na
cidade.
De acordo com o vereador, que
esteve no local no primeiro momento,
junto com o chefe do escritório técnico
do IPHAN em Ouro Preto e também
com os párocos Padre Marcelo e Padre Rogerio: “A cidade sentiu muito o
ocorrido na Igreja do Rosário e precisamos agradecer, porque só não foi maior
a tragédia, pois um iluminado taxista,
que, inclusive faz parte da Irmandade
do Rosário, passou no momento exato
do início do incêndio, achou estranho
aquela iluminação, ligou para o Corpo
de Bombeiros que foi efetivo e com
poucos minutos chegou ao local.
A igreja estava servindo de abrigo
para pessoas que preparam fogareiros
nos pés das portas de madeira, de uma
igreja barroca. Isso está totalmente errado. Ouro Preto tem como característica
igrejas que são abertas no meio da via
pública, com seus adros em áreas públicas. A própria igreja do Rosário é uma
passarela onde se faz ali passagem pra
ruas centrais da cidade como Getúlio
Vargas, que dá acesso à Rua São José,
da mesma forma, a igreja de São José
fica localizada no meio da ladeira Teixeira Amaral, dando acesso para ladeira São Francisco de Paula, ou mesmo a
igreja das Mercês e Perdões que é uma
igreja que não possui o adro cercado,
próxima a Praça Tiradentes.
Nós precisamos de uma atenção
maior e a vontade de chegar no entendimento de precisar até que parte essa
segurança pública cabe ao município,
até que parte que é a Polícia Militar, até
que parte cabe a arquidiocese, ao PAC
das Cidades Históricas e por aí vai.
Precisamos de câmeras de monitoramento que funcionem de maneira
efetiva e segurança nesses nossos monumentos históricos. O que pedimos é
que seja chamada uma reunião logo.
Vivenciamos com frequência pessoas
que às vezes encontram abrigo nesses
monumentos históricos e acabam utilizando fogo, seja para se aquecerem ou
aquecerem seus alimentos, ou mesmo
outras situações e colocando o bem histórico em risco eminente.
Que tipo de vídeo monitoramento,
que tipo de segurança a gente pode dar
esses monumentos? Nós somos patrimônio da humanidade, que tipo de investimento a Unesco está fazendo?
A Unesco não deveria apenas nos
validar o título e nos colocar uma série de regras. O ouropretano sofre, as
vezes deseja fazer alterações em seu
telhado, ou outras intervenções em sua
residência e não pode porque a cidade é
tombada. Qual tipo de contrapartida a
UNESCO nos oferece para proteção do
nosso patrimônio?

Essa é uma discussão que precisamos ter em diversas esferas, temos que
mover todo um mundo e mover as autoridades, como o próprio governador
Zema, que seja através do setor de Segurança Pública, tem que se envolver.
Essa questão precisa chegar nas esferas
maiores do IPHAN e até mesmo ao
governo federal, afinal de contas, Ouro
Preto é um Patrimônio da Humanidade.
Ainda na época do saudoso Padre
Simões existia a ação de convenio com
o governo de estado que destinava policiais militares para rondarem os monumentos. Hoje existem tecnologias mais
inovadoras. Eu sempre fui a favor do
vídeo monitoramento forte ligado com
a Polícia Militar de Minas Gerais, que
é de fato a responsável pela segurança
pública.
Essas são apenas algumas das reflexões que precisamos realizar. Nos
unir, unir os setores responsáveis, tanto
a arquidiocese, quanto a comunidade,
os poderes constituídos da cidade e chegarmos nas melhores ações a serem desenvolvidas. A arquidiocese é zeladora
daquele templo, assina carteira de zeladores, cuida dos elementos artísticos
e a cidade explora e explora também
turisticamente. Sabemos a importância
do casario colonial e das igrejas. Dom
Geraldo sempre falava ‘tira as Igrejas
de Ouro Preto de um quadro e o que
sobra?’ Ouro Preto é isso, são as igrejas
provavelmente os principais atrativos
turísticos e culturais dessa cidade, por
isso, precisamos chegar em meio termo
que não sobrecarregue demais nenhum
ente ou instituição.

Alunos da zona rural de Santa
Rita tiveram uma agradável surpresa
na volta às aulas em 2019. A Escola
Municipal Francisco de Araújo, na
localidade de Bandeiras, foi totalmente reformada pela Prefeitura de
Ouro Preto. O prédio, composto por
dois blocos, agora conta com salas
de aulas adequadas, amplas e arejadas, além de refeitório, biblioteca, laboratório de informática, salas para
os setores administrativos, direção e
secretaria. A quadra poliesportiva
também foi reestruturada e a escola
ganhou um parquinho novo para os
pequenos.
“Estamos empenhados em reestruturar e modernizar todos os equipamentos do sistema educacional de
Ouro Preto, e isso inclui, obviamente, a reforma dos prédios das escolas, alguns, abandonados há muitos
anos”, afirma o prefeito de Ouro
Preto, Júlio Pimenta, que garante
que as escolas serão reformadas.
Por sua armação robusta, e com
as melhorias executadas, a Escola
Municipal Francisco de Araújo passa a ter condições de atender com
qualidade a demanda de alunos da
Serra dos Cardosos, Bandeiras, Santo Antônio e Coqueiros, e outras comunidades adjacentes, até que as outras escolas
sejam reestruturadas.
A Prefeitura já anuncia nova prioridade: a reforma da Escola Municipal Padre Martins, em Santo Antônio de
Bandeira, que funciona em um prédio adaptado.

Administração Municipal ouve demandas
para os bairros Antônio Dias e Alto das Dores

O prefeito Júlio Pimenta, secretários municipais e toda a equipe da
Prefeitura Itinerante estiveram na
noite de ontem, 27 de fevereiro, reunidos com moradores do Antônio
Dias e Alto das Dores para ouvir as
demandas por melhorias nos bairros. Mais de 50 pessoas participaram do encontro e puderam falar
pessoalmente ao prefeito sobre as

obras necessárias para os locais.
Júlio Pimenta iniciou o diálogo com uma apresentação da atual
situação financeira do Município
e exibiu o levantamento realizado
pelos técnicos municipais para as
obras a serem feitas nesta etapa
do projeto. Logo depois, passou a
palavra para os moradores e todos
tiveram a oportunidade de mostrar

