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Informamos que esta
edição de O LIBERAL
circula com tiragem reduzida
e distribuição em pontos
localizados. Devido à
pandemia do coronavírus,
nossa equipe está
instruída a não entregar
o jornal em mãos.
Agradecemos a compreensão.

Sexta-feira, 3 de julho/2020

Prefeitura inaugura UPA Dom Orione
nesta sexta-feira, em Ouro Preto

Ane Souz

Ane Souz

Ane Souz

A partir de agora, Ouro Preto
passa a contar com uma Unidade
de Pronto Atendimento com infraestrutura adequada e credenciada pelo Governo Federal. A UPA
Dom Orione será inaugurada nesta
sexta-feira, 3 de julho, às 16 horas,
em uma live que será transmitida
pelo Facebook da Prefeitura de
Ouro Preto.
A unidade é fruto de um convênio com o Governo Federal, que
garantiu aproximadamente R$ 2,2
milhões para a obra. A Prefeitura
entrou com uma contrapartida de
cerca de R$ 1,8 milhão de reais,
totalizando um pouco mais que R$
4 milhões investidos.

Du Evangelista denuncia
possível subnotificação de
Covid-19 em Ouro Preto.
Confira na coluna “Outro
Preto” na pág. 5
Remoção preventiva de
moradores em zona de
risco de barragens da Vale
começaram nesta
quarta-feira pág. 12
ERRATA: Na edição nº1394 do jornal O LIBERAL, as
páginas internas apontavam data incorreta, referente à edição
anterior, 1393. A data correta é: Edição 1394, sexta-feira, 26
de junho de 2020.

Segundo o secretário Mário Marques, de Itabirito,
nova empresa
chega com
promessas de
mais empregos
para a população

pág. 12

A localização da UPA é privilegiada. Ela fica próxima ao hospital
e ao trevo, em Saramenha, facilitando o acesso para os moradores
da sede e dos distritos, e para um
deslocamento para a capital em caso de necessidade. Haverá, ainda,
um itinerário exclusivo de ônibus
e de táxi lotação para que os usuários do sistema de saúde possam
chegar com rapidez e segurança.
Com a UPA Dom Orione, o
Município passará a receber em
torno de R$500 mil reais mensais
para custeio da Unidade como
contrapartidas dos Governos Federal e Estadual, possibilitando a realocação dos recursos municipais

O

para outras demandas da Saúde.
Infraestrutura da
UPA Dom Orione
São 19 leitos de observação,
sendo cinco masculinos, cinco femininos, cinco pediátricos, um de
isolamento respiratório e três de
urgências. Há ainda oito leitos para medicação rápida, consultórios
de atendimento, sala de sutura e
curativos, sala de coleta de material, sala de inalação, sala de eletrocardiograma, sala de aplicação de
medicamentos, sala de exames de
radiologia geral, sala de isolamento, além das áreas administrativa,
de funcionários e de apoio.

prefeito Júlio Pimenta assinou nesta quintafeira, 2, um acordo com a Receita Federal para
permanência do Posto de Atendimento Presencial em Ouro Preto. Por meio desse convênio fica
garantida a permanência da unidade da Receita Federal
com atendimento presencial no município. O posto de
atendimento da Receita Federal, funcionará a partir do
dia 27 de julho, junto ao da Receita Municipal, localizado na rua Diogo de Vasconcelos, n° 30, bairro Pilar, de
segunda à sexta-feira, no horário de 10h às 16h.
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Moradores de Antônio Pereira
protestam contra a Vale

A iniciativa é uma reação à situação da barragem de Doutor, que passou por
uma auditoria independente, onde constatou-se que a “mancha da lama” é
maior que a considerada pela empresa
GLAUCIENE OLIVEIRA
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Ouro Preto

Os moradores do distrito de
Antônio Pereira, em Ouro Preto,
realizaram um protesto contra a
mineradora Vale. A movimento aconteceu no domingo (28)
através de faixas que foram estendidas ao longo da rodovia
MG-129.
Nas faixas constam dizeres
como: “De que vale tanto dinheiro se a vida não vale nada”,
“Queremos respeito, esse território é nosso” e “Vale, sua riqueza
vem das nossas terras, exigimos
nossos direitos”.
A iniciativa é uma reação à
situação da barragem de Doutor, que passou por uma auditoria independente que constatou
que a Zona de Autossalvamento
(ZAS) é maior que a considerada
anteriormente pela empresa. O trecho representa a “mancha
da lama”, ou seja, a área de alagamento em caso de rompimento da barragem.
De acordo com uma moradora do distrito, a rodovia foi
escolhida como local do protesto, pois em caso de rompimento o trecho também seria afetado. “Antônio Pereira pede
socorro. Está sendo sinalizada a BR, para que quem precise
utilizar essa rodovia MG-129 saiba que também está correndo riscos de ser lambido pela lama, caso haja rompimento
desta barragem”, destacou.

Após a nova avaliação, a Justiça de Ouro Preto, a pedido
do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ampliou
a abrangência das medidas compensatórias impostas à Vale
em relação à comunidade do distrito onde está localizado a
barragem.
Os moradores de Antônio Pereira dizem estar assustados com o aumento da mancha de inundação. Em abril deste
ano, a Vale já havia acionado o nível 2 do Plano de Ação de
Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM) para a
Barragem Doutor e cerca de 80 famílias foram removidas.

Rodovias MG-030 e MG-440 recebem
manutenção com material doado pela Gerdau
Foi realizado patrolamento e encascalhamento dos trechos que abragem os distritos
de Engenheiro Corrêa, Santo Antônio do Leite e Miguel Burnier

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

A empresa Gerdau doou agregado siderúrgico (escória)
para uso em obras paliativas nas rodovias MG-030 e MG440, em Ouro Preto. As estradas, que antes estavam em péssimas condições, abrangem os distritos de Engenheiro Corrêa, Santo Antônio do Leite e Miguel Burnier, dentre outras
localidades adjacentes.
De acordo com a Gerdau, até o momento foram realizadas 20 viagens de caminhão com o material para recuperação dos trechos não pavimentados.
As estradas são de responsabilidade do Governo Estadual, por meio do Departamento de Edificações e Estradas
de Rodagens de Minas Gerais (DER-MG) que também deveria ser responsável pela execução das obras. De acordo
com a assessoria do DER-MG, o órgão realizou obras paliativas nos trechos, que foram concluídas na última semana.
“Com a realização dos serviços de patrolamento e encascalhamento dos trechos”, afirmaram em nota.

Em contrapartida, a secretária da Associação Comunitária de Engenheiro Corrêa, Nilcenea Santos, informou à
equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL que, na
verdade, boa parte da obra foi executada pelas empresas
Minas Mais e Fagundes, após inúmeras cobranças dos
moradores. “Essas duas empresas possuem trabalhadores
que moram nos distritos e como as estradas estavam intransitáveis elas resolveram dar uma arrumada, aí depois o
DER-MG veio e completou a obra. Tudo aconteceu graças
ao empenho da nossa associação em união com toda a comunidade. Melhorou bastante pra gente, pois antes estava
terrível, mas ainda existem pontos que não foram atendidos. O nosso sonho mesmo é ver toda essa estrada sendo
asfaltada”, destacou.
A previsão para a realização da pavimentação asfáltica
no local, que é tão esperada pelos moradores, ainda não foi
informada pelo DER-MG.

Nylton
Gomes
Batista

PONTO DE VISTA
DO BATISTA
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CARTA AOS TEMPOS

Estamos todos no
mesmo barco XVII

Infelizmente, passada a barreira do milhão de contaminados e
das cinquenta mil mortes, em território nacional, nenhuma evidência
de arrefecimento se detecta no avanço da COVID-19, que atinge
cento e oitenta e oito países. Pensava-se, inicialmente, que o Brasil
seria menos atingido, em decorrência de fatores diversos, entre os
quais o tempo de preparo, enquanto se observava como o problema
era enfrentado lá fora.
O que se viu foi o contrário, não obstante os esforços dos profissionais da saúde, muitos dos quais vítimas fatais da doença. A
população atingida pelo medo do novo coronavírus e pelo cruel impacto na economia, perda do emprego, aumento de preços e falta
de recursos, entre os mais pobres, até para aquisição do básico,
chegou a atender às recomendações para fugir à doença. Estava
extremamente difícil conviver com a situação, mas, o “fique em casa” chegou a ser obedecido; deixando as ruas vazias de gente e de
veículos; transformando conjuntos urbanos, desde pequenas localidades até metrópoles, em cidades fantasmas. Teria assim continuado, se não entrasse em cena outra praga, a política partidária, mal
social presente em todo o mundo, porém mais evidente no Brasil.
Não confundir esse tipo de política com a Política (com P maiúsculo), que pode ser definida como arte ou ciência da organização,
direção e administração de comunidades humanas, reunidas em
localidades, cidades, estados ou nações.
A verdadeira Política visa os interesses do todo, sem distinções.
A política partidária visa interesses de grupo(s), em detrimento dos
discordantes do(s) partido(s) dominante(s). É essa política partidária,
também conhecida como “politicagem”, “politicalha”, “politiquice” que
forma a base desse sistema político, arcaico, ineficiente, enganador,
corrupto, que finge governar, mantendo o Brasil atrasado e o bem-estar longe do povo mediante políticas injustas, em todos os sentidos.
Dessa inversão de valores entre um e outro conceito, espertos
já se valem para emitir o que chamam moderna definição. Segundo
esses espertos, política seria meramente “ato de buscar exercer o
poder dentro de uma nação.” Ora, isso achincalha, de vez, o conceito de política; joga na lata do lixo o direito de a sociedade, como
um todo, discutir, debater e buscar soluções, porque um ou grupos
associados querem governar a seu modo. É uma definição canalha,
própria de canalhas!
Pois bem; voltando à situação atual, a população seguiu o “fique
em casa”, mas, a briga de foice entre partidos e grupos ideológicos
tirou de foco saúde e vida, bens mais preciosos da pessoa e da
coletividade, em qualquer situação, mas sob riscos com a pandemia
em curso. Vontade acima da lei chegou a prevalecer sobre o direito
de um ou outro pacato cidadão quedar-se, isolado na praça, ou circular sozinho, como forma de salutar exercício. Enquanto isso acontecia, de um lado, do outro, grandes aglomerações sob pretexto de
bailes funks se formavam e ainda se formam, para desespero da
vizinhança, que não dorme, e da coletividade, cada vez mais ameaçada de contaminação pelo novo coronavírus. Cidadãos inocentes
são presos e algemados; marginais promovem arruaças e nada
lhes acontece de parte da lei. Foi assim que, nas grandes cidades,
o povo, completamente desalentado e indignado com a politicagem,
incompetência e falta de autoridade, voltou às ruas. Ficar em casa?
Como? Se tudo lhe falta! Engraçado para eles (governantes), mas
cruel e triste para o povo, é que ninguém mais morre de outra doença, acidente ou homicídio; é tudo culpa da COVID-19. Por quê? E o
sofrimento das famílias é aumentado pelas visitas proibidas e velórios reduzidos no tempo e em presenças.
Confirma-se o princípio de que os justos pagam pelos pecadores. Os políticos e governantes erram, mas, quem sofre é o povo.
Partidos Políticos já fizeram mal demais à Humanidade!
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Epidemia e incertezas
Ao completarmos os primeiros
seis meses de 2020, e após três meses, abril, maio e junho, de epidemia, que avaliações são possíveis
quanto ao retrocesso econômico?
Sem que possamos ainda, com
maiores certezas, realizar previsões seguras quanto à extensão da
epidemia, fica mais difícil ainda
um cálculo mais exato do desastre
econômico, da perda de emprego,
da queda das receitas públicas, da
falência inevitável e muitos negócios, especialmente do comércio,
em todos os seus ramos, e principalmente do turismo, bem como da
prestação de serviços particulares.
Ano excepcional, incrível e dramático, absolutamente imprevisível,
cercado de incertezas e temores.
E que atinge a todos, pobres e
ricos, pessoas de todas as regiões,
todas passíveis de se contagiar,
com incertezas e temores quanto às
possibilidade de um contágio, mesmo fortuito, mas que pode levar à
morte, sobretudo os mais velhos ou
com morbidades. Será possível, e
esta é a maior dúvida, que a epidemia se encerra por si, quando parce-

la majoritária da população possuir
anti-corpos? Ou teremos que esperar uma vacina, que todo o mundo
está buscando, para efetivamente
combater com maior sucesso a propagação do vírus? Os três meses de
epidemia ainda não nos permitem
respostas mais confiantes.
Uma outra indagação permeia os debates sobre a epidemia:
qual mundo sairá desta peste? Um
mundo melhor, mais solidário,
cooperativo, que dialogue e troque
experiências e ajudas, que conclua,
finalmente, que é preciso reduzir as
desigualdades sociais, pensar mais
na área social, na extinção de bolsões de miséria, doenças e guerras,
ainda existentes em todo o mundo,
apesar de já estarmos no terceiro
milênio do Século XXI? Afinal,
o que a epidemia, que o mundo
assiste e sofre mais uma vez, nos
ensinará quando está globalizado,
unido pela Internet e com avanços
científicos extraordinários?
E o nosso Brasil, que sobre o
avanço do vírus, que revela suas
mazelas quando o combate à epidemia deveria provocar ações mais

