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Justiça de Minas proíbe barragens
similares à de Mariana e Brumadinho

Governo de Minas determina eliminação
de barragens à montante

C

omunidades da região se reunem
para discutir situações das barragens e os possíveis riscos. Reuniões
em Saramenha e Antônio Pereira contaram com representantes do poder público, da sociedade civil e da empresa
Hindalco, apesar de ausência da Vale.
Na foto: vista áerea da Barragem de
Doutor, na região de Antônio Pereira.
Matéria na PÁG. 4

Mariana ganhará
novo Fórum

PÁG. 11

O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG) proibiu o estado de
conceder ou renovar licenças ambientais para barragens à montante, como as de Mariana e Brumadinho. A liminar atende a um pedido do Ministério Público (MP)
feito em Ação Civil Pública em
2016. Segundo o MP, o método é
o mais econômico, mas não o mais
seguro. O alteamento à montante
“mostra-se ineficiente, estando a
exigir, com urgência, a conciliação da atividade minerária com o
meio ambiente e o capital humano,
fauna e flora, ali inseridos”, disse
a juíza Renata Bomfim Pacheco,
da 3ª Vara da Fazenda Pública e

Autarquias de Belo Horizonte. Em
caso de descumprimento, a multa
fixada é de R$ 100 mil pelo prazo
de 180 dias.
Concomitante, a Secretaria de
Meio Ambiente do Governo de
Minas Gerais, sob liderança do
governador Romeu Zema, determinou que sejam encerradas no

estado 50 barragens do tipo à montante (similar as de Feijão, da Vale,
e Fundão, da Samarco). Foi dado
o prazo de um ano para o planejamento da ação, e mais dois anos
para a execução. Países como o
Chile já abandonaram o método,
informam os sites O Antagonista e
O Globo.

NOTA PÚBLICA - A prefeitura de ouro preto vem a público manifestar seu repúdio aos atos de vandalismo praticados contra um
contêiner de lixo ocorrido na manhã do dia 28 na Rua Padre Rolim. Os contêineres foram instalados pela prefeitura para atender
a uma demanda da população. A destruição do recipiente causa
prejuízos a todos, onerando os cofres públicos municipais. A administração municipal irá tomar as medidas cabíveis para que o
autor seja identificado e punido conforme a lei.

Agentes de Endemias e de
Saúde realizam ações de
combate à dengue em Itabirito
Número de larvas encontradas aumentou; população deve ficar atenta

Com o objetivo de intensificar as
ações de combate ao mosquito Aedes
aegypti e alertar a população, os agentes
de endemias e de saúde de Itabirito realizaram um mutirão de visitas nos bairros
Monte Verde, São Mateus e Pedra Azul,
todos na região da UBS São José.
De acordo com a Diretora de Vigilância em Saúde, Kátia Pacheco, o número de larvas do mosquito encontrado foi alto, o que preocupa a equipe do
departamento da Vigilância em Saúde.
“Ainda hoje, muitas pessoas deixam
criadouros em suas casas. O acúmulo
de água nesses locais facilita a deposição de ovos do mosquito que em até 10
dias se torna adulto”, explica.
Ainda segundo ela, as fases mais
fáceis de combate ao mosquito são as
aquáticas (ovo, larva e pupa). “Por isso,
contamos com o apoio da população

para a eliminação de focos. É importante que os moradores de todos os
bairros não se descuidem”, finaliza.

Em caso de dúvidas, os cidadãos
podem entrar em contato com a Vigilância em Saúde pelo tel: 3563-4033.
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Taxímetros em caráter experimental
serão instalados em Ouro Preto
A partir de fevereiro,
começa a instalação de
taxímetros em caráter experimental em dois carros
que prestam o serviço na
cidade. O teste está sendo
realizado pelo Sindicato dos
Condutores Autônomos de
Veículos Rodoviários de
Ouro Preto (SCAVROP),
com apoio da Prefeitura de
Ouro Preto, por meio da Secretaria de Defesa Social e
Procuradoria Jurídica.
Os dois carros que vão
instalar o taxímetro – um
Cobalt GM de placa QOP9733 (Praça Tiradentes)
e um Voyage CL MB de
placa PWA-2009 (Bauxita)
– foram selecionados pelo
Sindicato. Durante 15 dias,
será feito um teste para medir a cobrança a partir da
combinação entre distância
e tempo.
Nessa fase, o valor cobrado assim que o passageiro
entra no veículo será de R$
6,70. O quilômetro rodado
varia entre R$4,20 e R$5,20,
de acordo com o horário.
A bandeira 1 será das 6h às
22h, de segunda a sexta, e de
6h às 14h, no sábado. A bandeira 2 (valor maior) funcionará nos outros horários, aos
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Ane Souz

domingos e feriados. Para a
hora parada, quando o taxista aguarda o passageiro, será
cobrado o valor de R$26,00.
A lei federal 12.468 de
2011 obriga o uso do taxímetro para todos os municípios
com mais de 50 mil habitantes, bem como a necessidade
de sua regulamentação.
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PROCLAMAS
DE CASAMENTO