Prefeito explica situação financeira do Município
aos moradores do Antônio Dias e Alto das Dores

suas ideias e questionamentos.
Carlos Alberto Pereira mora há
60 anos no Antônio Dias e atualmente integra a Comissão AmaDias (que representado o bairro).
Ele conta que “essa estratégia utilizada pela atual administração é de
suma importância para a melhoria
da qualidade de vida local”.
“Este momento é uma oportunidade que nós temos de expor o
que nosso bairro realmente precisa”, relatou Adilson, mais conhecido como contramestre Borracha da
Capoeira.
Rita de Cássia, moradora da
Rua dos Paulistas, diz que se sentiu muito satisfeita com o encontro.
“Superou minhas expectativas no
sentido de se marcar uma diretriz
para resolução dos problemas dos
bairros”.
Esta é a 11ª edição do projeto
Prefeitura Itinerante, que já passou
por 13 bairros e desde o dia 12 de
fevereiro contempla o Antônio
Dias e Alto das Dores, totalizando
15 locais.
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Corrida da Ressaca bate recorde de
inscritos e é sucesso total entre os atletas
Na manhã de domingo (10), a
35ª Edição da Corrida da Ressaca
movimentou a cidade de Mariana.
Batendo o recorde de inscritos, com
mais de 600 participantes, atletas de
várias partes do Estado percorreram
8,5 km de pura emoção e adrenalina. A Praça Gomes Freire, local de
largada e chegada, ficou lotada e os
competidores foram recebidos ao
final da prova com muita energia.
O local também recebeu dezenas
de pequenos, que fizeram bonito na
Corrida da Ressaquinha, levando
sorrisos ao público presente.
Dentre as várias categorias, destacam-se a geral feminina e masculina. A marianense Sirlene Pontes
cravou o primeiro lugar do pódio,
elevando mais uma vez o nome da
Primaz de Minas nas competições
da cidade. “Agradeço a Deus por
estar aqui mais uma vez levando
Mariana ao pódio. Foi uma vitória
muito bonita. Deixo aqui o agradecimento ao meu filho e a todos
aqueles que acreditaram em mim”,
disse a atleta que afirmou também
que o acréscimo de 500 metros ao
percurso não prejudicou o seu rendimento. “Na verdade, ajudou! Eu
não sou de prova pequena. Sempre
participo de 8km, 10km e por aí

Raissa Alvarenga

Raissa Alvarenga

vai. Como diz o ditado: quem mora
na roça tem tempo, espaço e estrada
para treinar”, conclui. Seguida de
Sirlene, Luciene dos Santos e Iara
Fernandes conquistaram o 2º e 3º
lugar, respectivamente.
No geral masculino tivemos
Juninho Ferreira como primeiro
colocado. Morador de Porto Firme,
o atleta viajou durante cinco horas
para chegar no horário da prova e
conta que o desafio foi a sua primeira medalha do ano. “Agradeço
a Deus por essa vitória maravilhosa aqui em Mariana, a primeira
conquista desse ano. A corrida foi
muito boa. O clima estava favorável e na reta final consegui ter um
destaque maior perante a equipe,
mantendo o ritmo e garantindo o
primeiro lugar”, conta Juninho Ferreira. Completando o pódio, o marianense Sandro Arcanjo ocupou o
2º lugar e o pontenovense Adriano
Gonçalves conquistou o bronze da
categoria.
Organizador do evento, o subsecretário de Eventos Esportivos
Bruno Freitas, afirma que o evento foi um sucesso e pontua o seu
crescimento a cada edição. “Mais
uma vez, continuando a tradição,
realizamos com sucesso a corrida.

Parabenizo todos os atletas pelos
resultados alcançados e agradeço
imensamente todo o trabalho da
equipe da Secretaria, que há vários
anos vem trabalhando incessantemente para que tudo dê certo”, disse Bruno Freitas, que aproveitou o
momento para fazer o convite para
a abertura do Jogos Escolares de
Mariana – JEM 2019, que acontece no próximo sábado, às 8h30, na
Arena Mariana.
Assim como todos os anos, em
2019 a ação solidária não poderia
deixar de marcar presença. Dessa
vez, para completar o fechamento
da inscrição, os competidores levaram no dia da prova um pacote
de frauda geriátrica. No total foram
recolhidos 600 pacotes, que serão
destinadas a instituições filantrópicas do município. “Vamos nos
reunir para fazer a melhor destinação para essa arrecadação. Essa é
uma ação que soma e muito com o
evento, a cidade e os beneficiados
diretamente. Sempre vamos trabalhar pensando num todo. É só o
começo”, afirma o subsecretário,
Bruno Freitas.
Para ter acesso aos resultados,
basta acessar o site da Prefeitura de
Mariana (mariana.mg.gov.br)

Defesa Civil de Mariana realiza ações para garantir segurança
no período chuvoso

Com o período de chuva se intensificando, a Prefeitura de Mariana, através do Departamento de Defesa Civil do Município, vem desenvolvendo
diversas ações na cidade para garantir a segurança dos moradores. O quadro efetivo conta com o contingente de sete profissionais capacitados, com
formação em proteção e atuam em tempo integral na cidade. Desde 2016,
Mariana conta com o Plano Municipal de Redução de Riscos. Ele foi criado
após um minucioso mapeamento na sede e também nos distritos.
Atualmente são 80 setores considerados como áreas de risco, em vários bairros e distritos, distribuídos em categorias como: deslizamento de
terra, rastejo, rolamento de blocos, inundação e rompimento de barragem.
Essas áreas são constantemente monitoradas e as ações são reforçadas durante o período das chuvas.
No ano passado, de acordo com dados da Defesa Civil, foram atendidas 249 ocorrências e vistorias preventivas, em 2019 a contagem chega a
66 atendimentos. Assim que recebidos, como explica o coordenador da
Defesa Civil de Mariana, Welbert Stoppa, são realizados relatórios e pareceres técnicos para um melhor acompanhamento de todas as atividades.
“Além de trabalharmos em tempo integral, aplicamos todos os procedimentos possíveis para garantir a segurança dos cidadãos. Toda ação é intensificada durante o período que ocorrem as chuvas e é muito importante
que as pessoas estejam atentas ao que é considerado risco. Trabalhamos
como uma grande engrenagem a fim de preservar o bem maior, que é a
vida ”, conta Stoppa.
De acordo com o Stoppa são vários os fatores que potencializam as
áreas consideradas de risco. A urbanização de forma irregular e sem autorização do município é uma delas. “As pessoas tendem a construir suas
casas em áreas não edificantes, consideradas risco, aumentando as demandas e as ocorrências, explica.
Os agentes da Defesa Civil passam regularmente por capacitações e
reciclagens. São realizadas ao longo do ano ações educativas e preventivas
nas comunidades onde possuem áreas de risco, bem como a elaboração de
planos de contingencias para dar resposta aos eventos adversos, seja eles
naturais ou antropológicos. Atualmente a Defesa Civil vem desenvolvendo o projeto escola segura nas escolas municipais, além da implantação do
Comitê Gestor de Risco e também de Núcleos Comunitários de Proteção
nas Comunidades.
Saiba como solicitar uma vistoria - O cidadão, caso presencie uma
situação de risco humano ou material em seu terreno, poderá solicitar uma
vistoria da Defesa Civil através do telefone 199, 153 ou presencialmente.
Após a solicitação, a Defesa Civil realiza a vistoria e faz todas as pontuações sobre as condições do terreno. O relatório também é disponibilizado gratuitamente para o solicitante. Para retirar, basta ir à sede do órgão
após 10 dias da vistoria, localizado no Terminal Rodoviário de Mariana,
portando um documento original com foto. O relatório é um documento
importante e garante ao solicitante uma comprovação e um respaldo sobre quais secretarias ficaram responsáveis pelas respectivas manutenções.
Emergências, ligue 199 ou 153.
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Audiência Pública apresentará
implantação de TBO em Mariana