Mauro Werkema*
eficazes, amplas, rápidas, prioritárias, com protocolos bem elaborados e controlando as ações em todo
o território nacional? Será que os
governos, especialmente o Governo Federal, terá condições de liderança, de ação lúcida e integrativa,
para conduzir não só o combate à
epidemia mas, e sobretudo, recuperar a economia tão fraglizada? E
criar condições de sobrevivência de
empresas, de manter empregos, de
continuar gerando receitas públicas
para evitar que os 9% de queda do
PIB fique neste patamar?
Cabe indagar: se a epidemia
durar mais três meses, o que é
possível, com o isolamento social
mais rígido, como forma de evitar
a propagação mais acelerada do
vírus, como estará economia, os
negócios, os empregos, os próprios
serviços públicos, insuficientes devido à falência dos orçamentos?
São perplexidades que nos afligem
e que precisam suscitar debates
e avanços seja por diagnósticos
possíveis, seja na identificação de
ações concretas que possa orientar toda a população. Até lá, muita
preocupação, temores e angústias.
*Jornalista (mwerkema@uol.
com.br)

Saneouro inicia recadastramento
de clientes de porta em porta

Cachoeira do Campo será a primeira localidade a ter o recadastramento
A Saneouro, concessionária
responsável pelos serviços de saneamento para o abastecimento de
água e esgotamento em Ouro Preto, iniciou nesta quarta-feira (01) o
recadastramento dos seus clientes.
O objetivo é atualizar o banco
de dados cadastrais de todo o Município - oriundo da antiga gestão do
Semae - a fim de evitar duplicidade
de contas, agilizar o atendimento e
personalizar os serviços prestados.
“As informações desatualizadas
têm gerado muito transtorno aos
moradores que têm recebido múltiplas cobranças. A regularização trará mais segurança na emissão das
contas, além de nos ajudar a traçar
o perfil dos clientes e dimensionar a
distribuição dos sistemas de saneamento na cidade”, explica a superintendente da SANEOURO, Elisa
Ribeiro.
O recadastramento vai acontecer de porta em porta até dezembro,
de segunda a sexta-feira, das 8h às
17h, e aos sábados das 8h às 11h30,
e será feito pela equipe da GS Inima Serviços em parceria com a
Topázio Geologia, Meio Ambiente
e Serviços. Os agentes de cadastro
estarão uniformizados a serviços da
SANEOURO e identificados com
crachá com foto. Os trabalhos vão
começar por Cachoeira do Campo.
É importante que o proprietário
esteja no imóvel para que preencha
os dados cadastrais (nome completo, RG, CPF, telefone e e-mail). Caso não tenha ninguém na residência
ou o morador não seja identificado
como proprietário, será deixado um
comunicado para o cliente entrar
em contato por meio dos canais de
atendimento. Para imóveis alugados, os locatários devem apresentar
documentos contratuais para atualização das informações.

Na ocasião, será assinado contrato de prestação de serviços entre
cliente e empresa. Essa medida está garantida na Lei 1.126/2018, de
acordo com a regulamentação dos
serviços.
A Saneouro reforça que toda
a equipe está em campo seguindo
as recomendações da Organização
Mundial de Saúde (OMS) para preservar a saúde de nossos colaboradores e clientes.
Para mais informações, os
clientes podem acessar os canais
de atendimento da SANEOURO.
Telefones: (31) 99995-5084; (31)
99794-5950; (31) 99665-7071;
(31) 99853-5014; (31) 3350-5152;
0800 026 1155.
Portal das Águas: servicosonline.saneouro.com.br
A Saneouro
A empresa Saneouro é um consórcio entre a GS Inima Brasil e
as empresas mineiras MIP e EPC.
Com mais de duas décadas de atuação, a GS Inima Brasil está entre
os quatro maiores grupos privados
do setor de água e esgoto do país.
Como subsidiária da GS Inima En-

vironment, controlada pelo grupo
sul-coreano GS E&C, possui ampla experiência na área do saneamento, que vai da captação à potabilização, do tratamento ao destino
final de esgotos sanitários, tratamento de águas residuais e urbanas,
tratamento terciário e implantação
de novas tecnologias ligadas a eficiência energética e operacional
em todo o ciclo da água. Com doze
operações espalhadas pelos estados
de São Paulo, Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o grupo
condensa em seu portfólio, empresas especializadas em tratamento
de águas, efluentes industriais e
produção de água de reuso, se tornando referência brasileira no ramo
industrial.
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 24/06 a 02/07/2020
Extratos de Licitações

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº079/2020, Artigo 24,
inciso II, referente à contratação de
profissional para instalação de sistema
de atendimento digital de chamadas
e prestação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva do
equipamento de PABX Virtual, instalado na sede da Prefeitura Municipal
de Ouro Preto, com o valor global de
R$ 6.510,00, tendo como favorecido o
prestador de serviços Márcio Leite da
Silva. Superintendência de Compras e
Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite
nº018/2020, objeto: contratação de
empresa de engenharia para a execução, com fornecimento total de mão
de obra, materiais e equipamentos,
para a instalação de sinalização e
ambientação na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24 hs), localizada
na Avenida Américo Renê Gianetti,
s/nº, Bairro Saramenha, atendendo a
solicitação da Secretaria Municipal
de Saúde. Licitante vencedor: Objeto
Design Ltda, com o valor global de
R$ 173.222,90. O Município de Ouro
Preto adjudica e homologa o presente
objeto – Marineth Márcia Monteiro –
Presidente da Comissão Permanente
de Licitação/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Adesão
nº008/2020, referente à adesão a ata
de Registro de Preços nº262/2019,
PRC nº138/2019 do Pregão Presencial nº078/2019, celebrado entre a
Prefeitura Municipal de Ouro Branco
e a empresa Distribuidora de Produtos
Odontenovense Ltda, cujo objeto é a
aquisição de material odontológico,
visando atender a Secretaria de Saúde
do município de Ouro Preto, com o
valor global de R$ 8.168,50. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público REABERTURA do
Chamamento Público nº003/2020.
Objeto: seleção pública de empresa
para cessão de uso de espaço físico
de 190 m² (cento e noventa metros
quadrados) no terreno de propriedade
do município, local conhecido como
Praça de Esportes Igor Mendes (7 de
setembro), localizada na Rua Santa
Cruz, s/nº - bairro Morro Santana, para
abrigo de equipamentos de transmissão de dados, bem como a instalação
de equipamentos de telecomunicações
com torre de 30 (trinta) centímetros de
diâmetro e 15 (quinze) metros de altura. A data para recebimento da documentação, propostas e abertura da
sessão será 07/07/2020 às 10h00min,
na Superintendência de Compras e Licitações de Ouro Preto - Praça Barão
do Rio Branco, n°12- Bairro Pilar. Informações: (31) 3559-3301. Marineth
Monteiro – Presidente da CPL.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público suspensão do item 14 do
Pregão Eletrônico nº014/2020 de objeto aquisição de equipamento médico
hospitalar e mobiliário para atendimento dos usuários da Policlínica Municipal; para inclusão de especificação
técnica no referido item. Demais
condições e especificações contidas
no edital do PE 014/2020 permanecem inalteradas. Informações: (31)
3559-3301. Fábio Rodrigues Braga
– Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado da Concorrência Pública nº001/2020, objeto:
Parceria Público-Privada (PPP), na
modalidade concessão administrativa, para serviços de eficientização,
operação e manutenção da iluminação pública e da infraestrutura de
telecomunicações do município de
Ouro Preto/MG. Licitante vencedor:
CONSÓRCIO OURO LUZ, composto pelas empresas FM Rodrigues
& Cia Ltda. e Brasiluz Eletrificação
e Eletrônica Ltda., pelo menor valor
da parcela remuneratória mensal de
R$ 193.442,06. O prazo de recurso quanto ao julgamento inicia-se
em 29/06/2020 e encerra-se em
03/07/2020, às 17 horas. Rogério Alexandre Morais – Presidente da Comissão Especial de Licitação/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº073/2020, Artigo 24, Inciso IV, que
tem por objeto contratação emergencial de empresa de engenharia
especializada na execução, com fornecimento de mão de obra capacitada,
materiais, equipamentos e demais elementos necessários à boa execução,