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

Financiamentos:
Banco do Brasil - CEF
Convênios: Assufop,
Assetfop, Visa e Mastercard
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Acompanhe o Jornalismo, às
7h30 e 12h, c/Michelle Borges

R. Pref. Washington Dias, 180 (ao lado
do Campo da Barra)
OURO PRETO
(31) 3551.2155

-
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A Rádio de Ouro Preto
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Ao vivo na rede!

CARTÓRIO 2º SUBDISTRITO
DE OURO PRETO - MG , Antônio
Dias (Antigo Cartório da Rua Nova).
Telefax: (31)3552-2508. Oficial: Bel.
Cássio Luiz de Lima - R. Barão de Camargos,126, Centro, Sala 09 - Piso 02.
Faz saber que pretendem casar:
WITER COELHO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, natural de
Ouro Preto-MG, nascido a 19/09/64,
filho de Francisco Coelho e Terezinha
de Jesus Coelho e JULIANA ALVES
CARDOSO LOPES, brasileira, viúva, arquiteta, natural de Belo Horizonte-MG, nascida a 02/04/66, filha de
Urbano Queiroz de Oliveira Cardoso e
Maria de Lourdes Alves Cardoso; Ambos residentes neste subdistrito;
DENILSON DA SILVA MACIEL,
brasileiro, solteiro, administrador, natural de Viçosa-MG, nascido a 10/05/89,
filho de Sebastião Maurício Maciel e
Maria Consolação da Silva Maciel e
BRUNA REIS TROPIA, brasileira,
solteira, turismóloga, natural de Ouro
Preto-MG, nascida a 04/04/86, filha
de Paulo César Castro Tropia e Maria
Aparecida Reis Tropia; Ambos residentes neste subdistrito;
DANILO PORTELA GOMES, brasileiro, solteiro, analista sistemas, natural de Ouro Preto-MG, onde reside,
nascido a 08/02/85, filho de Valdemiro
Maximiano Gomes Filho e Marilene
de Souza Portela Gomes
e GABRIELE LACERDA MIKULIK,
brasileira, solteira, aux.
departamento pessoal,
natural de Belo Horizonte, onde reside, nascida a
31/05/89, filha de Carlos
de Lacerda Mikulik e
Shirlene Maria Lacerda
Mikulik;
Apresentaram
todos os documentos
exigidos pelo art. 1525
do CCB. Se alguém
souber de algum impedimento oponha-o
legalmente.
Ouro Preto,30 de
janeiro de 2019.
(a)Cássio Luiz de Lima
Oficial Titular