Tarifas para os serviços de água e esgoto terão preços fixos
de acordo com cada categoria de consumo

Na próxima quarta-feira (20)
acontecerá no Centro de Convenções, às 19h30, uma audiência
pública que vai tratar da implanta-

Folia marianense ganha elogios
pela limpeza e segurança

Pedro Ferreira

Pelo calçamento das ruas do
Centro Histórico, a Banda dos Farrapos atraiu novamente uma multidão. Mas não foi somente o bloco
que fez sucesso na segunda-feira,
4, quinto dia do Carnaval Mariana
2019 – Quem Samba Seus Males
Espanta. O cortejo do Zé Pereira
da Chácara com a Charanga Oi’tô
Tonto também arrastou muitos foliões ao som de marchinhas e outras canções carnavalescas.
Tanto movimento aqueceu o
comércio local. A Praça Gomes
Freire, cercada de barzinhos e ambulantes, ficou lotada durante a
tarde e a noite de ontem, impressionando a comerciante Silvana Bernardo. “Não notei nenhuma queda no comércio ou no movimento neste Carnaval.
Nós não esperávamos tanta gente, porque estávamos com receio da chuva. Mas estiou e o público veio, está tudo
muito gostoso e cheio”, observou. Outro destaque da edição 2019 do Carnaval marianense foi a limpeza. Trabalhando em diferentes turnos, a equipe de limpeza urbana esteve nas ruas desde 5h para preparar a cidade para mais um
dia de folia. De acordo com a varredora Beatriz dos Santos, a limpeza tem sido elogiada devido ao esforço de toda a
equipe. “Nas ruas, estamos recebendo muitos elogios dos turistas, porque estamos trabalhando muito. Sempre tentamos fazer o que a gente pode para deixar tudo limpinho”, comentou Beatriz.
Assim como a limpeza, a segurança também é um marco desta edição da festa. Com o
reforço de policiais destinado ao o 52º Batalhão da Polícia Militar, o bem-estar dos foliões foi
garantido. Os postos de comando espalhados pelo Centro e o suporte da Guarda Municipal
resultaram no baixo índice de ocorrências durante todo o período de folia. O socorrista Valdir
Araújo observou que a segurança é um dos motivos pelo qual o Carnaval de Mariana é considerado ideal para as famílias. “É um Carnaval seguro, sem brigas, por isso não precisamos nos
preocupar tanto com a segurança e nos liberamos mais para curtir com os filhos”, disse.
Escolas de samba
Além do desfile da Escola de Samba Mirim – Vila do Carmo, que demonstrou que o samba
no pé não é somente para os adultos, a segunda-feira foi palco para a apuração dos desfiles
das Escolas de Samba. “Há muito tempo eu não via desfiles como o de ontem. Conseguimos
perceber o esforço e o cuidado de cada uma das escolas e é isso que devemos valorizar. Todas
as três escolas entraram na avenida com muita qualidade” ressaltou o Prefeito de Mariana,
Duarte Júnior, e acrescentou que o poder público está disposto a sempre incentivar a tradição
das Escolas de Samba na cidade.
Com o enredo “Morro da Saudade vai chamar Francisco”, a Escola de Samba Morro da
Saudade foi a campeã da edição 2019. Já a Escola de Samba Vila do Carmo e a Acadêmicos do
Barro Preto alcançaram a segunda e a terceira colocação, respectivamente.
Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

ção da Tarifa Básica Operacional
(TBO) para os serviços de água e
esgotamento sanitário no município de Mariana.
O evento será comandado pelo
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata
(CISAB), que é o órgão regulador
o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Mariana.
Esta audiência tem o intuito de
QUER
ANUNCIAR?
Contato
pelo

apresentar à população os valores
de tarifas fixados para cada categoria de consumo, além de explicar
quando e como o SAAE Mariana
iniciará a cobrança.
É de extrema importância a
participação de toda sociedade,
pois todos utilizam os serviços de
saneamento do município e é necessário que todas as dúvidas sejam
sanadas.

Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA
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PANORAMA

A

inauguração da Livraria e Papelaria Risco e Rabisco, na cidade
de Mariana, foi um sucesso! Escritores, leitores, estudantes, professores, jornalistas, comerciantes e crianças prestigiaram o evento,
que contou com a organização da proprietária, Keila Roberta Gomes.
A escritora Estella Cruzmel representou a AJEB-MG, além de lançar
seus livros de Literatura Infantil. Priscila Elói, representante da Editora Aletria, abrilhantou o evento sorteando presentes literários, além
de contar estórias para o público infantil. O Museu Casa Alphonsus
de Guimaraens, através da Diretora Ana Cláudia Rola, participou do
evento sorteando livros do poeta simbolista Alphonsus. Escritores
convidados foram homenageados com o Troféu da Livraria Risco e
Rabisco pelos relevantes serviços prestados à literatura mineira.

A

s obras de reassentamento de Paracatu de Baixo estão em pleno andamento. O movimento de operários e maquinário é intenso em Lucila, o terreno escolhido pelos moradores do subdistrito
atingido pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. A
área, que fica a 35 km do centro do município, foi adquirida pela Fundação Renova para receber aproximadamente 140 famílias
da comunidade. A terraplanagem começou em janeiro e, agora, as
obras prosseguem na área para receber escritórios, sanitários, estacionamento, ambulatório e o refeitório. Também estão sendo instalados os postes que fornecerão energia para o canteiro de obras.
Cerca de 10 equipamentos estão operando no local para movimentar a terra. Também estão sendo feitas drenagens no acesso à obra
e instaladas cercas e placas de sinalização. O índice de contratação
de mão de obra local é de 98% e estima-se que o número de trabalhadores chegue a 100 no pico da construção do canteiro de obras.

O

Campo do União foi palco do primeiro Torneio de Base sub
15 no sábado (9), que contou com a participação das equipes:
União Passagem, Meninos da Vila, Olimpic e São Caetanense. Na
grande final se enfrentaram as equipes do Olimpic e São Caetanense que fizeram um grande jogo, sendo o Olimpic vencedor com do
primeiro Torneio Relâmpago de Base. O torneio foi uma organização da Liga Esportiva de Mariana (Lema) e contou com o apoio do
União Passagense e Caburé Eventos

N

o domingo, dia 17, acontece a I Caminhada Ecológica de Conscientização Ambiental promovida pelo LEO Clube Gaveteiro.
A saída está prevista para a 8h do terminal Turístico de Mariana. A
caminhada será até a cachoeira da Bombaça, com duração de 45 minutos. O objetivo, além de curtir a natureza e tomar um banho de
cachoeira, é recolher o lixo que houver pelo caminho. Por isso, os
participantes devem levar sacola. É recomendável levar água, lanche, protetor solar, boné etc. “O foco principal da atividade é conscientizar as pessoas à recolher embalagens plásticas que infelizmente
são jogados na natureza e prejudicam muito o leito dos rios e também
os animais”, informam os organizadores do LEO Clube Gaveteiro.
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Guarda Municipal faz homenagem às mulheres
Marcelo Cardoso

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado
na sexta-feira, dia 8 de Março, a
Guarda Municipal de Mariana
realizou uma ação comemorativa.
Durante a manhã, os GM's distribuíram flores a todas as servidoras, na Prefeitura de Mariana, e no
período da tarde às mulheres que
passaram pela Praça Tancredo Neves. Além da entrega das flores, a
equipe da Guarda também as presenteou com bombons, em forma
de homenagear e agradecer às mulheres por este dia.