das obras civis de complementação
de rede de drenagem pluvial na Rua
Geraldo Campos - Distrito de Santa
Rita, visando atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com
o valor total de R$ 75.592,99, tendo
como favorecida a empresa Construtora Freire & Freire Ltda., CNPJ
71.053.821/0001-34. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº059/2020, Artigo 25, Inciso
II, que tem por objeto a Contratação
do Museu de Arte Sacra do Carmo
para a restauração da imagem de São
João Evangelista e integração de réplicas das imagens de São João, São
Pedro, São Paulo e São Mateus no
adro da igreja da Ordem Terceira dos
Minímos de São Francisco de Paula
em Ouro Preto - Minas Gerais, visando atender a Secretaria Municipal de
Cultura e Patrimônio, no valor total
de R$ 142.000,00, tendo como favorecido Museu de Arte Sacra do Carmo
Paroquia de N. SRA do Pilar – CNPJ
25.705.740.0001-54. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto, quanto ao Pregão Presencial para
Registro de Preços nº020/2019, cujo
objeto é a aquisição de gás liquefeito
de petróleo (GLP), de 13 kg e 45 kg
pelo Sistema de Registro de Preços,
tipo menor preço por item, para abastecimento das Secretarias da Prefeitura Municipal de Ouro Preto e CRAS
Municipais, torna pública a CONVOCAÇÃO das empresas interessadas
para sessão pública de declaração de
vencedor e manifestação de recurso.
A sessão será às 09h:00min do dia 01
de julho de 2020. Informações: (31)
3559-3301. Luciene F. de Souza –
Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público o processo de
Dispensa de Licitação nº080/2020,
Artigo 24, inciso IV, da Lei 8666/93,
referente à aquisição de 3.000 cestas
básicas para atendimento a famílias
em situação de vulnerabilidade social, causada pela pandemia da Sars
Covid-19, visando atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, Habitação e Cidadania, tendo
como favorecida a empresa Cooperativa de Consumo dos Moradores
da Região dos Inconfidentes Ltda,
CNPJ: 16.501.066/0001-03, com
o valor global de R$ 222.600,00.
Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº81/2020, artigo 24, Inciso IV, lei 8.666/93- objeto: dispensa
emergencial de licitação para aquisição de refeições destinadas aos servidores municipais e pacientes do centro
avançado de combate à Covid-19 no
Município de Ouro Preto/MG, com o
valor global de R$ 209.860,00 tendo
como favorecida a empresa Pedro
Henrique Aquino dos Santos – CNPJ32.087.317/0001-01. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública a retificação do valor
final do LOTE 1 (um) referente ao
Pregão Presencial SRP nº01/2020 –
Objeto: Aquisição de medicamentos
de uso veterinário e insumos para a
unidade de vigilância de zoonoses e
bem estar animal; Julgamento: menor
preço total por lote. Após análise, o
pregoeiro julga habilitada e vencedora
do procedimento licitatório a empresa
Amanda Lopes e Silva – ME, CNPJ:
33.112.417/0001-03, com o valor total
de R$ 9.611,94 (nove mil e seiscentos
e onze reais e noventa e quatro centavos) para o LOTE 1. Hállan Vinícius
– Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna públicas as Atas de Registro
de Preços nº 66/2020 e 67/2020 com
vigência até 15/06/2021 referentes ao
Pregão Presencial nº01/2020, cujo
objeto é a aquisição de produtos, medicamentos de uso veterinário e insumos para a Unidade de Vigilância de
Zoonoses e Bem Estar Animal. Fornecedor: Amanda Lopes Silva - ME,
CNPJ nº. 33.112.417/0001-03, ata nº
66. Valor registrado para o lote 01:
R$ 9.611,94; lote 03: R$ 3.143,36;
lote 05: R$ 12.523,60; lote 07: R$
17.898,00 e Lote 08: R$ 4.143,00.
Fornecedor: Cesar & Rocha Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.
- ME, CNPJ nº. 03.541.496/000107, ata nº 67. Valor registrado para o
lote 02: R$ 35.309,91 e lote 04: R$
11.399,29. Superintendência de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado de habilitação e proposta de preços do Pregão
Eletrônico SRP nº07/2020 – Objeto: registro de preços para a locação
de equipamentos, incluindo manutenção e assistência técnica para a
nova instalação da unidade de pronto
atendimento - Secretaria de Saúde de
Ouro Preto/MG; Julgamento: menor
preço por item. Após análise, o pregoeiro julga habilitadas e vencedoras
do procedimento licitatório as empresas: Serv Imagem Minas Serviço,
Indústria e Comércio Ltda., CNPJ:
08.469.783/0001-69, com valor de
R$ 112.500,00 (cento e doze mil e
quinhentos reais) para o item 1 e R$
20.160,00 (vinte mil cento e sessenta
reais) para o item 3; Alfatec Radiologia Ltda., CNPJ: 35.071.029/0001-49,
com valor de R$ 131.880,00 (cento
e trinta e um mil oitocentos e oitenta
reais) para o item 2. O Prefeito Municipal adjudica e homologa o presente
objeto. Superintendência de Compras
e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
nº083/2020, Artigo 24, Inciso II, que
tem por objeto contratação de empresa
especializada para instalação de sistema de ar condicionado na UPA Dom
Orione no município de Ouro Preto/
MG, no valor total de R$ 29.750,00,
tendo como favorecido a empresa P.A
Manutenções e Montagens Ltda. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº082/2020, Artigo 24,
inciso I, da Lei 8666/93 e Medida
Provisória nº961/2020, referente à
contratação de empresa de engenharia
para a execução, com fornecimento
total de materiais e equipamentos,
das obras e serviços para a execução
de drenagem pluvial e outros serviços
para a execução de drenagem pluvial
e outros serviços na Rua Santo Antônio do Leite, Açude em Cachoeira
do Campo, com o valor global de R$
55.309,40, tendo como favorecida a
empresa Elias e Lomas Construção,
Comércio E Serviços Ltda., CNPJ:
10.678.036/0001-82. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público o processo de
Inexigibilidade nº060/2020, Artigo
25, Inciso III, referente à contratação
de apresentação artística de François
Moise Bamba e Laura Tamiana para atender a demanda de eventos do
Município de Ouro Preto, tendo como
favorecida a empresa Terreiro Produções Artísticas Ltda ME – CNPJ
04.079.743/0001-50, no valor total
de R$ 5.000,00. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Inexigibilidade nº061/2020, Artigo 25, Inciso
III, referente à contratação de shows
artísticos da Banda Dupla Face para atender a demanda de eventos do
Município de Ouro Preto, tendo como
favorecida a empresa Janet Helena
de Lima 75225263615 ME – CNPJ
32.542.552/0001-18, no valor total
de R$ 6.750,00. Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público Ata de Registro de
Preços referente ao Pregão Eletrônico
015/2020, objeto: Registro de Preços,
Aquisição de papel A4 e papel reciclado, com vigência pelo período de
16/06/2020 a 16/06/2021. Fornecedor:
Space Informática E Móveis para Escritório Eireli - Itens 1,2,3,4 – CNPJ
14.190.355/0001-03. Valor registrado:
ITEM 1 - R$ 297.461,70; ITEM 2 - R$
51.957,00; ITEM 3 - R$ 99.153,90;
ITEM 4 - R$ 17.319,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Extrato de Contratos - Deptº de
Atos e Contratos – DACAD
Transcotta Agência de Viagens Ltda. Inexigibilidade 06/2019. Objeto:
Rescisão do contrato a partir do dia
06/03/2020.
Transcotta Agência de Viagens Ltda. Inexigibilidade 50/2018. Objeto:
Rescisão do contrato a partir do dia
06/03/2020.
Turin Transportes Ltda. Inexigibilidade 49/2018. Objeto: Rescisão do
contrato a partir do dia 06/03/2020.
Empresa Mineira de Computadores Ltda. Adesão 12/2018. Objeto: 3º
aditivo do prazo e do valor. Vigência:
12 meses. Vencimento: 11/05/2021.
Valor: R$ 104.658,48. DO: 02 06 01
04 126 0025 1044 3390 4000 FR 100
FP 236.

Cooperativa de Serviços e Transportes do Brasil – CSTB. Adesão
17/2018. Objeto: 2º aditivo do prazo e do valor. Vigência: 06 meses.
Vencimento: 13/12/2020. Valor: R$
631.363,20. DO: 02 02 01 04 122
0009 2010 3390 3900 Ficha 105 FR
100; 02 13 01 04 122 0061 2089 3390
3900 Ficha 810 FR 100; 02 08 01 13
122 0042 2068 3390 3900 Ficha 375
FR 100; 02 12 01 08 244 0090 2178
3390 3900 Ficha 631 FR 100; 02
07 01 12 122 0027 1045 3390 3900
Ficha 243 FR 101; 02 15 01 10 122
0063 2104 3390 3900 Ficha 893 FR
102; 02 14 01 26 782 0073 2136 3390
3900 Ficha 875 FR 100; 02 14 01 04
122 0077 2138 3390 3900 Ficha 844
FR 100.
Hotel Priskar da Barra Ltda. – ME.
Dispensa 57/2017. Objeto: 5º aditivo
do prazo e do valor. Vigência: 12 meses. Vencimento: 04/07/2021. Valor:
R$ 69.600,00. DO: 02 015 001 10
301 0064 2 108 3390 3900 FR 159
FP 932.
Construtora AGD Ltda. Convite
010/2019. Objeto: 2º aditivo do valor.
Valor: R$ 53.464,36. DO: 02 014 001
15 451 0070 1079 3390 3900 FR 100
FP 851.
Cooperativa dos Agricultores Familiares de Ouro Preto e Região
– COOPAFOR. Chamada Pública 001/2020. Objeto: Aquisição de
produtos alimentícios perecíveis,
visando atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAEF, PNAEP, PNAEC
e PNAEJA). Vigência: 12 meses.
Vencimento: 17/06/2021. Valor:
R$ 250.280,84. DO: 02 07 01 12
306 0029 2054 ED 339030 FR144
Ficha 275; 02 07 01 12 306 0029
2055 ED 339030 FR 144 Ficha
277; 02 07 01 12 306 0029 2292
ED 339030 FR 144 Ficha 281;
02 07 01 12 306 0029 2056. ED
339030 FR 144 Ficha 278.
Viação Pássaro Verde Ltda. Inexigibilidade 66/2018. Objeto: 3º aditivo
do valor. Valor: R$ 581,40. DO: 02 12
04 08 244 0121 2257 33 90 39 00 FR
100 FP 744.
Lanchonete Valadares & Barbosa – LTDA. Pregão Presencial
24/2016. Objeto: 5º aditivo do prazo e
reajuste do valor. Vigência: 12 meses.
Vencimento: 10/05/2021. Valor: R$
1.610,48.
JPG Produções e Eventos Ltda.
Inexigibilidade 053/2020. Objeto:
Contratação de show artístico da
Banda JPG para atender a demanda
de eventos do Município. Vigência:
03 meses. Vencimento: 17/06/2020.
Valor: R$ 6.500,00. DO: 02 009 001
23 695 0059 2270 3390 3900 FR 100
FP 0470.
Consórcio Rota Real. Inexigibilidade 46/2020. Objeto: Fornecimento
de vales transportes, por demanda,
em cartão e respectivas recargas e em
papel, quando necessário, referente as
linhas distritais e urbanas Sede e de
Cachoeira do Campo para os servidores municipais. Vigência: 12 meses.
Vencimento: 29/05/2021. Valor: R$
2.707.615,20. DO: 02 006 001 04
122 0020 2259 3390 4900 FR 100
FP 0188.
Transcotta Agência de Viagens Ltda. Inexigibilidade 35/2020. Objeto:
Fornecimento de vales transportes
da linha Saramenha x Mariana, Ouro
Preto x Mariana, Itabirito x Ouro Preto, Antônio Pereira x Mariana, para
os servidores municipais. Vigência:
12 meses. Vencimento: 29/05/2021.
Valor: R$ 698.445,60. DO: 02 006
001 04 122 0020 2259 3390 4900 FR
100 FP 188.
BVH Albergue & Cia Ltda. Dispensa 72/2020. Objeto: Contratação
de serviços de refeições (do tipo prato feito ou marmitex) e acolhimento
temporário de imigrantes em situações de abandono, risco ou vulnerabilidade social. Vigência: 06 meses.
Vencimento: 29/10/2020. Valor: R$
17.450,00. DO: 02 012 004 08 244
0121 2257 3390 3900 – Ficha: 744
FR100
Freire & Freire Ltda. - ME. Tomada de Preços 09/2017. Objeto: 6º
aditivo do valor e do prazo. Vigência:
06 meses. Vencimento: 23/01/2021.
Valor: R$134.350,26. DO: 02 014
001 26 782 0073 2136 3390 3900 FR
100 FP 875.
Freire & Freire Ltda. - ME. Tomada de Preços 12/2017. Objeto: 7º
aditivo do valor e do prazo. Vigência:
06 meses. Vencimento: 11/11/2020.
Valor: R$300.700,86. DO: 02 014
001 15 451 0070 1 079 3390 3900 FR
100 FP 851.
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Empresa Prótese Dental Brasil Ltda. Pregão Eletrônico 037/2017. Objeto: 3º aditivo do prazo. Vigência: 07
meses. Vencimento: 18/02/2021.
Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO). Dispensa
53/2018. Objeto: 2º aditivo do prazo.
Vigência: 12 meses. Vencimento:
07/06/2021.
Argus Tecnologia da Informação
Ltda. – ME. Pregão Presencial
010/2017. Objeto: 3º aditivo do valor e do prazo. Vigência: 12 meses.
Vencimento: 18/05/2021. Valor: R$
258.000,00. DO: 02 005 001 04 129
0016 2 019 3390 4000 FR 100 FP 171.
Objeto Design Ltda. Convite
018/2020. Objeto: Contratação, de
empresa de engenharia para a execução, com fornecimento total de mão
de obra, materiais e equipamentos,
para a instalação de sinalização e ambientação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), localizada na
Avenida Américo Renê Gianetti, s/nº,
bairro Saramenha. Vigência: 03 meses. Vencimento: 25/09/2020. Valor:
R$173.222,90. DO: 02 15 01 10 302
0065 2120 3390 3900 FR 102 FP 979.
Comercial TXV Comércio e Serviço
Eireli. Dispensa 058/2020. Objeto: 1º
aditivo do prazo. Vigência: 30 dias.
Vencimento: 03/07/2020.

Oração
Oração à N.Sra. Aparecida - Ó

Incomparável Senhora da Conceição Aparecida. Mãe de Deus.
Rainha dos Anjos. Advogada
dos Pecadores. Refúgio e Consolação dos Aflitos, livrai-nos de
tudo o que possa ofender-vos e
a vosso Santíssimo Filho, meu
Redentor e Querido Jesus Cristo. Virgem bendita dê proteção
a mim e a minha família das
doenças, da fome, assalto, raios
e outros perigos que possam
nos atingir. Soberana Senhora
dirige-nos em todos os negócios
Espirituais e Temporais. Livrai-nos das tentações do demônio
para que trilhando o caminho da
virtude, pelos merecimentos de
vossa puríssima Virgindade e o
preciosíssimo sangue de vosso
Filho, vos possamos ver, amar e
gozar da eterna glória, por todos
os séculos. Amém! Por graça recebida. BRL.