Nylton
Gomes
Batista

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

Empobrecimento
da música

Há algum tempo já tratei do mesmo assunto ao qual retorno,
por julgar pertinente, em razão da mediocridade em que mergulhou, creio que não só a nossa sociedade, porém toda a espécie
humana. Pior é que a decadência está em processo, talvez ainda
longe do ponto de retorno, a partir do qual nova ascensão se iniciará. Se a tecnologia permite avanços nos modos de fazer, produzir,
economizar tempo, reduzir espaço e outros que tais do dia-a-dia
humano, o outro lado de sua influência deixa o indivíduo letárgico
ou incapaz de ser ele próprio, na condução dos acontecimentos,
preferindo deixar tudo por conta do novo e em moda, em detrimento do mais aprazível, proporcionado por conhecimentos acumulados ao longo do tempo.
Antes da invenção do fonógrafo, o indivíduo criava e executava
sua música quando dela necessitava - e ele sempre necessita – se
não havia outro que a fizesse, ao gosto e no momento requerido. Como sempre se de disse, a necessidade faz o sapo pular.
Na falta de recursos a prover a música, situação em que grande
maioria se obrigava ao seu aprendizado, para a produção ou para a execução, poucos não foram compositores, dos quais uma
ínfima percentagem atingiu o grau da suprema maestria que os
celebrizou ao longo dos séculos. Na maioria dos casos, para ter
música obrigava-se a ser músico, ainda que limitado à execução
de um instrumento, razão pela qual novos instrumentos surgiam, à
medida que novas composições os exigiam. Peças inspiradoras,
mais sensibilidade auditiva, ampliavam as possibilidades de evolução da arte musical, num mundo em que, além da sua escrita
representativa, o som somente era gravado pela memória humana! Uma execução musical só podia ser ouvida uma única vez,
podendo a mesma música não ser ouvida da mesma forma em
apresentações posteriores. A eletrônica deu uma reviravolta na
situação, possibilitando a gravação de sons para a posteridade, o
que passou a permitir aos ausentes, a audição da primeira audição
do som por meio de gravação. Daí em diante, a música executada
passou a ser guardada, assim como se guardavam escritos, mas
isso fez reduzir o interesse pelo estudo da música. A verdade é
que o grande salto promovido pela tecnologia que, primeiro, trouxe
o fonógrafo, principiou o fim da era da sensibilidade, dos ouvidos
afinados com os sons mais suaves, do equilíbrio entre ritmos e
sons derivados da arte e os mesmos derivados da natureza.
Vive-se, no momento, o auge da mediocridade musical, reforçada por artifícios a tentar encobrir sua fraqueza, mas que a massacram ainda mais, enquanto agridem ouvidos renitentes à vulgaridade sonora. Já a entrar no período momesco, este é um bom
período para comparar o que se produz hoje e o que se produziu
no passado. Ao contrário do passado, quando a música carnavalesca era mais diversificada, envolvendo grande número de compositores e de cantores, hoje ela se concentra nos ditos sambas
enredo para as escolas a desfilar na Sapucaí-Rio. Quem tiver condições que ouça as composições atuais e as de anos anteriores,
retroagindo até uns dez anos. Que as compare, em seguida. As
mesmas frases musicais são repetidas em quase todas elas. A
arte dá lugar ao artificialismo!
Da rua e do samba, entremos na igreja e ouçamos seus cânticos e hinos. A exemplo da música popular mais comercial, a música dita religiosa é também “horizontal”, uma sucessão de notas
próximas umas das outras, repetidas numa monotonia enervante;
não mais melodias inspiradoras a conduzir o fiel à introspecção,
à meditação, ao enlevo espiritual, um oásis em meio ao tumulto
diário da vida humana moderna. Sua amplificação, na igreja, sem
os cuidados requeridos, torna-a mais desagradável, até irritante.
Contudo, o pior é que as igrejas antigas, do período colonial, dispensam qualquer amplificação.
O formato dos templos católicos daquela época, a disposição dos
seus altares e todo aquele trabalho esculpido não são apenas religiosidade, como também não somente a arte barroca e a rococó. Como
não havia recursos eletrônicos de amplificação e distribuição do som,
toda a arquitetura religiosa era voltada para que tudo fosse ouvido
de forma mais igual possível, em todo seu interior, dispensando-se,
pois, toda a parafernália eletrônica, então inexistente e que agora,
como já se disse, longe de ajudar, atrapalha. O pregador tinha o púlpito no lugar mais adequado, para ser ouvido por todos e a música
era executada no coro, de onde se espalhava de forma igual. Não se
conhecia a moderna engenharia do som ou áudio, mas os construtores de então dominavam técnicas que possibilitavam propagação e
distribuição sonora, de acordo com as necessidades, no interior das
construções. O que se pratica atualmente, em termos de música, nas
igrejas é um retrocesso! Falta nas ladainhas uma rogação em sentido
reverso: maldita ignorância, afastai-vos de nós!
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Academia Orquestra Ouro Preto

Orquestra Ouro Preto inaugura academia de música destinada a jovens talentos e
lança edital de seleção. Com bolsas de R$700,00 para todos os alunos e material
didático gratuito, Academia abre vagas para violino, viola, violoncelo e contrabaixo e
já nasce como referência em Minas Gerais