Carnaval de sucesso: Mariana
encerra a folia com balanço
positivo em diversas áreas
O Carnaval Mariana 2019,
"Quem Canta Seus Males Espanta" foi um sucesso! Nos seis dias de
folia, marianenses e turistas acompanharam diversos blocos, shows, e
também puderam conferir um pouco
da cultura da cidade através da valorização dos artistas locais, que representaram 95% da programação, com
apresentações para todos os gostos.
De acordo a Secretaria de Defesa Social, foram cerca de 15 mil foliões por
dia nas ruas de Mariana. Segurança e
organização foram um dos pontos
mais elogiados por quem curtiu a festa na Primaz de Minas, que através
dos servidores municipais, fizeram o
Carnaval mais que especial.
Para o prefeito Duarte Júnior a
realização das festividades foi um
acerto. Ele pontuou a importância de
se manter um evento que faz parte do
calendário oficial e alegra a população, além do fator fundamental, que
é o aquecimento da economia local.
“Sem dúvidas foi uma ação mais que
acertada do nosso governo. Nas ruas
podemos perceber das pessoas a satisfação em manter essa festa tão bonita e tão esperada. Centenas de comerciantes contam com o Carnaval,
que é a primeira grande festa do ano
e um importante ponto de apoio para
o prosseguimento e investimento em
seus negócios”, afirma Duarte, também ponderando que o momento de
lazer é direito dos cidadãos.
Marca da gestão, a valorização
da cultura e de artistas da cidade se
fez presente. Apresentações para todos os públicos levaram muita alegria
aos foliões, como é o caso de Jonas
de Souza, que além de prestigiar todos os dias de festa, ressaltou a importância da iniciativa. “O Carnaval
está o máximo. Foram muitas atrações e houve a valorização da cultura
local. Assim como eu, muitos outros
colegas também se apresentaram”,
afirma.
Para a comerciante Rosângela do
Espírito Santo, que é proprietária de

um estabelecimento localizado em
frente à Praça Gomes Freire, manter
o Carnaval foi uma decisão bem tomada pela administração. "Achei que
o carnaval de Mariana foi muito bom.
A gente não vendeu tudo que tinha
que vender, mas deu tudo certo. Ainda bem que mantiveram o carnaval,
a gente precisa trabalhar, é o nosso
sustento, então queria parabenizar a
Prefeitura de Mariana".
Apoio aos ambulantes - Diversos ambulantes trabalharam intensamente durante os dias de folia na
Primaz de Minas, como Marcilene,
que observou que trabalhar durante
o Carnaval é uma das maneiras de
complementar sua renda. "Nós temos
nossos trabalhos, mas no carnaval
conseguimos fazer uma pouquinho
mais de dinheiro como ambulantes.
Esse dinheiro que o povo gasta faz
a economia girar, no fim das contas
volta para cidade e para nós também", afirmou.
De acordo com Efraim Rocha,
a oportunidade dada aos ambulantes
da cidade foi um diferencial. “Todos tiveram a sua chance. Sabemos
que temos que melhorar em alguns
aspectos e que nem todos saem satisfeitos, mas tudo é um caminho
a construir”, disse, reforçando a
importância da valorização local.
“Agora é começar a pensar na organização do próximo ano. Anotamos
o que precisa ser mudado e melhorado e reforçamos que o prefeito
Duarte Júnior agiu certo em fazer
esse Carnaval, que aconteceu com
muita criatividade e a baixo custo”.
Segurança - A segurança foi um
dos pontos fortes ao longo dos dias.
Diversos Guardas Municipais e oficiais do Corpo de Bombeiros Civil
e Militar e da 3ª Cia PM de Missões
Especiais, garantiram, com eficiência,
o lazer e a diversão de todos. Além do
posto de comando na Casa de Cultura e na Praça Gomes Freire, a Polícia
também preparou o efetivo para atuar
nos bairros mais afastados da cidade,
Marcelo Cardoso