Irmandade da Santa
Casa da Misericórdia
de Ouro Preto
R. José Moringa, 620 - Vila Itacolomy
Ouro Preto - Tel: (31)3350.1106

Edital de Convocação

O provedor da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, sociedade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº
23.065.329/0001-36, com sede no município de Ouro Preto, estado de
Minas Gerais, localizada à Rua José Moringa, nº 620, no Bairro Vila Itacolomy, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, nas formas dos
artigos 29 e seguintes, do Estatuto da Irmandade, convoca os 161 (cento e
sessenta e um) irmãos e irmãs aptos a participar da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 17/07/2020, sexta-feira, em primeira convocação
às 18 horas (dezoito horas) com 2/3 dos irmãos, se houver necessidade
de segunda convocação, às 18 horas e 30 minutos (dezoito horas e trinta
minutos) com metade dos irmãos mais um, e em caso de necessidade de
terceira convocação às 19 horas (dezenove horas) com no mínimo de 10
irmãos. A Assembleia será realizada virtualmente, através da plataforma
zoom ou equivalente, com link que será fornecido aos irmãos em razão
da situação da pandemia Covid-19 para tratar dos seguintes assuntos da
ordem do dia: a) Apresentação do Balanço Financeiro da entidade; b)
Apresentação do parecer do auditor independente referente ao Balanço
Geral do ano de 2019; c) Deliberação e aprovação do Balanço Financeiro
da entidade; d) Proposta para prorrogação do mandato da Comissão de
Tomada de Contas até março de 2021.
Este edital está sendo publicado no site e mídias sociais oficiais da
Santa Casa, no quadro informativo da Santa Casa e nos veículos de comunicação local. Assina e da fé.
Ouro Preto,1º de julho de 2020.

ERRATA: Na edição nº1394 do jornal O LIBERAL, as
páginas internas apontavam data incorreta, referente à edição
anterior, 1393. A data correta é: Edição 1394, sexta-feira, 26
de junho de 2020.

Facebook: @coletivooutropreto
Instagram: @outro_preto
E-mail: contato.outropreto@gmail.com

Dados do Portal da
Transparência do Governo Federal
podem indicar subnotificação de
Covid-19 em Ouro Preto
A baixa quantidade de realização de exames pode estar
escondendo a causa de grande parte das mortes ocorridas
em Ouro Preto nos últimos meses
Ouro Preto fechou o primeiro semestre com quatro casos de
mortes pela Covid-19 no município, número que já é lamentável. No
entanto, a realidade pode ser ainda pior. Segundo informações do
portal da transparência do registro civil - que trata dados derivados
de declarações de óbito registradas nos cartórios brasileiros - entre
os dias 11 de março – dia em que a OMS declarou pandemia – e
30 de junho, Ouro Preto teve aumento de 181% no número de mortes por doenças respiratórias, se comparado ao mesmo período de
2019. Doenças muitas vezes não identificadas e que têm os mesmos sintomas do coronavírus.
Quando fazemos a comparação do mesmo período com outras
cidades da região, observa-se uma enorme disparidade. Enquanto Ouro Preto elevou seus óbitos por doença respiratória de 49 em
2019 para 138 em 2020, em Mariana, houve uma redução de 97
para 91, mesmo com maior incidência de casos de Covid-19 confirmados naquele município. Em Itabirito, decréscimo de 115 para
81 óbitos, queda de 30%. Conselheiro Lafaiete, queda de 241 para
232 óbitos.
Realização de testes
Diante desse quadro de enorme aumento nos óbitos por doenças respiratórias em Ouro Preto - que não aconteceu em nenhuma
outra cidade da região - podemos concluir que hoje, a baixa realização de exames está gerando subnotificação e escondendo o real
estágio da pandemia do novo coronavírus na cidade.
Em Ouro Preto, apesar das solicitações de vários partidos e entidades, dentre elas o Coletivo Outro Preto (veja a entrega do documento solicitando os exames em nossa página facebook.com/
coletivooutropreto) a Prefeitura não realizou uma ampla testagem
da população. Mais que isso, os dados totais de testes realizados
não foram sequer divulgados.
Não somos coniventes com essa situação. Hoje, podemos estar diante de uma bomba relógio. Apenas a informação sofre a real
situação da pandemia na cidade vai nos preparar com medidas que
atenuem a crise.
Sendo assim, o coletivo Outro Preto, em nome de toda a população, vem, novamente, exigir do Prefeito Júlio Pimenta a realização
de uma ampla testagem no município e a divulgação do quantitativo
de testes realizados.
A Saúde de nossa população não pode mais esperar!
Du Evangelista
Membro fundador do Coletivo Outro Preto

-feira, 3 de julho/2020
O LIBERAL Ed.1395 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net
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Projeto Bem Viver abre vagas
para atividades online e gratuitas
Qualquer cidadão ouro-pretano pode se inscrever

O Projeto Bem Viver desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer está oferecendo
aulas online de alongamentos, ginástica localizada, aeróbica e exercícios resistidos. As atividades, que
antes eram realizadas presencialmente, tinham sido paralisadas por
causa da pandemia, mas voltaram a
ser oferecidas em maio no formato
online para as pessoas que já estavam inscritas. Agora, a Prefeitura
quer ampliar o projeto para que
mais pessoas possam participar.
Qualquer cidadão ouro-pretano
acima de 18 anos pode se inscrever.
As aulas terão dias e horários definidos e combinados previamente
com os alunos/professor. Quem tiver interesse em participar, deve enviar uma mensagem de texto para o

whatsapp (31) 986831612 incluindo o nome e o local onde mora em
Ouro Preto. A equipe do projeto irá
passar todas as orientações sobre
como acessar as aulas e praticar os
exercícios.

Reforma da Escola Municipal Juventina
Drummond, no Morro Santana
A Prefeitura de Ouro Preto vai
entregar mais uma escola reformada. A Escola Municipal Juventina
Drummond está sendo beneficiada pelo Programa de Revitalização
e Reforma de Unidades Escolares,
instituído no início da administração para melhorar a infraestrutura
e a qualidade do ensino no município. A unidade está passando
por uma reforma total do telhado,
ganhará novas portas e pintura de
toda a estrutura.
Essa intervenção era aguardada com ansiedade por toda a
comunidade escolar. “Detectamos
vários problemas desde que assumimos a gestão em 2017. Telhados danificados, portas sem fechaduras, ausência de calhas dentre
outras necessidades. Essa reforma
vai garantir melhores condições a
todos: professores, alunos, funcionários e à comunidade em geral.
Nos conforta acompanhar esta
obra e atestar as melhorias”, destaca a diretora Aparecida Correia
Maia.
A Escola Municipal Professora
Juventina Drummond tem no seu
quadro 58 funcionários, atendendo
a 507 alunos, sendo 240 no turno
da manhã e 267 no turno da tarde.
Com 15 salas, um laboratório de
informática e uma biblioteca, ela
está localizada na rua São Pedro,
nº 20 no bairro Morro Santana.

Curiosidades
- Localizada próxima à capela de Nossa Senhora Sant’Ana,
a atual Escola Municipal “Professora Juventina Drummond”
foi inicialmente instalada em
02/02/1960, criada pelos decretos
nº 49 de 21/11/1960 e nº 31 de
23/11/1960, finalmente oficializada em 03/12/1960, segundo um
único histórico existente em seus
arquivos de secretaria.
- A Escola recebeu esse nome
em homenagem a Sra. Juventina
Drummond pelo reconhecimento
do seu trabalho como educadora.
- Filha de Virgílio de Barros
Drummond e Maria Drummond,
Juventina Drummond nasceu no
dia 11 de janeiro de 1886, em San-

tana dos Ferros, distrito de Itabira,
hoje, município já emancipado
com o nome de Ferros. Faleceu no
dia 08 de julho de 1956 em Ouro
Preto e foi sepultada no cemitério
da Igreja de Nossa Senhora do
Carmo.
- Na área cultural, conta ainda
com uma fanfarra musical, que leva o mesmo nome, com vasta participação em eventos cívico-culturais, não apenas do município de
Ouro Preto, como também de outros dentro do território nacional.
- A filosofia da Escola é “Educar para a Vida”, buscando a formação dos seus alunos como cidadãos conscientes, criativos, participativos e críticos.
Ane Souz

PM apoia ação da Comissão de Direitos
dos Animais da OAB em Ouro Preto
Na tarde de sábado, dia 27, a Polícia Militar
apoiou uma ação da Comissão de Direitos dos Animais da OAB/MG, em suposto caso de maus tratos
em Ouro Preto (MG).
Por volta de 16h30, o Cabo PM Borges e o
Soldado PM Fagundes apoiaram as ações da Comissão, depois que esta recebeu denúncia apontando que vários cachorros não estariam recebendo
tratamento adequado em duas residências: uma no
bairro Nossa Senhora do Carmo e outra na Vila São
José. A proprietária dos animais é uma só e mantém
os animais nos dois lugares.
Após diligências da Comissão e da Polícia Militar, ficou esclarecido que uma sobrinha e uma moradora do bairro Vila São José ficariam responsáveis pela alimentação dos animais, visto que a proprietária dos animais se encontrava hospitalizada.

Polícia Militar apoia ação da Comissão de Direitos
dos Animais da OAB em Ouro Preto
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Calçamento chega à rua Ouro Preto irá sediar III Seminário
Madalena Gonçalves,
Internacional sobre Patrimônio e
no bairro Taquaral
Turismo no Mercosul
Após mais de 30 anos convivendo com barro, poeira e buracos, os moradores da rua Madalena Gonçalves, no bairro Taquaral, já comemoram as
mudanças com a chegada do novo calçamento.
A obra teve início no final de janeiro de 2020, porém, devido às frequentes chuvas, precisou ser interrompida por diversas vezes. Agora, com o período de estiagem, máquinas trabalham no local para garantir aos moradores
melhores condições de trafegabilidade, infraestrutura e bem-estar.
Por se tratar de uma rua “muito íngreme, estreita e que possui vários
lugares com afloramento de canga - um material muito difícil de cortar- é
uma obra que tem demandado muito trabalho por parte da equipe. Além
disso, existem problemas com algumas redes de drenagens que passam por
debaixo de algumas residências”, avaliou o fiscal da Prefeitura responsável
por acompanhar a obra, Duillian Bretas.
Previsto para terminar no mês de agosto, o novo calçamento já traz alento e esperança para quem mora na rua Madalena Gonçalves. É o caso da
jovem Karine do Carmo Bruno ao contar que “a rua sempre foi cheia de
pedras, muita terra e buracos. A partir de agora, essa obra vai mudar o nosso
estilo de vida porque não vamos precisar sujar mais os nossos pés com terra.
Todas as demais ruas do bairro são pavimentadas, só a nossa que ainda não.
A Prefeitura tem cumprido o seu papel, pois está atuante em nosso bairro,
por isso, penso que vale a pena pagar nossos impostos”, declarou.
Além da pavimentação poliédrica, serão construídas redes de drenagens
pluvial e de esgotamento sanitário, bueiros, quatro muros de arrimo na parte
alta da rua e meio fio de concreto por toda extensão da via.
Ane Souz

O evento está programado para o segundo semestre de 2021 e irá discutir soluções
para a preservação do patrimônio cultural e o fomento ao turismo após a pandemia

Ouro Preto foi escolhida para
sediar a terceira edição do Seminário Internacional sobre Patrimônio e Turismo no Mercosul (III
SEMPAT), no segundo semestre
de 2021. O Seminário vai reunir
especialistas em turismo cultural
e outros profissionais das áreas de
patrimônio e turismo de todos os
países do bloco no intuito de debater propostas e resoluções para
a preservação dos sítios culturais,
além do fomento ao turismo após a
pandemia de Covid-19.
O diferencial dessa terceira
edição será trabalhar o Patrimônio
Cultural em sua intersecção com a
economia, o desenvolvimento sustentável, a experiência dos turistas
e a convivência com as comunidades, sempre tendo a preservação do
Patrimônio Cultural no centro do
debate.
Lavínia Viana, diretora de Turismo, da Secretaria Municipal de
Turismo, Indústria e Comércio,
comentou a importância da cidade
de Ouro Preto sediar um evento como esse. "O III Seminário Internacional sobre Patrimônio e Turismo
no Mercosul será muito importante
para Ouro Preto, não só por movimentar a economia da cidade no
pós-pandemia, mas por colocar em

Patrícia Souza

Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira a ganhar o título
de patrimônio mundial

pauta a discussão de soluções para
a preservação dos sítios culturais e
o desenvolvimento do turismo sustentável nesses patrimônios. Não
teria lugar melhor para acolher o
evento, afinal, temos o primeiro
centro histórico brasileiro a ser declarado Patrimônio Mundial pela
UNESCO", declarou a diretora.
A secretária Municipal de Cultura e Patrimônio, Deise Lustosa,
também falou sobre a relevância
desse encontro internacional na cidade. “É com satisfação que a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio recebe a notícia da realiza-

ção do III SEMPAT em Ouro Preto.
Durante a realização deste evento,
a Cidade Patrimônio da Humanidade, que comemora 40 anos de sua
titularidade, passa a ser a sede temporária do Mercosul. Nesta oportunidade, serão discutidos com os
outros membros de comunidades
irmanadas temas como Patrimônio,
Turismo, Economia e Desenvolvimento Sustentável, realizando troca de experiências e apresentando o
Projeto para Implantação do Centro
de Interpretação de Ouro Preto como modelo durante o seminário”,
concluiu a secretária.