o que reforçou ainda mais a segurança
dos marianenses e turistas.
De acordo com o secretário de
Defesa Social, Braz Azevedo, não
houve nenhum registro de ocorrência
mais grave, apenas algumas ocorrências menores. "Todos os órgãos
competentes trabalharam de forma
organizada para que pudéssemos fazer um carnaval divertido e seguro",
reforçou o secretário.
Morro da Saudade se consagra
campeã - A Escola de Samba Morro
da Saudade, de Passagem de Mariana,
foi a grande campeã do Carnaval. Junto das Escolas Vila do Carmo e Acadêmicos do Barro Preto, que também
fizeram belos desfiles, as alas deram
um show de magia na Avenida Getúlio Vargas, angariando quase todas
as notas 10 nos quesitos de avaliação
feita por jurados especializados.
“Todas as escolas fizeram muito
bonito na avenida. O resultado é consequência e de maneira alguma está
ligado a administração municipal.
A Prefeitura de Mariana apoiou de
forma igual a todos e foi totalmente
isenta diante do resultado. Vivemos
momentos de alegria e integração de
todos aqueles que participaram dessa
festa” afirmou o secretário de Cultura
Efraim Rocha.
Balanço positivo na saúde - O
Setor de Saúde teve um balanço positivo durante a folia. De acordo com
a representante Juliana Ferreira, toda
a organização para Carnaval foi alvo
de um grande planejamento. A programação foi pensada com corte de
gastos, sem afetar o atendimento ao
público, que de acordo com a servidora pública, foi bem menor que no
ano passado. “Não tivemos nenhum
registro de intercorrência grave.
Apostamos que a nossa organização
daria certo e tudo ocorreu de forma
tranquila. Em relação aos cortes, decidimos não terceirizar ambulâncias,
e todo planejamento aconteceu dentro do esperado. Com certeza o balanço foi mais que positivo”, afirma.
Pedro Ferreira
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Aviso de Julgamento da Proposta e Habilitação – O SAAE de Itabirito torna público
que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório nº041/2019,
na modalidade de Pregão Presencial nº
015/2019 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, do
Edital. Empresa Vencedora e Habilitada:
Transcol Transporte e Comércio Irmãos
Oliveira LTDA, perfazendo este pregão um
valor total de R$17.980,00 (Dezessete mil
novecentos e oitenta reais). Itabirito / MG,
01/03/2019 – Eng.º Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Locação de
Transporte Rodoviario de Carga (Material: Canga de Minerio). Referência:
Processo Licitatório nº041/2019, na modalidade Pregão Presencial nº015/2019,
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada: Transcol Transporte e Comércio Irmãos Oliveira LTDA, 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, do Edital, Valor total deste contrato: R$17.980,00 (Dezessete mil novecentos e oitenta reais). Forma de pagamento:
conforme edital. Vigência: Até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano 17 512
1.701 4.001 33.90.39.00 Data da assinatura
do contrato: 01/03/2019. Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Fornecimento de
“Marmitex”. Referência: Processo Licitatório nº040/2019, na modalidade Pregão
Presencial nº014/2019, S.R.P. 007/2019
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa
Contratada Tânia Assunção Teixeira Peixoto 265.352.386-87. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual fornecimento
e distribuição de refeições prontas (almoço)
acondicionada em embalagens tipo “marmitex”, destinada aos servidores do Serviço
Autônomo de Saneamento Básico para serem consumidas sob demanda, conforme
especificações do anexo I, Conforme edital,
Valor parcial: R$203.186,06 (Duzentos e
três reais cento e oitenta e seis reais e seis
centavos), Forma de pagamento: conforme
edital. Vigência: Até 31/12/2019. Dotação
Orçamentária: Dotação Orçamentária Auxilio Alimentação 17 512 1711 4.030 33.
90.46.00 Data da assinatura do contrato:
28/02/2019. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Prorrogação de prazo – O SAAE
de Itabirito torna público que realizou Aditivo de prazo ao Contrato 121/2018, referente ao Processo Licitatório nº139/2018,
na modalidade de Pregão Presencial
nº092/2018 - Objeto: Prestação de serviço
de profissional regulamentado pelo CRECI para avaliação de aproximadamente 80
bens imóveis que constituem o patrimônio
do SAAE, em atendimento as normas legais
e demais especificações contidas no anexo I
deste edital. Empresa Vencedora e habilitada João Paulo Portugal Costa Coelho e CIA
LTDA. Este aditivo terá o seguinte prazo:
07/02/2019 á 07/03/2019, Itabirito / MG,
07/02/2019 – 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
nº042/2019, na modalidade de Pregão
Presencial nº 016/2019 Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços
a terceiros com a finalidade de disponibilizar mão de obra para executar serviços
de saneamento com ênfase nas ligações de
esgoto, preferencialmente nas regiões onde
o sistema precisa de melhoria nas ligações
e extensão de rede coletora de esgoto para
as bacias dos bairros Praia, João Carolino,
Jardim das Acácias, Saudade e Cardoso
no Município de Itabirito/MG, conforme
descrito no anexo I, do Edital, Empresas
Vencedora e Habilitada Juliana Ponciano
Construção Civil – ME perfazendo este
pregão um valor total de R$230.000,00
(Duzentos e trinta mil reais), Itabirito /
MG, 07/03/2019 – Engº. Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do Contrato de Prestação de
Serviço de Terceiros. Referência: Processo Licitatório nº042/2019, na modalidade
Pregão Presencial nº016/2019, Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito-MG. Empresa Contratada:
Juliana Ponciano Construção Civil – ME.
Objeto: contratação de empresa prestadora

de serviços à terceiros com a finalidade de
disponibilizar mão de obra para executar
serviços de saneamento com ênfase nas
ligações de esgoto, preferencialmente nas
regiões onde o sistema precisa de melhoria
nas ligações e extensão de rede coletora
de esgoto para as bacias dos bairros Praia,
João Carolino, Jardim das Acácias, Saudade e Cardoso no Município de Itabirito/
MG, conforme descrito no anexo I, do Edital, Valor Total do serviço: R$230.000,00
(Duzentos e trinta mil reais), Forma de
pagamento: conforme edital. Vigência:
Até 31/12/2019. Dotação Orçamentária:
Proj. Const. Ampl. Obr. Infraest. Esgoto
Sanit. Sede Urbana 17 512 1702 3.002
44.90.51.00. Data da assinatura do contrato: 07/03/2019. Wagner José Silva Melillo,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Inexigibilidade de Licitação
de Prestação de Serviço de Manutenção
em Medidor de Vazão. Despachos: Reconheço Processo Licitatório nº 046/2019,
na Modalidade de Inexigibilidade de
Licitação nº005/2019, para manutenção
em medidor de vazão portátil para o setor
de perdas onde ele servira de parâmetros
de aferição para os demais medidores de
vazão da autarquia. Perfazendo o total de
R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) de acordo com o processo em
epígrafe e nos termos do Artigo 25 Inciso
I da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratado: Nivetec Instrumentação e Controle LTDA. Itabirito – MG, 07
de março de 2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Ratifico o reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação, no processo nos termos
do Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Itabirito-MG,
Processo nº045/2019 - Despacho – Reconheço a Dispensa de Licitação 020/2019,
para contratação de serviços especializados
em Manutenção em Sistema de Ponto Eletrônico do setor de RH, do SAAE de Itabirito- MG, pelo valor total de R$1.235,00
(Um mil duzentos e trinta e cinco reais),
de acordo com o Processo nº. 045/2019 em
epigrafe e nos termos do Artigo 25, Inciso I
da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Contratado: Ortep Seg. Organização
Tecnica de Precisão em Segurança - EIRELLI – Itabirito, 11 de Março de 2019.
Engº. Wagner Jose Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE de Itabirito-MG.
RATIFICO o reconhecimento de Dispensa de Licitação no processo, nos termos do
Art. 25, Inciso I da Lei nº. 8.666/93 com
suas posteriores alterações. Itabirito, 11 de
Março 2019. Engº. Wagner José Silva Melillo – Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 019/2019 - 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° 047/2019, na Modalidade de
Pregão Presencial nº019/2019. Objeto:
contratação de empresa especializada em
fornecimento de tampão de ferro fundido e
anel de concreto, para serem utilizados nas
manutenções do sistema de esgotamento sanitário do SAAE de Itabirito-MG, conforme
especificações do anexo I, do Edital, no dia
29/03/2019 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 – 020/2019 - S.R.P. –
008/2019 - 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°
048/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº020/2019. S.R.P. nº008/2019
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para prestação de serviço de locação de pequenos
equipamentos para obras de Saneamento do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I, do Edital, no dia 01/04/2019 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 – 021/2019 - S.R.P. –
009/2019 - 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°
049/2019, na Modalidade de Pregão Presencial nº021/2019. S.R.P. nº009/2019.
Objeto: Registro de preços para futura e
eventual fornecimento de tubos, conexões
em P.V.C, a serem utilizadas nas manutenções, operações e novas ligações do sistema
de esgotamento sanitário para o SAAE de
Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do Edital, no dia 02/04/2019 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 – 022/2019 - S.R.P. –
010/2019 - 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°

050/2019, na Modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL nº022/2019 - S.R.P. nº
010/2019 Objeto: Registro de preço para
futura e eventual fornecimento de pneus
novos a serem utilizados nos veículos
pertencentes á frota do SAAE de Itabirito MG, conforme especificações do anexo I,
do Edital, no dia 03/04/2019 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.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Locação
de vídeo monitoramento. Referência:
Pregão Presencial nº 016/2018, Processo
nº 041/2018 nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Valle Flávio Junqueira Vale MEI. Objeto: Empresa especializada em
serviços de Locação e Manutenção de serviço de vídeo monitoramento na Sede da
Autarquia, Estação de Tratamento de Água
da Sede, Estação de Tratamento de Esgoto
e na Unidade de Tratamento de Água da
BR040 do Distrito Industrial de Itabirito-MG, com respectivos fornecimentos de
equipamentos e instalação, para o SAAE
Itabirito – MG. Valor mensal: R$6.778,63
(Seis mil setecentos e setenta e oito reais
e sessenta e três centavos), Valor Total:
R$61.006,77 (Sessenta e um mil seis reais
e setenta e sete centavos). Forma de pagamento: 05 (cinco) dias após a emissão e
aceite da nota fiscal. Vigência: fica aditado para 09 (nove) meses ate 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: Operações e Manutenções em Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia. 17 122 1710 4022
33.90.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 18/03/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de extensão
de rede elétrica. Referência: Pregão Presencial nº 052/2018, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Sema Eletrificação EIRELLI. Objeto: Prestação de serviços para
elaboração de projeto e execução de extensão de rede elétrica de media tensão na
capitação de água para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito no
Distrito do Córrego do Bação na Cidade de
Itabirito-MG, conforme especificações técnicas descritas no anexo I, do edital,” Valor
Permanece inalterado de: R$19.400,00
(Dezenove mil e quatrocentos reais ).
Forma de pagamento: mensal mais 05
(cinco) dias após a emissão e conferência
da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado o
prazo ate 31/12/2019 Dotação Orçamentária: 17.511.1705.4005.33.90.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 25/02/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de cartão vale
alimentação. Referência: Pregão Presencial nº 013/2017, Contrato 022/2017
nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito - MG. Contratada:
Coopelife Administração de Cartões de
Convênio LTDA. Objeto: prestação de
serviço de “Cartões Vale Alimentação”.
Valor total do contrato R$150.000,00(Cento e cinquenta mil reais) Forma de
pagamento: mensal mais 05 (cinco) dias
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: da recargas ate 31/12/2019
Dotação Orçamentária: 17.331.1701 4001
3390.46.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 13/03/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Processo nº051/2019 - Despacho – Reconheço a Inexigibilidade de Licitação
006/2019, para contratação de empresa
especializada, para Prestação de Serviço
de consultoria nas áreas de Engenharia
Hidráulica e Sanitária para o sistema de
abastecimento de água e esgoto sanitário de
Itabirito, para realização de estudo e acompanhamento de obras nos sistemas de tratamento e distribuição de água, no Município
de Itabirito MG – pelo SAAE. Pelo valor
Total de R$30.000,00 (Trinta mil reais), de
acordo com o Processo nº051/2019 em
epigrafe e nos termos do Artigo 25, Inciso
II da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações. Contratado: BLOOM Consultoria
Ltda. – Itabirito, 14 de Março de 2019. Engº
Wagner Jose Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE de Itabirito-MG. - Ratifico
o reconhecimento de Inexigibilidade de
Licitação no processo, nos termos do Art.
25, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 com suas
posteriores alterações. Itabirito, 14 de Março 2019. Engº. Wagner José Silva Melillo –
Diretor Presidente do SAAE.
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Prefeitura de Itabirito
inicia ação de valorização
das servidoras
Ação foi lançada no Dia Internacional da Mulher

Na sexta-feira, 8 de março, em cerimônia em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Itabirito iniciou um importante projeto promovido pela futura Coordenadoria do Direito da Mulher. Na ocasião, a Secretaria de Saúde realizou uma pesquisa de
levantamento do perfil socioeconômico e qualidade de vida das mulheres. O resultado deste
levantamento irá nortear ações a serem realizadas futuramente.
Dia de homenagens e conversas
Durante a cerimônia, o prefeito Alex Salvador ressaltou o bom trabalho desenvolvido
pelas garis. “Garças à dedicação das garis, a cidade está sempre limpa, o que é elogiado não
só pelos moradores, mas também por todos que visitam nossa cidade. Um exemplo é o excelente trabalho realizado no carnaval”, disse. Na oportunidade, ele falou também sobre a alta
participação feminina no executivo municipal. “Em Itabirito, temos muitas servidoras que
ocupam, inclusive, papeis de liderança e fazem isso com muita competência. E nossa forma
de agradecer é investir em ações que valorizam essas servidoras”, concluiu.
Além da realização da pesquisa, a cerimônia contou com momentos de diálogo sobre o
papel e os desafios da mulher na sociedade atual com a participação do Coletivo Feminista
Pagu e um cortejo com o bloco MinaBloco. Para as servidoras, o momento teve resultado
positivo. “Essa conversa foi muito importante, pois muitas mulheres se sentem desvalorizadas
no dia a dia. Além disso, muitas não têm coragem de falar sobre suas dificuldades e, por meio
da pesquisa, conseguem expor sua realidade”, elogiou a gari Adriana Sílvia.

Saae promove limpeza
da caixa de areia da ETE

O Serviço de Saneamento Básico (Saae) de Itabirito realizou na última sexta-feira (08/03) a
limpeza da caixa de areia de sua Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). O serviço é realizado semanalmente e tem o objetivo de preservar as condições de operação e garantir a vida útil
do sistema. A limpeza consistiu na retirada de 5 m³ de areia acumuladas, o equivalente a 5 mil
litros. O tanque da Estação possui capacidade para armazenar 20 mil litros e tem como função
acondicionar o excesso do material gerado no processo de tratamento do esgoto.
O material retido foi encaminhado para o leito de secagem na própria ETE, onde sofreu
processo de desidratação e depois acabou descartado no aterro sanitário.
De acordo com o chefe da ETE, Raphael Silva, a remoção do excesso de areia serve para
evitar que equipamentos vitais da Estação como tubulações e bombas, sofram sérios danos,
que podem comprometer as operações da unidade, visto que o excesso desse material se transforma em abrasivo dentro do sistema, pois é composto, basicamente, por areia.
Raphael alerta para os problemas das ligações clandestinas das águas de chuva nas redes
de esgoto, responsáveis por carregar areia para os tanques.
A limpeza, considerada complexa por se tratar de ambiente com altos índices de proliferação de bactérias, mobilizou servidores da autarquia devidamente treinados e preparados para
esse tipo de operação, principalmente no quesito segurança.
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
Localizada no bairro Marzagão, a ETE é responsável pelo processamento de 85% de toda
a água residual produzida em Itabirito. Sua vazão atual é de 130 litros por segundo, tratando
uma carga de 31,3 kg de material poluidor diluído no esgoto a cada 1.000 litros.