Atuação da Arseop é tema da Tribuna
Livre na Câmara de Ouro Preto

Antônio Pereira e Vila
Samarco recebem
pavimentação asfáltica
Os distritos Antônio Pereira e Vila Samarco, de Ouro Preto, irão receber pavimentação asfáltica em todas as vias, nas próximas semanas. Essa
é uma obra de extrema relevância e uma grande conquista do prefeito Júlio
Pimenta e do vereador Vander Leitoa.
O deputado Thiago Cota parabeniza o empenho, para levar infraestrutura a centenas de moradores. “Com diálogo e atitude de quem valoriza
a nossa gente, o resultado chega. Parabéns, Júlio, pelo pacote de obras, e
Vander, por, acima de tudo, colocar os interesses de Antônio Pereira e da
Vila Samarco, a população precisa de bons representantes”.
Devido às reservas minerais, Antônio Pereira é o lugar que mais gera
receita para a sede, no entanto, por anos, era esquecida pelos gestores.
“Assim que a pavimentação estiver concluída, iremos inaugurar as academias ao ar livre que direcionei através de emenda parlamentar. São oito
equipamentos para cada distrito, mais a placa de orientação dos exercícios”, conclui Thiago Cota.

A Reunião Ordinária da última
quinta-feira (25) da Câmara Municipal, realizada por videoconferência, contou com a participação
de Júlio Corrêa, presidente da
Agência Reguladora de Serviços
Públicos do município de Ouro
Preto (Arseop), que fez uso da Tribuna Livre. Também participaram
da Tribuna o diretor técnico, Carlos Henrique Araújo, e o diretor
jurídico da Agência, Ivo Antônio
Alves Lima, também participaram
da Reunião.
O transporte público, o abastecimento de água e esgotamento
sanitário, a iluminação pública e
os resíduos sólidos são as áreas
de atuação da agência. O vereador
Geraldo Mendes (PT) destacou
a importância da participação da
equipe da Arseop na Tribuna. “Foi
o primeiro contato institucional da
direção da agência reguladora com
a Câmara. Os vereadores tinham
muitas dúvidas, muitas questões a
serem tratadas em relação a atuação da agência. O presidente quais
são as atribuições, em quais setores e como vão atuar. É claro que
não esgotou o tema. O que foi bom
é que praticamente tudo que foi
perguntado ao Júlio Corrêa foi respondido’, disse. Ainda de acordo
com o vereador, a Câmara cumpre
o papel de mostrar a finalidade das
instituições, das autarquias, das
concessionarias. “Eu acho muito válido, uma vez que aproxima
mais a Câmara dessas instituições
e vice-versa. Até porque todos os
questionamentos feitos pelos ve-

Hanster Silva

readores são questionamentos da
população’, finalizou.
A vereadora Regina Braga
(Republicanos) também avaliou
a Tribuna Livre. “Achei interessante. Eles nos tiraram algumas
dúvidas. Estamos tendo muito
problema com a Saneouro e com o
Consórcio Rota Real. Houve agora também da questão da eletrificação rural e urbana, tem a questão
do lixo. Nós pudemos perceber é
que, segundo eles, está tudo no
começo, e ainda veio a pande-

mia. Mas a agência vai cumprir o
papel dela que é de regulamentar
os serviços, fiscalizar esses serviços. Temos que pensar o seguinte: o serviço tem que funcionar
adequadamente, já que ele não é
oferecido de graça. O que eu disse
para eles é que a gente precisa de
agilidade, não podemos ficar esperando. A gente quer que as coisas
aconteçam da forma que tem que
acontecer e o mais rápido possível.
Vamos ficar atentos, acompanhando e cobrando”, destacou.
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Prefeitura reforma
Município e voluntários trabalham
Creche Noêmia Veloso juntos para ajudar famílias
A Prefeitura de Ouro Preto concluiu em junho deste ano obras importantes na Creche Noêmia Veloso, do bairro São Cristóvão.
Infiltrações e outros problemas foram resolvidos com serviços de manutenção do telhado. A creche ganhou piso laminado nas salas e piso cerâmico no refeitório e corredores. As áreas interna e externa receberam pintura
nova, inclusive as esquadrias e os equipamentos do parquinho das crianças.
Foi feita ainda a manutenção das instalações hidráulicas e elétricas, e também a reforma da rede de drenagem do pátio.
Com isso, a Creche Noêmia Veloso já está pronta para receber e zelar
pelas crianças com todo conforto e segurança. E seus funcionários, solidários com as famílias, aguardam ansiosos tempos melhores e um breve retorno à normalidade, para todos poderem conhecer e usufruir das benfeitorias
realizadas. Por enquanto, todas as unidades escolares estão com as atividades suspensas.
Ane Souz

durante a pandemia

Com apoio da Prefeitura de
Ouro Preto, várias ações populares
e coletivas estão sendo realizadas
com objetivo de ajudar pessoas que
estão passando por dificuldades durante o surto de Coronavírus.
Destas ações, algumas envolvem o trabalho de voluntários, como é o caso da REDE SOLIDARIEDADE, que arrecada e distribui doações para muitas famílias.
A iniciativa surgiu no mês de abril,
a partir de uma campanha que envolveu os estudantes da UFOP, e
contou também com o suporte
do advogado e ex-secretário municipal de Patrimônio e Cultura,
Zaqueu Astoni, e da presidente da
OAB subseção Ouro Preto, Mara
Simone. A mobilização sensibilizou alunos e ex-alunos da UFOP
e moradores da cidade. Desde então, a Solidariedade obteve várias
adesões e um grande volume de
doações.
A REDE DO BEM, que completou um ano de existência em
março, é outro trabalho valoroso
que tem levado esperança e conforto para muitas famílias. O grupo
tem conseguido muitas doações de
alimentos durante a pandemia, e
realizado campanhas importantes
e criativas, dentre elas, a ‘Bebês
Bem Aquecidos’ que, durante o inverno, arrecadou doações de novelos de lã, cobertores, roupas, acessórios e brinquedos para bebês.
Esta campanha, em parceria com
o Grupo Assistencial Auta de Souza, visava a confecção de enxovais
para famílias de baixa renda.
É incontestável que as atitudes
solidárias se multiplicaram desde
o início da pandemia. Hoje, um
enorme número de pessoas está
recebendo um valioso apoio do
Município, das Redes e de vários
outros grupos que se formaram
voluntariamente com o objetivo de
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Comarca de Mariana –MG – Edital de Citação Prazo de 30 (trinta) dias. O Dr. Antonio Carlos Braga, MM. Juiz
de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mariana, Estado de Minas Gerias, em pleno exercício do seu cargo e na forma
da lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo
e Secretaria da Primeira Vara, aos termos de uma Ação de USUCAPIÃO, processo nº 400.10.003898-5, requerida
por HERLI DE OLIVEIRA e s/m VÂNIA LÚCIA DE ARAÚJO OLIVEIRA, brasileiros, casados, ele, fotografo,
portador do CPF 207.091.066-20 e RG M-4. 321.965, ela, aposentada portadora do CPF 119.140.686-58, residentes e
domiciliados na Rua Wenceslau Braz, nº 134, apartamento 302, centro, Mariana/MG. “de um imóvel urbano situado
na Rua da Vargem, nº 437, distrito Bandeirantes, Mariana/MG, com área total de 2.333,28 m2 (dois mil trezentos e
tinta e três vírgula vinte e oito metros quadrados) com as seguintes confrontações: “Á frente limita-se com a Rua por
12,45m de extensão; Lateral Direita caracteriza-se por seguimentos, estendendo-se: Da Frente para os fundos , por
15,65m e mais, em ângulo raso à direita, 37,55m (53,20m) – de forma quase perpendicular ao alinhamento da Rua;
e por mais 21,95m, defletindo por aproximadamente 90° para a direita, confrontando até ai, com área de posse – propriedade de Geraldo Magela da Silva, casa 437, daí, voltando a direção inicial, ( aproximadamente perpendicular à
Rua), por 11,50m e depois, por nova reflexão aproximada de 90 °. Para a direita e distancia de 24,45m, faz divisa
com o terreno de propriedade/posse de Jose Ferreira da silva (casa nº 421); e, finalmente, defletindo para a esquerda,
por pouco mais de 90°. E a uma distância de 19,00m limitada por terreno de posse/propriedade de Benedito José Ferreira, completa-se ao lado direito, num total de 130,10m. A lateral esquerda, totalizando 95,00m, confronta com área
na posse de Espolio de Geraldo Timóteo de Oliveira, casa nº 479, e os fundos, com 37,50m, mais 14,55m, - 952,05m,
portanto, de extensão, faz divisa com terrenos de propriedade ou posse de Benedito Jose Fernandes. Que a requerente
pretende justificar a posse mansa e pacífica há mais de 20(vinte) anos, fazendo citar pelo presente, edital, art. 942 do
CPC, todos os réus ausentes, incertos ou não sabidos, para, querendo, contestarem a presente ação no prazo de 15
(quinze)dias, ficando advertidos do artigo 285 do CPC, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos com
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será publicado no Órgão Oficial do Judiciário do Estado de Minas Gerais e anexado no lugar de costume Dado
e passado nesta cidade de Mariana/MG 25 de Janeiro de 2011, Eu, Jose Geraldo Rodrigues Filho, Escrivão Judicial
substituto, digitei e subscrevi.

ajudar. As generosas doações que
as pessoas continuam oferecendo
reforçam, ainda mais, o sentimento solidário dos ouro-pretanos neste período tão difícil e singular.
União de esforços
Para a secretária de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, Luciene Ribeiro, o trabalho
das redes reforçam ainda mais o
alcance do que já está sendo feito. “Houve um aumento considerável do número de beneficiados
com cestas básicas no Município.
Temos conseguido também proporcionar abrigo e alimentos aos
moradores em situação de rua,
e elaboramos também um plano
para destinar produtos da agricultura familiar, que são oferecidos
na merenda escolar para crianças
matriculadas na rede municipal de
ensino”, conta a secretária.
Como ajudar
Aos que podem ajudar os mais
necessitados, as doações estão
sendo recebidas na Sede da Família Acolhedora, o endereço é rua
Conselheiro Santana, 14, no bairro
Pilar. Os itens básicos que com-

põem uma cesta são: arroz, feijão,
macarrão, óleo, açúcar, farinha,
leite, sal, biscoito e café. Além
de alimentos, roupas, produtos de
higiene e limpeza também podem
ser doados.
Como ser ajudado
A distribuição dos itens arrecadados segue alguns critérios, e
a prioridade é favorecer aqueles
que recebem bolsa família e as
famílias que possuem crianças em
creches ou escolas municipais.
Mesmo assim, aqueles que
necessitam de ajuda, muitas vezes
por estarem impedidos de trabalhar e conseguir renda em função
da pandemia, também podem solicitar cadastro na lista da Assistência Social pelo telefone 3551-2969
ou 3559-3248. O plantão funciona
das 10h às 16h.
Para que as pessoas não necessitem sair de casa, e também para
evitar aglomerações na central de
arrecadação e distribuição de doações, os alimentos, materiais de
higiene e roupas são levados até as
casas das famílias e pessoas cadastradas.

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

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

Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos
R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com
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Processo contra o
vereador Deyvson
Ribeiro é rejeitado na
Câmara de Mariana

Por sete votos, o plenário decidiu
pelo arquivamento do relatório,
que suspendia as atividades do
parlamentar por 30 dias
GLAUCIENE OLIVEIRA
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Dia D de vacinação da Tríplice Viral
será realizado no dia 11 de julho
A população-alvo são as pessoas de 20 a 49 anos que
ainda não tomaram a vacina durante a campanha nacional.
Para se vacinar, é necessário apresentar o documento de
identificação com foto e o cartão de vacina. A aplicação será
realizada no sábado, dia 11 de julho, das 8h às 15h, enquanto
durarem os estoques, na Central de Imunização e nas UBSs
dos bairros Santo Antônio, Rosário e dos distritos de:
Bandeirantes
Cabanas
Monsenhor Horta
Morro Santana
Padre Viegas
Passagem
Santa Rita Durão
A vacina, Tríplice Viral, protege contra três doenças: sarampo, caxumba e rubéola. A dose é plena, o que garante
proteção para a vida inteira. Composta por vírus vivos, a fim
de incentivar a produção de anticorpos, a imunização pela

Tríplice é contra indicada a gestantes.
A coordenadora da Central de Imunização, Nayara Resende, destaca que a vacina é o único método de proteção
contra sarampo, caxumba e rubéola. "Se vacinar é um ato de
cuidado consigo mesmo e com o próximo. Um dos motivos
do ressurgimento de novos casos de sarampo, doença que
estava erradicada há alguns anos, é a não vacinação. O indivíduo vacinado não transmite o vírus causador da doença",
explica Nayara.
Data prorrogada
A Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo
iniciada no dia 23 de março deste ano, teve o seu encerramento prorrogado para 31 de agosto. Até a data limite, as
UBSs citadas acima e a Central de Imunização vão disponibilizar a vacina para a população-alvo, pessoas de 20 a 49
anos. O horário de aplicação é de segunda a sexta, das 8h às
15h. É necessário apresentar o cartão de vacina e documento
de identidade com foto.