NOTAS
DA PEDRA

Elson
Cruz

cogumelo2005@yahoo.com.br

Inscrições abertas: No CAEM em Ouro Preto
para aulas de dança de salão com o casal itabiritense Marise e Welby, de segunda a quinta a
partir das 9 horas você tem a oportunidade de
praticar a sensualidade, beleza e o prazer da dança de salão. O casal
nota dez está fazendo acontecer na região dos Inconfidentes.
Reciclável: Bela iniciativa da agência do Banco do Brasil de Itabirito
em instalar coletores de descarte de baterias e pilhas. Que bom seria se
esse exemplo fosse espalhado por todo o município acompanhando de
uma campanha educativa estendendo ainda à equipamentos eletrônicos, lâmpadas etc. É bom lembrar que os metais pesados em nossos
lençóis freáticos causa doenças e destroem nossa flora e fauna.
Filha do Ronaldo: A jovem Keyla Izabel Ferreira Marques, filha de
Ronaldo e Lindalva (funcionários da PMI) está se formando em Assistência Social pela UNOPAR. A festa de confraternização acontece
no sítio do Boca Preta e a colação de grau dia 28 de março no Clube
Labareda em BH. A Keyla Izabel nossos votos de sucessos sempre.
Por onde anda? Gilberto Teixeira (Turum) personagem aplaudido
em nosso carnaval. Com todo planejamento e sacrifício reuniu sua
equipe e colocou a Escola de Samba Império da Saudade para desfilar na Avenida. Gilberto Turum é gente de expressão na região dos
Inconfidentes.
Você tem saudade? Da coluna “O Olho” editada pelo jornal Itabirito
Notícias, que satirizava e fazia humor com personagens e fatos ocorridos em nossa cidade. Da coluna “O Porrete” do jornal Gazeta de
Itabirito que malhava e divulgava os erros dos políticos e alertava sobre falhas em setores da sociedade. Mensalmente estes jornais circulavam e seus exemplares eram comercializados nas bancas e através
de jornaleiros e contavam ainda com grande número de assinantes.
Para refletir: O universo é uma harmonia de contrários (Pitágoras)
Cheia de charme: Completou
5 anos, dia 09 de fevereiro, a
bela e comunicativa Serena
Jerônimo Santos, filha de
Cristiane Conceição e Felipe
Oliveira. Na festa no Restaurante 4 Estações, ao lado dos
coleguinhas da escola Mundo
Encantado, Serena contou
ainda com a participação dos
avós Francinéia Assunção e
Ana Lúcia Santos. Presentes,
abraços, mensagens e o tradicional parabéns pra você fez
a aniversariante viver momentos mágicos.
Comemorando: Em alto estilo e com a presença marcante da sociedade Cachoeirense, a conquista das jovens
Victória Regina e Maria Clara
que estão se formando em
Engenharia Mecânica e Engenharia Ambiental respectivamente. A família, amigos
e admiradores foram levar o
abraço e mensagens a estas
jovens que são sinônimo de
talento e determinação. A
elas nossas felicitações!

Arte dos bonecos:
O artista plástico
João Bosco, que
tem enriquecido
nosso carnaval construindo
bonecos, prestou
homenagem aos 29
anos de Notas da
Pedra.

, 15 de março/2019
O LIBERAL Ed.1330 - Sexta-feira
ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Promoção:

Tinta Glasurit
com preços
especiais

Prefeitura de Itabirito
realiza sonho de alunos do
Atelier de Artes Integradas

Colocando cor em
SUA VIDA

Apresentação do Cirque du Soleil
gratuita encantou os jovens artistas

3561-2182

R. Dr. Eurico Rodrigues,106

ITABIRITO

Alunos e ex-alunos do Atelier de Artes Integradas viveram um momento único, na última
sexta-feira, dia 8 de março. A escola de Teatro
e Balé da Prefeitura de Itabirito firmou parceria
com o prestigiado Cirque du Soleil, que proporcionou aos jovens assistirem à apresentação do
circo canadense no Mineirinho, Belo Horizonte.
Em cartaz com o espetáculo “Ovo”, o Cirque du Soleil reviveu a magia da arte circense e
o encanto pelo picadeiro. Henrique Malheiros,
diretor do Atelier de Artes Integradas, revelou
ficar surpreso com o convite. Ao todo, 100
ingressos foram doados. “Por intermédio de
conhecidos ficamos sabendo das ações sociais
do Cirque du Solei e entramos em contato uma
vez. Ao abrir a temporada no Brasil, os produtores nos procuraram, ainda no carnaval. Fizemos
um mutirão para recolher autorização dos pais,
mobilizar os alunos e o transporte. Mas deu certo! Fico feliz pelos alunos poderem vivenciar
essa experiência incrível. Com certeza, muitos
ali não teriam a oportunidade de pagar”.
Pelo segundo ano no Atelier de Artes Integradas, a aluna de Teatro Maria Eduarda confirmou sua empolgação. “Foi uma oportunidade
sem igual! Eu queria que todo mundo pudesse
viver isso também!”.
Cirque du Soleil
Fundado em 1984 por dois artistas de rua, o
Cirque du Soleil é a maior companhia circense
do mundo, cuja sede fica em Montreal (Quebec, Canadá). Com mais de 30 espetáculos no
currículo, a companhia abre temporada no Brasil com a montagem “Ovo”. O enredo se passa
em volta do surgimento de um misterioso ovo,
intrigando insetos do reino animal. A produção
é amplamente inspirada na cultura brasileira,
repleta de cores e com uma trilha musical bastante rica, passeando por ritmos típicos como a
bossa nova, samba, xaxado, funk, entre outros.

Matrículas
Abertas

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

Policiais são
acionados por R. Dr. Guilherme, 37 - Centro - 3563.1039 - ITABIRITO
possível furto e acabam apagando incêndio
(31)

O proprietário de um supermercado em Itabirito acionou a Polícia Militar
na madrugada da terça-feira (12) após suspeitar de um furto em seu estabelecimento pelo sistema de segurança de seu celular. Os policiais compareceram ao
local e perceberam que o supermercado estava sem energia e que tinha fumaça
dentro do estabelecimento. No porão, onde ficava o gerador de energia, visualizaram labaredas de fogo. Os policiais então acionaram o Corpo de Bombeiros,
mas iniciaram o combate ao incêndio, para que o fogo não se alastrasse pelos
quatro andares do supermercado, e comércios e casas vizinhas. Após a utilização de dois extintores de incêndio, quando as labaredas diminuíram, foi possível
visualizar que ainda persistia o fogo em uma madeira no fundo do local. Então,
os militares usaram baldes com água, debelando o restante do fogo. Quando o
Corpo de Bombeiros chegou, foi realizada análise de segurança e eles constataram que apesar de não haver mais foco de incêndio, o local ainda detinha alta
calorimetria, o que poderia causar mal à saúde. Ninguém ficou ferido.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Quem não tem
bunda não se senta!