Esporte Clube 29 de junho completa 80 anos
GLAUCIENE OLIVEIRA

Após 32 dias em análise, o processo contra o vereador
Deyvson Ribeiro foi apresentando ao plenário da Câmara
Municipal de Vereadores de Mariana, que decidiu pelo seu
arquivamento. A decisão foi tomada durante a 21ª Reunião
Ordinária, realizada nesta segunda-feira (29).
Deyvson estava sendo investigado por suposta quebra
de decoro parlamentar, após ter sido filmado com uma arma de fogo durante a 16ª Reunião Ordinária da Câmara de
Mariana, realizada de forma remota, no dia 25 de maio.
A Comissão Especial de Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, responsável por avaliar o caso, foi composta pelos vereadores Cristiano Vilas Boas, Gerson Cunha e
Ronaldo Bento e nomeada pelo presidente da casa, Edson
Agostinho.
O grupo classificou a ação de Deyvson como “falta de
porte médio”. Como punição a comissão havia definido a:
“suspensão de suas atividades parlamentares por 30 dias,
no próximo mês de agosto de 2020, uma vez que julho é
recesso parlamentar, sem percepção do referido subsídio do
mês e a verba indenizatória do referido período. Permanecendo intactas e assumidas por essa casa as despesas do seu
gabinete e gastos com pessoal”.
No relatório, a comissão destacou que o vereador agiu
de forma “indecorosa e deselegante” e que por isso ele
deveria ser punido de forma exemplar. “Precisamos dar e
servir de exemplo, não apenas para nossos sucessores, mas,
sobretudo para nossos representados que esperam muito de
nós”.
Já em seu relatório de defesa, o parlamentar afirmou
que manuseou a arma sem perceber que a webcam estava
ligada. “Foi um ato intuitivo para manutenção e limpeza
de sua arma e que não ostentou ou mostrou de forma proposital a ninguém. E que sua arma é devidamente legal”,
acrescentou.
O vereador Geraldo Sales (Bambu) um dos sete parlamentares que rejeitaram o relatório, pontuou os motivos
que o levaram a pedir o arquivamento do processo, embasando sua decisão nos artigos 44, 45 e 46 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Mariana. “Não poderia o
presidente da Câmara nomear comissão especial sem a deliberação do plenário, conforme o artigo 44. Não posso ser
a favor de uma decisão sem embasamento legal”, explicou.
Além de Geraldo, também foram contrários ao relatório os vereadores: Adimar Cota, Antônio Marcos, Bruno
Mól, Daniely Santos, José Jarbas e Marcelo Macedo. Já os
parlamentares Cristiano Vilas Boas, Gerson Cunha, Juliano
Duarte e Ronaldo Bento votaram a favor. João Bosco se
absteve e Fernando Sampaio não compareceu à reunião.

O time de futebol Esporte Clube 29 de Junho, do distrito
de Passagem de Mariana, completou 80 anos de fundação
nesta segunda-feira (29). O clube foi fundado em 1940, pelo
então diretor da Cia Mina de Passagem, Dr. Júlio Guimarães, no dia de seu aniversário, como conta o atual presidente
do clube, Leny Horta de Carvalho. “Já existia um time de
futebol aqui no distrito, fundado pelo seu filho Júlio Vitor
Guimarães, o União Passagense, então o pai também fundou
o Esporte Clube 29 de junho no dia do seu aniversário, 29 de
junho de 1940”, disse.
Leny faz parte do time desde sua infância. Ele relata que
se sente muito feliz e realizado ao ver o clube completar 80
anos de fundação, dedicação, história e sucesso. “Faço parte
deste clube desde muito tempo, fui jogador do juvenil, membro do conselho, diretor de patrimônio e hoje estou como
presidente no mandato de 2018 a 2021 e posso ser reeleito
para mais um mandato. Esse time é muito importante para
mim e toda comunidade, que venham muitos outros anos”,
destacou.
Por conta do isolamento social, devido à pandemia do
COVID-19, a diretoria não realizou a tão esperada festa de
comemoração. “Por conta da pandemia não podemos realizar a festa do jeito que gostaríamos, mas fizemos o possível
para essa data tão importante não passar em branco. Através
de vídeos homenageamos o clube, contando sobre sua história e seus membros”, explicou.

Trabalho Social
O presidente relata que além da promoção do esporte e
lazer na região, o clube é responsável também por realizar
um trabalho social efetivo. “Em 2018, criamos o Natal Solidário, que nos rendeu 480 kg de alimentos que foram doados
para APAE de Mariana e para as famílias carentes da região.
Já em 2019, arrecadamos 20 cestas e entregamos para 20
famílias do nosso distrito”, conta.
Ele destaca, ainda, que o clube tem um importante papel
social na formação de cidadãos. “O futuro está nas nossas
crianças. Através do futebol podemos trabalhar na evolução
dos jovens em todos sentidos, educação, respeito e humildade”, afirmou.
Futuro
Leny conta que durante todos esses anos o clube enfrentou alguns desafios, mas que seu legado sempre se manteve de pé. “O maior desafio para mim hoje e ter um time
competitivo, pois o futebol amador não costuma investir em
categorias de base, por isso ficamos sem jogador preparado
nos clubes, mas acredito que estamos no caminho certo”,
salientou.
De acordo com presidente, atualmente, o clube está investindo em melhorias na infraestrutura de sua sede. “Nosso clube vem melhorando suas dependências para fazer de sua área
um local de amizade, lazer, educação e solidariedade, sempre
com muita humildade de toda sua diretoria”, ressaltou.
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Prefeitura entrega creche no São José
e asfaltamento no Gutierrez
Obras terão inauguração restrita com transmissão ao vivo pela internet

A conclusão de obras em vários bairros marca a semana em Itabirito.
Por conta das medidas de prevenção à Covid-19, as entregas serão feitas
em cerimônias restritas e poderão ser acompanhadas pela página da Prefeitura de Itabirito no Facebook.
Na sexta-feira, dia 3, às 16 horas, será inaugurado o Centro Municipal
de Educação Infantil Darci Efigênia da Cruz Pereira. A creche funcionará
em prédio próximo à Escola Municipal Manoel Salvador de Oliveira, no
bairro São José, e atenderá cerca de 240 crianças de zero a cinco anos.
Construída com acessibilidade para pessoas com deficiência, a unidade
possui uma área de 1220 m², com 13 salas de aula, lactário, pátio coberto e
descoberto, banheiros, cozinha, refeitório e área administrativa.
Também na sexta-feira, mais cedo, às 9h da manhã, será transmitida
a entrega das obras na rua União. Antiga solicitação dos moradores do
bairro Gutierrez, a obra inclui asfaltamento, construção de rede pluvial e
urbanização com meio fio e passeio.
Poliesportivo da Carioca
A Prefeitura realizou recentemente a revitalização da quadra do Poliesportivo Francisco Carlos Bernardes de Oliveira, no bairro Santa Rita, que
ganhou nova pintura, limpeza de toda a estrutura, reparos na iluminação e
outros benefícios.
Mais obras
Também foram revitalizadas recentemente as praças dos bairros Agostinho Rodrigues e Padre Adelmo, essa última também com melhorias na
academia ao ar livre próxima à avenida José Farid Rahme. Está em fase
final a construção da creche do bairro Padre Adelmo, a reforma do prédio
da Fábrica Velha e do jardim próximo à nova creche do bairro São José.
Continuam em andamento as obras da Farmácia Popular (Bela Vista), do
Parque Agropecuário, da rua Seis (Country) e pintura das escadarias do
bairro Vila Gonçalo.
Nos distritos, estão sendo realizadas melhorias no Água Limpa e na
estrada do Acuruí, com asfaltamento no acesso ao distrito (parceria com a
Ferro Puro), além de manutenção nas estradas de São Gonçalo do Bação
e São Gonçalo do Monte.

Quer ler o jornal pela internet?
Envie um pedido pelo
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98489-7530
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O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº013/2020 - Registro de Preço 013/2020
- Processo Licitatório nº061/2020 – Pregão Presencial nº040/2020 – Objeto Registro de Preços 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: Fornecedor: Augusto Penus Eireli. CNPJ: 35.809.489/0001-21 Relação dos itens.
Dotação Orçamentária
Item

Lote 01 - Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca/ Fabric. - País de Origem

1

Pneu 12 X 16,5 - para Retro Randon

UN.

2

780,00

1.560,00

Farmboy – Shadden Tire Company
– Índia.

2

Pneu 19,5L24 - para Retro Randon

UN.

2

2.610,00

5.220,00

Farmboy – Shadden Tire Company
– Índia

3

Pneu 225/65/R17 - para Pick Up Fiat
Toro

UN.

4

480,00

1.920,00

XBRI – Shandong Longyue
Rubber CO Ind. – China

4

Pneu 215.75R17,5 - sem câmara para
Caminhões Ford (815)

UN.

6

599,90

3.599,40

Linglong - Shandong Longyue
Rubber Co Ind. – China

5

Pneu 12.5/80-18 – para Retro JCB 3cx

UN.

4

1.220,00

4.880,00

Farmboy – Shadden Tire Company
– Índia

6

Pneu 17.5-25 – para Retro JCB 3cx

UN.

4

2.955,90

11.823,60

Roadguider – Qingdao Qihang
Tyre CO. Ind – China

7

Pneu 185 R14C – sem câmara para
Carretinha

UN.

10

330,00

3.300,00

Durable – Giti Tire (Anhui) CO;
Ltd. - China

8

Pneu 215/75R17,5 – sem câmara para
Caminhão Tector 9-190 Iveco

UN.

6

599,90

3.599,40

Linglong – Shandong Linglong
Tire CO; Ltd. – China

Valor Total R$35.902,40 (trinta e cinco mil novecentos e dois reais e quarenta centavos)
Dotação Orçamentária - Marca/ Fabricante - País de Origem - Durable – Giti Tire (Anhui) CO; Ltd - China
Item

Lote 02 - Especificações

Unid

Qtde

Preço Unit.

Preço Total

1

Pneu 10.000 - para Caminhão Ford 1719

UN.

6

1.090,00

6.540,00

2

Pneu 215/75R17.5 - sem câmara para Caminhão Ford 816

UN.

8

599,90

4.799,20

3

Pneu 215/75R17,5 – sem câmara para Caminhão Tector 9-190 Iveco

UN.

6

599,90

3.599,40

Valor Total R$14.938,60 (quartorze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 22/06/2020.
O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº 014/2020 – Registro de Preço 014/2020
- Processo Licitatório nº. 063/2020 – Pregão Presencial nº042/2020 – Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação
de empresa especializada para a realização de análises dos efluentes bruto e tratado e do corpo receptor (montante/jusante) da estação
de tratamento de esgoto na sede urbana e coleta e realização de análises do efluente tratado e do corpo receptor (montante/jusante) para
monitoramento da qualidade dos efluentes do emissário do SAAE de Itabirito, na URBE DU040, BR040 KM578, com a preservação e
transporte das amostras, conforme especificações do anexo I, do edital. Fornecedor e Relação de objetos descritos abaixo: Fornecedor:
Laboratório Qualin Serviços Ltda. – CNPJ: 10.526.703/0001-01
Dotação Orçamentária
Item

Lote 01 - Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca/ Fabricante - País de
Origem

1

Pneu 12 X 16,5 - para Retro Randon

UN.

2

780,00

1.560,00

Farmboy – Shadden Tire Company
– Índia.

2

Pneu 19,5L24 - para Retro Randon

UN.