Da recente sucessão entre a antiga e a nova provedora regional de internet, saiu o empresário anterior a nadar, de braçadas,
nos milhões da negociação, enquanto deixava sua fiel clientela
em ilha deserta, a ver navios, de longe, sem saber como prosseguir, pois, se antes via o timoneiro, cara a cara, na ilha, nem pode
dizer que “tá no mato sem cachorro”, pois nem mato tem. Está só,
mesmo! Nem bem os novos donos do pedaço haviam se instalado, um cliente, dos antigos da antiga, necessitou de suporte pois
perdera a conexão. Depois de troca de informações, via telefone,
ouviu-se de lá que estava agendada uma visita técnica daí a seis
dias. – O quê? – foi a reação do lado de cá – “Tais” brincando? A
provedora anterior, pioneira do serviço na região, pedia prazo de
quarenta e oito horas; e era muito, dois dias de um mês, considerando-se que tempo é dinheiro. O agendamento foi comunicado
como se equivalesse a dizer: dentro de duas horas um técnico
estará aí para atendê-lo. Um absurdo, coisa que só acontece em
país subdesenvolvido, onde falta educação e sobra corrupção,
onde se reclama contra tudo e contra todos, mas na hora do “pega pra capá” todo mundo cai fora: não vi nada, não, senhor! Não
é comigo, não, senhor! Não sei de nada! Eu nem tava lá! Como
consequência, os mais espertos montam nos trouxas, de tala e
espora! O serviço anterior não era ruim, mas com a mudança
de dono esperava-se que pudesse melhorar, pois espaço para
melhoramentos sempre há. Mas, o que houve foi um salto para
trás; três vezes mais o prazo anterior, fixado para um atendimento
técnico. Seis dias equivalem a, praticamente, ¼ de mês de trabalho. Nem todo mundo usa internet para brincar, para zoar, fazer
fofocas, espalhar mentiras destrutivas e o diabo a quatro, quando
se trata de fazer mal ao semelhante. Para grande faixa do público
internauta, internet é ferramenta e meio de trabalho. O que os novos “donos da internet regional” estão a pensar? Que estão a lidar
com caipiras? Talvez tenham caixa e estejam dispostos a pagar
pelos dias parados dos seus clientes e usuários. Quem assume
compromisso público de prestação de serviço, vinte e quatro horas/dia e recebe mensalmente de sua clientela, não pode impor
uma descontinuidade do mesmo serviço, por período relativamente longo, sem uma contrapartida ao cliente. Isso nem depende de
contrato formal entre as partes. Por aqui nunca houve tal prática,
que ora se considera abusiva, nem no tempo que conexão com
internet demandava ligação telefônica com Belo Horizonte! Pois
é! Da terra do Drummond rolou uma pedra, no meio do caminho,
entre nós e o mundo! Caras pálidas! Cuidem de trocar a música
porque assim o baile não vai continuar! Quem não tem competência não se estabelece, ou, para ser mais curto e grosso, quem não
tem bunda não se senta! Berrou e tá berrado!

O LIBERAL Ed.1327 - Sexta-feira, 15 de fevereiro/2019
www.jornaloliberal.net
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Itabirito Folia 2019:

Beleza e harmonia em um
Carnaval cheio de magia
Esperadas e curtidas todos os
anos, as atrações tradicionais brilharam na avenida, mais uma vez.
Já começando o carnaval, o bloco
do Zé Pereira foi a atração da quarta-feira, no Centro Histórico. Na
sexta-feira, o cortejo da banda velha trouxe um importante resgate:

Sanderson Pereira

com o tema Gato na Tuba, o desfile
contou com as saudosas fantasias
de carinhas de gato. No sábado, o
Cordão da Nova movimentou os
foliões com as conhecidas marchinhas e os bonecos quase centenários, Gilda e Coronel.
Domingo e terça-feira, como

Sanderson Pereira

Sanderson Pereira

Sanderson Pereira

Sanderson Pereira

Sanderson Pereira

acontece todos os anos, foram os
dias da criatividade dar o ar da
graça na avenida. Anjinhos, capetinhas, ciganos, palhaços, super-heróis e muitos outros personagens
acompanharam o bandão do carnaval no monumental desfile da
Bandalheira. “Vim de Santa Bárbara para prestigiar o carnaval de
Itabirito. Adorei a bandalheira, gente bonita e fantasias legais. Nós divertimos bastante”, elogiou Karine
Matos. O folião Alex, de Canaã dos
Carajás, no Pará, também desfilou
na Bandalheira e ficou encantado.
“Foi muito bom. Vim de longe pra
curtir o Carnaval. Percebi que havia
muita segurança e, o principal, muita animação”.
Carnaval de rua para
todos os gostos
Além de dezenas de shows
nos dois palcos, os foliões também
puderam acompanhar desfile dos
diversos blocos de rua que já fazem parte do carnaval da cidade.
De quinta a terça-feira, blocos sonorizados, como Esquina do Golo, Sensação, Prisioneiros e Sem
Limite, blocos de bateria, como
Urucum, Ivete não Veio, Minabloco, Baião de Saia, Unidos da Boa
Viagem e Axé Igba, além de tantos
outros, arrastaram multidões pela
avenida. “O Sem Limite é ótimo.
Tocou todas as músicas que estão
no auge e que eu gosto”, elogiou a
foliona Beatriz Emanuelle.
Desfilando pelo quinto ano, o
bloco Urucum foi um dos destaques com sua bateria afinada e fantasias caprichadas. “O bloco começou como uma brincadeira e hoje
representa algo muito grande em
nossas vidas. Ficamos mobilizados
o ano inteiro pensando em como
envolver o bloco com a cidade e
com as coisas que estão acontecendo no país. Nosso objetivo é sempre trazer o discurso de mais amor
e menos ódio”, disse o membro da
organização Felipe Cunha.
Espaço Kids: Ótima opção para
o carnaval dos baixinhos
O Espaço Kids deixou o carnaval dos baixinhos muito animado de sábado à terça-feira. Shows,
pintura facial, escultura de balões e
oficina de máscaras foram algumas
das atrações. Neste ano, a grande
novidade foi a participação de personagens de desenhos animados.
Mickey e Minnie, Patrulha Canina,
Superman, Homem de Ferro, Mulher Maravilha e Galinha Pintadinha fizeram parte da festa.
Para a itabiritense Valdirene
Fernandes, que levou os filhos David e Sophia, o espaço é uma ótima
iniciativa da Prefeitura de Itabirito.
“É a primeira vez que trago meus
filhos aqui no Espaço Kids. Foi
muito bom. Um espaço só para
crianças, com mais segurança e um
bom horário”.
Segurança em primeiro lugar
Mais um quesito importante
durante o Itabirito Folia 2019 foi
a segurança. A Polícia Militar, por
meio do Tenente Peterson, assegurou que, de forma geral, foi uma
festa muito tranquila, sem registro
de crimes violentos durante o carnaval.