2

2.610,00

5.220,00

Farmboy – Shadden Tire Company
– Índia

3

Pneu 225/65/R17 - para Pick Up
Fiat Toro

UN.

4

480,00

1.920,00

XBRI – Shandong Longyue Rubber
CO Ind. – China

4

Pneu 215.75R17,5 - sem câmara para
Caminhões Ford (815)

UN.

6

599,90

3.599,40

Linglong - Shandong Longyue
Rubber Co Ind. – China

5

Pneu 12.5/80-18 – para Retro JCB
3cx

UN.

4

1.220,00

4.880,00

Farmboy – Shadden Tire Company
– Índia

6

Pneu 17.5-25 – para Retro JCB 3cx

UN.

4

2.955,90

11.823,60

Roadguider – Qingdao Qihang Tyre
CO. Ind – China

7

Pneu 185 R14C – sem câmara para
Carretinha

UN.

10

330,00

3.300,00

Durable – Giti Tire (Anhui) CO;
Ltd. - China

8

Pneu 215/75R17,5 – sem câmara para
Caminhão Tector 9-190 Iveco

UN.

6

599,90

3.599,40

Linglong – Shandong Linglong Tire
CO; Ltd. – China

Valor Total R$35.902,40 (trinta e cinco mil novecentos e dois reais e quarenta centavos)
Nota: * Cada taxa de coleta descrita acima corresponde à retirada de todas as amostras na sede urbana no mesmo dia de coleta.
Observação: Contratada terá no máximo 05 (cinco) dias corridos após o recebimento da nota de empenho para enviar à autarquia
o cronograma anual com as datas das coletas mensais para aprovação do gestor do contrato.
Lote I - Dotação Orçamentária - Marca/ Fabricante - País de Origem: Laboratório Qualin Serviços Ltda.
Item

Especificações/Análise

Unid

Qtde

Valor
Unit.

Valor
Total

1

Cádmio Total

Un.

18

14.94

268,92

2

Chumbo Total

Un.

18

14,94

268,92

3

Cloreto Total

Un.

18

50,13

902,34

4

Cobre Dissolvido

Un.

18

14,94

268,92

5

Condutividade Elétrica

Un.

36

24,53

883,08

6

DBO

Un.

36

35,41

1.274,76

7

DQO

Un.

36

53,97

1.942,92

8

Escherichia Coli

Un.

36

74,18

2.670,48

9

Fósforo Total

Un.

36

42,99

1.547,64

10

Nitrato

Un.

36

45,61

1.641,96

11

Nitrogênio Amoniacal Total

Un.

36

34,83

1.253,88

12

Óleos e Graxas

Un.

36

38,53

1.387,08

13

PH

Un.

36

23,70

853,20

14

Sólidos Sedimentáveis

Un.

36

21,16

761,76

15

Substâncias Tensoativas

Un.

36

43,15

1.553,40

16

Teste de Toxicidade Aguda

Un.

6

309,00

1.854,00

17

Zinco Total

Un.

18

14,94

268,92

18

Densidade de Cianobactérias

Un.

12

82,40

988,80

19

Clorofila Α

Un.

12

77,25

927,00

20

Oxigênio Dissolvido

Un.

36

22,38

805,68

21

Temperatura

Un.

36

11,31

407,16

22

Turbidez

Un.

36

24,20

871,20

23

Taxa de Coleta

Un.

12*

2.400,00

28.800,00

Valor Total: R$52.402,02 (cinquenta e dois mil quatrocentos e dois reais e dois
centavos)
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 29/06/2020.

Nota: * Cada taxa de coleta descrita
acima corresponde à retirada das
três amostras (efluente tratado, rio
montante e jusante) no mesmo dia
de coleta, no emissário do SAAE
de Itabirito, na URB DU040.

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório
nº063/2020, na modalidade de Pregão
Presencial nº042/2020 S.R.P. 014/2020
- Objeto: Registro de preço para futura e
eventual contratação de empresa especializada para a realização de análises dos
efluentes bruto e tratado e do corpo receptor (montante/jusante) da estação de tratamento de esgoto na sede urbana e coleta e
realização de análises do efluente tratado e
do corpo receptor (montante/jusante) para
monitoramento da qualidade dos efluentes
do emissário do SAAE de Itabirito, na URBE DU040, BR040 KM578, com a preservação e transporte das amostras, conforme
especificações do anexo I, do edital, Empresa Vencedora e Habilitada Laboratório
Qualin Serviços Ltda., perfazendo este
pregão um valor total de R$190.901,94
(Cento e noventa mil novecentos e um
reais e noventa e quatro centavos), Itabirito / MG, 29/06/2020 – Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Locação
de Impressoras. Referência: Pregão Presencial nº 043/2017, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Liberino Lopes Valente
Junior ME. Objeto: Empresa especializada
em serviços de locação de impressoras no
sistema “pós pago”, através de “franquia
mensal de consumo de impressão”, com
disponibilização de impressoras lasers e
jatos de tinta, fornecimento de tonners,
cartuchos de tintas peças e consumíveis,
prestando também o serviço de manutenção e assistência técnica, das impressoras
locadas para o SAAE - Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito – MG.
Valor mensal: R$3.750,00 (Três mil setecentos e cinquenta reais), Valor Total:
R$22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais). Forma de pagamento: 05 (cinco)
dias após a emissão e aceite da nota fiscal.
Vigência: fica aditado para 06 (seis) meses
ate 31/12/2020. Dotação Orçamentária:
17.512.1.711.4.030 33.90.40.04 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 24/06/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de telefonia
móvel. Referência: Pregão Eletrônico nº
001/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento
Básico do Município de Itabirito - MG.
Contratada: Telefonica Brasil S.A. Objeto
contratação para prestação de serviço telefonia móvel pessoal (SMP), nas modalidades de serviços acesso internet móvel,
serviços de controle de gastos móveis,
mensagens de texto (SMS), conforme especificações do anexo I, do Edital Valor
Mensal: R$2.714,80 (Dois mil setecentos e quatorze reais e oitenta centavos),
Sendo para 06 (seis) meses. Valor Total:
R$16.288,80 (Dezesseis mil duzentos e
oitenta e oito reais e oitenta centavos). Forma de pagamento: conforme fatura, após a
emissão da mesma. Vigência: fica aditado
ate 31/12/2020. Dotação Orçamentária:
17. 512. 1711 4.030 3390.40.06 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 26/06/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.

Melillo e Lopez Empreendimentos Imobiliários
LTDA EPP.”, por determinação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente – CODEMA, torna público que
solicitou através do Processo nº 8229/2020, Licença Ambiental de Operação Corretiva, para a
atividade E-04-01-4 de loteamento do solo urbano,
exceto distritos industriais e similares, Residencial
Esplanada da Serra, Bairro Portões – Itabirito/MG.
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Comad de Itabirito
realiza a Semana
Municipal de
Combate às
Drogas Online

Evento promovido pelo Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas teve como tema enfrentamento ao uso de álcool
e outra drogas em tempos de pandemia

O Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas – Comad – realizou, no fim de junho, em sua página do Facebook, a Semana Municipal de Combate às Drogas. O evento
foi realizado online devido aos riscos de contaminação por
coronavírus, respeitando-se o distanciamento social e os decretos municipais. Foram cinco noites de muita discussão e
informação sobre uso de álcool e outras drogas em tempos de
pandemia. “Discutimos amplamente a temática das drogas na
perspectiva da prevenção, do tratamento, da redução de danos
e da reinserção social, pensando na construção de uma Política
Municipal sobre Drogas que seja democrática e inclusiva e
apresentamos o Comad à população”, destaca Milena Martins, presidente do Conselho.
Terapeutas, assistentes sociais, psicólogas, farmacêutica e
psiquiatra participaram das rodas de conversa. “A cada dia,
escolhemos um tema a ser abordado nas lives, para levar informação diversificada sobre os temas ligados ao uso de drogas, como propostas de tratamento, uso e abuso de drogas na
infância e adolescência, uso e abuso de medicamentos, redução dos danos causados pelo uso de álcool e outras drogas e a
prevenção em tempos de pandemia”, destaca Leandro Dias de
Oliveira, produtor das lives e secretário do Comad.
“O conselho buscou levar à discussão pontos muito importantes dentro dessa temática tão atual, com participação
de várias pessoas que contribuíram muito para as discussões.
Nós do conselho ficamos muito felizes com a participação e o
envolvimento de todos que estiveram com a gente, desenvolvendo o tema, desmistificando algumas concepções morais
que o uso de substâncias, a redução de danos e o tratamento
carregam”, explica Gabriela, que foi uma das convidadas no
dia 25 de junho.
As lives tiveram grande participação da população. “Gostei muito do que assisti e acho que o Comad é importante para trazer muitos frutos para Itabirito. Esse tipo de discussão é
muito necessário, tanto para os profissionais de saúde quanto
para os usuários e famílias. É preciso falar sobre esse assunto
para combater preconceitos e tabus que envolvem o cenário
atual do uso de drogas”, enfatiza Lívia Mendonça
“É muito importante entendermos que o uso de substâncias é uma questão de saúde pública, mas também um problema social. Portanto, o diagnóstico e intervenção devem ser
junto à rede de assistência, no território, com foco no sujeito,
que é também um cidadão de direitos”, finaliza Gabriela.
As lives dos cinco dias de evento estão disponíveis tanto
na página do Comad do Facebook quanto no Youtube.

ERRATA: Na edição nº1394 do jornal O LIBERAL, as
páginas internas apontavam data incorreta, referente à edição
anterior, 1393. A data correta é: Edição 1394, sexta-feira, 26
de junho de 2020.
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Redução da
maioridade penal
ESTE É um assunto que sempre gerou polêmica, em face do
aumento de menores praticando ou participando ativamente de crimes, quer contra a vida, quer quanto aos costumes, quer quanto ao
comércio, principalmente nas grandes cidades do país. A população
em geral está preocupada com as atividades criminosas, exercidas
por Menores. Por isso exponho as seguintes opiniões defendidas
por eminentes autoridades estudiosas do assunto:
1ª) Há juízes, os denominados “menoristas” que são contrários
à redução da idade do ‘menor de 18 anos’ para 16 anos, para sua
responsabilização na prática do crime. Entre eles estão:
- Alyrio Cavalliery que “coloca o menor dentro do direito penal
protetor”.
- Nilton Silveira que considera “o menor infrator um problema
social... mas baixar a menoridade é medida errada”.
- Liborni Siqueira entende que “foi uma medida paliativa de interesse político, com o objetivo de aumentar enormemente a massa
de eleitores para os pleitos”. Hoje, o jovem de 16 anos tem opção
para votar.
2ª) Em sentido contrário, há opiniões que defendem a redução
do limite de idade para 16 anos. Entre estes, destacam-se:
- Péricles Gonçalves afirma que “os adolescentes de 16 anos
que praticam ações qualificadas como delituosas na lei penal têm
pleno discernimento, tal qual um adulto, devendo por esta razão estar sujeitos ao julgamento e ao apenamento”;
- Mário Portugal Fernandes diz que “os menores infratores não
são vítimas inocentes da sociedade e é preciso encará-los com
olhos de ver, abolindo pieguices, sem concepções retrógradas e
desatualizadas”;
- José Pusgley declara que “a proibição traz consigo mal maior,
que é a infração comum de menores inabilitados dirigirem com
aquiescência dos próprios pais, pois os filhos desde cedo aprendem
a conduzir veículos";
- Nelson Pizzott escreve que “de nossa parte, entendemos que,
dirigindo-se a legislação penal à correção e à punição dos indivíduos, era necessária a modificação... possibilitando a prevenção e
reeducação de pequenos grandes criminosos”.
E VOCÊ, LEITOR, que acha do abaixamento da idade responsável do adolescente de 18 para 16 anos?
Os menores com 16 anos devem ter a cobertura de deputados
para a modificação do Código Penal? Como resolver o problema
do menor infrator? Como reintegrá-lo na sociedade? Como resolver
o problema do presídio para menores? Quais as causas e consequências futuras do menor infrator? As medidas socioeducativas do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) são suficientes? Como
devem conviver o menor infrator e a família? Qual o melhor caminho
para o Brasil recuperá-lo? Você, pai, que pensa desta situação? Você, educador, que acha do tema?
O assunto é polêmico, mas está sempre na pauta do dia. Não
se pode desconhecê-lo. É preciso enfrentá-lo com a urgência que o
tema exige.

Quer ler o jornal pela internet?
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Atendendo por agendamento e entregas
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Prefeitura entrega nova
avenida à população

Cerimônia com restrições sanitárias marcou a inauguração
da Avenida José Farid Rahme

Quem acompanhou pela internet a inauguração da Avenida
José Farid Rahme, transmitida ao
vivo pelo Instagram e Facebook da
Prefeitura, na tarde de sexta-feira,
dia 26, pôde perceber um pouco
da importância da obra, por conta
do grande movimento de veículos
durante a cerimônia, realizada com
restrição de público, no trecho que
vai da esquina da Rua João Pinheiro, no Centro, até a ponte que liga
os bairros São Geraldo e Padre
Eustáquio.
Com a conclusão da obra, moradores de diversos bairros passam
a ter um trânsito mais ágil e seguro, preparado para o crescimento
populacional na região. “Depois de
tantas enchentes no nosso bairro,
disseram que o São Geraldo tinha
que deixar de existir, que não teria
como viver aqui. Mas agora essa
obra veio provar o contrário e
valorizar nossa região. Estamos
muito orgulhosos e agradecidos!”,
declarou o presidente associação
do Bairro São Geraldo, Sílvio Alves de Moura.
O secretário municipal de
Obras, Tuniko Simões, esclareceu
que o projeto original foi respeitado, porém com algumas adequações necessárias. “Estudos foram
feitos em para oferecer melhor
resultado técnico, mais qualidade e
menor custo”, explicou.
O prefeito Orlando Caldeira
listou as intervenções feitas na
avenida durante sua gestão e reconheceu o trabalho de todos os
responsáveis pela obra, desde seu
início, em 2014. “Com essa avenida, Itabirito ganha não só mais um
corredor de trânsito, mas também a
valorização de vários bairros, com
melhoria na vida de muitos cidadãos. Temos que governar para o
bem de todos. Parabéns itabirito!”,
comemorou. O vice-prefeito,
Elio da Mata, também prestigiou
a inauguração. “Essa obra é um
exemplo da determinação e da
forma de pensar desta gestão, e do
nosso respeito ao patrimônio e ao
dinheiro público. Comprometemos-nos a entregar as obras iniciadas antes deste mandato e é isso
que fazemos agora”, afirmou.

Evento contou com a participação dos familiares do homenageado

Cerimônia de inauguração respeitou todos os protocolos
em prevenção ao coronavírus

Karen Rahme, neta do empresário e filantropo itabiritense José
Farid Rahme, fez um agradecimento em nome da família. “Meu
avô deve estar muito feliz hoje no
céu. Todos nós sabemos o quanto
ele merece essa homenagem, o
tanto que ele fez pela cidade e como nunca mediu esforços para ajudar todo mundo. É muito especial
ter o nome marcado em Itabirito
desta forma”, declarou.
Avenida de benefícios
A primeira etapa da Avenida
José Farid Rahme corta o bairro
São Geraldo, por uma extensão de
1,42 Km, e beneficia moradores
de diversos bairros, em especial
Meu Sítio, Padre Adelmo, Padre
Eustáquio, Cardoso, Santa Efigênia, e São Geraldo. Confira alguns
benefícios realizados:
- Rotatória na esquina da Rua

Ana Maria Teixeira teve que sofrer
adequações, para dar conta do
trânsito de carretas, que tinham
dificuldade de manobras;
- Ponte sobre córrego Criminoso foi substituída por uma bateria
de aduelas com dimensões apropriadas para dar vazão tanto ao
fluxo de água do córrego, quanto
ao rio Itabirito, principalmente em
épocas de cheias, para evitar transbordamentos;
- Barreiras centrais de concreto
no trecho mais próximo ao bairro
Padre Adelmo, para dar mais segurança para quem trafega;
- Locação de gabião ao longo
do campo do São Geraldo, para
reduzir as intervenções do rio nos
terrenos particulares;
- Envelopamento de concreto
na adutora do Saae;
- Muro de concreto armado;

98742.2990

3561-0508
3561-3584
98979-4354
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Avenida ganhou iluminação LED, sinalização viária entre outras intervenções

- Elevação
de faixas ao
longo da via,
para diminuição
de velocidade
dos veículos e
maior segurança para pedestres ao atravessar a via;
- Iluminação de LED,
mais moderna
e 50% mais
econômica que
as lâmpadas
convencionais
de mercúrio,
com maior
durabilidade e
luminosidade
para segurança
de motoristas e
pedestres.

O BERRO DO
BODE ZÉ

Falta autoridade
Desde os tempos da azagaia é conhecido o dito “quanto mais
reza, mais assombração aparece”! E é isso que acontece, atualmente, quando tanto cuidado se pede ao cidadão com relação à
coisa pública: meio ambiente, limpeza e respeito ao patrimônio, além
de sua interação harmoniosa com o semelhante e, eventualmente,
com animais no mesmo espaço. Depois de tanto combate ao lixo,
simplesmente lançado nas ruas, quando não lançado em cursos
d’água; críticas à queima de lixo; denúncias relativas à prática do
transporte do lixo para longe de sua origem e descarte em locais impróprios; críticas à disposição de lixo nas calçadas, desconsiderando a presença de lixeira a poucos metros do local; agora surge outro
“fenômeno”, desta feita criminoso, a reclamar a reação da população
e correspondentes providências das autoridades no sentido de frear
e punir, severamente, envolvido ou envolvidos. Como se não bastasse o seu não uso adequado, nos momentos certos, as lixeiras estão sendo incendiadas; dinheiro público, proveniente dos impostos
pagos por todos, a virar cinzas por mãos de imbecis piromaníacos.
É mais uma prova de que a autoridade perdeu força e moral diante
da delinquência; se não há punição adequada, o delito prolifera e
delinquente imperam. Os responsáveis deveriam ser “caçados”, presos e obrigados a pagar, em dobro, pelos danos causados. Segue
um exemplo de reação a tal tipo de delito. Em certa cidade mineira,
baderneiros danificavam toda a sinalização, numa das ruas centrais.
Tais delitos aconteciam sempre nos fins de semana. Lideranças e
autoridades discutiram o assunto em sigilo e partiram para a reação.
Armou-se uma “campana”, na rua em questão, prenderam-se todos
os baderneiros. Na segunda-feira seguinte, ao meio-dia, todos eles
foram conduzidos pela polícia ao local para fazer a reposição das
placas. Eles próprios carregavam as placas e as ferramentas para a
execução dos serviços. Tiveram que pagar pelas placas danificadas
e pelas de reposição. Entre os envolvidos estava até um filho do
prefeito. A farra criminosa terminou aí!

Famílias de Ouro Preto e Itabirito
serão removidas por risco de
rompimento em barragens da Vale
A evacuação é uma medida preventiva de
segurança, devido à ampliação da
Zona de Autossalvamento (ZAS)
GLAUCIENE OLIVEIRA

Famílias da zona rural de Ouro Preto e Itabirito, que residem
em áreas próximas às barragens da
mineradora Vale, serão retiradas de
suas casas a partir desta quarta-feira
(01).
De acordo com a Defesa Civil
de Minas Gerais, a evacuação é
uma medida preventiva de segurança, devido à ampliação da Zona de Autossalvamento (ZAS) das
barragens Forquilha I, II, III e IV,
pertencentes ao Complexo de Fábrica da Vale. A ZAS representa a
“mancha da lama”, ou seja a área
de alagamento em caso de rompimento das estruturas.
Segundo o órgão, o aumento da
área de risco é resultado do Termo
de Compromisso (TC) firmado entre o Governo de Minas Gerais, o
Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG) e a Vale para a revisão do
“dam break” dessas estruturas, que
consiste em um estudo que avalia
os potenciais impactos da ruptura
de uma barragem. “O novo estudo passou a considerar um cenário
extremo de rompimento das quatro
estruturas ao mesmo tempo e segue
as diretrizes previstas no TC assinado com o MPMG”, destacaram

em nota.
A Defesa Civil ressaltou que a
operação é uma medida preventiva.
“Não houve, nos últimos meses,
alteração nos dados técnicos das estruturas das barragens”, afirmaram.
Em 2019, outras 11 famílias já
haviam sido realocadas, em virtude
da subida de nível de alerta das Forquilhas I e III. A Defesa Civil informou que a retira das novas famílias
está sendo feita de forma planejada
e respeitando as orientações dos órgãos de saúde devido à pandemia
da COVID-19. “As famílias serão
encaminhadas para hotéis e, posteriormente, para moradias temporárias com aluguel social custeado
pela empresa. Os animais também
serão resgatados e acolhidos na
fazenda administrada pela Vale na
região”.
Situação das barragens
As barragens Forquilha I e III
estão em nível três de emergência,
ou seja, apresentam riscos iminentes de rompimentos. A Forquilha
II está em nível dois, o que aponta
anormalidades na barragem e determina a retirada da população. Já
a Forquilha IV, está em nível um,
o que representa alterações na estrutura, mas sem risco iminente de
rompimento.
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Nova empresa chega em Itabirito
e gera vagas de emprego

A Agile Minerals iniciará suas atividades em até 180 dias e será
responsável pela criação de cerca de 200 postos de trabalho
GLAUCIENE OLIVEIRA

Após cerca de sete anos fechado, o galpão da antiga Delphi, em
Itabirito, será novamente utilizado.
Na última terça-feira (30), o Prefeito da cidade, Orlando Caldeira,
entregou as chaves do local para a
Agile Minerals, nova empresa que
atuará na cidade.
A concessão foi conquistada
pela Prefeitura de Itabirito, através
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que foi a
campo em busca da captação de
novas empresas interessadas em
edificar instalações na cidade.
De acordo com o Secretário
Mário Marques, cinco empresas
participaram do processo. “Desde
o início da nossa gestão era um
desejo ver aquele galpão funcionando novamente e aquecendo
nossa economia. Por isso, nós
mandamos avaliar o imóvel para
sabermos quanto ele valia e quanto
o mercado julgava ser o valor do
aluguel possível de ser pago. Após
este processo, fizemos um edital de
concessão onerosa de uso, que foi
colocado na praça e publicado no
diário oficial da união”, explicou.
A empresa que ganhou a licitação tem um prazo de 180 dias para
começar suas atividades. A partir
de janeiro de 2021, ela pagará ao
município um aluguel mensal no
valor R$61,2 mil. O contrato é de
20 anos, podendo ser prorrogado
por mais 20. “Os 180 dias será o
tempo necessário para que a empresa consiga recuperar todo espaço e adaptá-lo de acordo com suas
necessidades. O município não terá
que arcar com nada nesta parte de
preparação da infraestrutura. Já assinamos o contrato e entregamos as
chaves, agora é tudo por conta da
empresa. Além do aluguel, a Agile
também será responsável por gerar
impostos aqui dentro”, ressaltou.
Segundo o secretário, em meio

à pandemia da COVID-19, a chegada de mais uma empresa na cidade representa uma grande conquista
para os itabiritenses. “O que antes a
gente acreditava ser um sonho, hoje
se tornou realidade. Para nós é muito gratificante essa chegada, que
foi feita com total transparência e
compromisso da nossa gestão”,
pontuou.
Geração de empregos
A nova empresa será responsável pela geração de cerca de 200
vagas de emprego na cidade. De
acordo com o contrato, 40% dos
postos de trabalho serão, exclusivamente, destinados aos itabiritenses.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico estuda a possibilidade de parcerias com instituições de capacitação profissional,
em busca do aperfeiçoamento da
mão de obra da população. Segundo o secretário, as primeiras
vagas já estão disponíveis no Sine
de Itabirito.
Sobre a empresa
A AGILE Minerals é uma empresa brasileira especializada na
prestação de serviços e fabricação

de peças para equipamentos de mineração. Sua matriz está situada na
cidade mineira de Betim.
Sobre as instalações no município, o diretor geral da Agile Minerals, Gustavo Madeira, demonstrou
satisfação na escolha. “Escolhemos
Itabirito por sua localização estratégica, próxima às mineradoras, e
também pela forma transparente
como foi feita toda negociação,
com os critérios técnicos bem definidos”, destacou.
Novos empreendimentos
Em entrevista ao Jornal O LIBERAL, Mário Marques afirmou que a Prefeitura está estudando a possibilidade de licitar outro
galpão e trazer mais uma empresa
para a cidade. “Estamos pensando
em fazer o mesmo processo deste
primeiro espaço, com o galpão ao
lado. Dessa vez, será mais fácil,
pois já temos um edital estruturado
e seguiremos os mesmos moldes.
Estamos analisando para tentar,
dentro de 60 dias, abrir esse processo e determinar uma nova concessão. Se tudo der certo será mais
uma grande conquista para nossa
cidade”, enfatizou.