Íris Zanetti

A Orquestra Ouro Preto inicia
2019 com um novo projeto e estende suas atividades pedagógicas
com a criação da Academia Orquestra Ouro Preto, inaugurando
suas atividades no mês de março,
em Belo Horizonte. Voltada para
jovens talentos da música de concerto, a Academia vai abrir vagas
para violino, viola, violoncelo e
contrabaixo, através de processo
seletivo. O edital de seleção está
disponível em orquestraouropreto.
com.br. As inscrições são gratuitas,
e poderão ser feitas de 01 a 15 de
fevereiro, através do e-mail: academia@orquestraouropreto.com.br.
Informações: (31) 3551 - 1228.
Academia Orquestra
Ouro Preto
Entre os bens culturais e artísticos de Minas Gerais, a música
é daqueles que merece destaque.
Cantores e cantoras ajudaram a
escrever parte da história da MPB
no país. Suas bandas e corporações
musicais - tombadas como Patrimônio Imaterial do estado - espalhadas por todo território mineiro,
especialmente no interior, formam
músicos que contribuem para a manutenção desta tradição.
Mais recentemente, a música
erudita vem ganhando espaço no
estado. O número de orquestras
em atividade em Minas cresceu,
confirmando a força da música
como linguagem artística de destaque no contexto cultural mineiro
e a diversidade de trabalhos que,
de formas distintas, privilegiam
a música de concerto. Apesar da
efervescência desse cenário, os
obstáculos que uma pessoa interessada em seguir carreira profissional na música encontra são
muitos. A falta de incentivo, os
investimentos financeiros inerentes à formação e à especialização
instrumental, além da dificuldade
de encontrar uma escola ou projeto
que dê continuidade ao sonho de
se tornar músico ou musicista após
alcançar certa idade, são alguns
dos empecilhos mais comuns.
Inspirada pela vocação musical do estado, sabendo dessas dificuldades e, em especial, ciente de
que há um gap entre o interesse de
se tornar músico profissional e as
exigências artísticas e performáticas que o mercado da música erudita exige, a Orquestra Ouro Preto
inaugura a Academia Orquestra
Ouro Preto. Criada com o objetivo
de fomentar a prática da música de
concerto no estado, a Academia
Orquestra Ouro Preto é patrocina-

da pela SulAmérica, através da Lei
Federal de Incentivo à Cultura, e já
nasce como referência em Minas,
buscando aperfeiçoar o talento de
jovens músicos entre 18 e 28 anos
de idade, com vivência em instrumentos de cordas e que têm em comum a paixão pela música, além de
enxergarem nela a possibilidade de
uma carreira artística e um futuro
promissor.
Serão 19 vagas, sendo 9 para
violinistas, 4 para violistas, 4 para
violoncelistas e 2 para contrabaixistas. Todos os aprovados serão
contemplados com uma bolsa no
valor de R$700,00, além de material didático cedido gratuitamente,
num formato inédito no que tange
o incentivo para estudo e prática
da música no Brasil. As atividades
serão presenciais e ministradas por
músicos e professores da Orquestra Ouro Preto, com dois ensaios
por semana (um ensaio de naipe
e um ensaio geral) no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, através
de parceria com o Sesc em Minas.
Rodrigo Toffolo, diretor artístico, regente titular da Orquestra
Ouro Preto e idealizador da Academia, aponta que a iniciativa foi
construída sob o signo da inclusão,
enfatizando os valores artísticos
da Orquestra e, consequentemente, sua forma de fazer música,
que a elevaram ao status de uma
das mais importantes e premiadas
formações orquestrais do país. “A
Academia é a materialização de
um sonho antigo e mais um passo
importante na história da Orques-

tra Ouro Preto. Queremos incutir
nesses jovens talentos a experiência da música como modo de vida
possível, criando oportunidades
de inserção deles no mercado da
música profissional, através de
um trabalho prático e, sobretudo, humano, de desenvolvimento
técnico musical de repertórios
distintos que integram o universo
da música de concerto, através de
ferramentas didático-pedagógicas,
com a chancela da Orquestra Ouro
Preto. Ou seja, uma maneira diferenciada de fazer e viver música,
algo que faz parte de nossa essência enquanto grupo artístico de alta
performance”, comenta Toffolo,
lembrando que os instrumentistas
que se destacarem terão a oportunidade de fazer parte do grupo de
músicos da Orquestra Ouro Preto.
As vagas serão preenchidas
através de um processo seletivo
formado por audições nos dias 24
e 25 de fevereiro, em Belo Horizonte. Durante a audição, o candidato deverá executar duas peças
que pertençam à literatura de seu
instrumento. Os ensaios têm início
em março e término em dezembro.
Além dos ensaios, estão previstas 4
apresentações dos alunos da Academia em 2019.
A Academia é o segundo projeto artístico-pedagógico da Orquestra Ouro Preto que, há três anos,
gerencia as atividades do Núcleo
de Apoio a Bandas em Ouro Preto, iniciativa destinada a músicos e
maestros das tradicionais bandas e
corporações musicais do país.
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Rompimento de barragem se repete em Minas
e preocupa moradores em áreas de risco
Moradores da região estão entre os desaparecidos na tragédia de Brumadinho

Após três anos da tragédia em
Mariana, com o rompimento da
barragem de Fundão, em novembro
de 2015, o mundo novamente volta
suas atenções para Minas Gerais.
Dessa vez, com o rompimento da
barragem de Feijão, em Brumadinho, ocorrido na sexta-feira (25). O
desastre em Brumadinho foi bem
maior com relação a vítimas, passando de cem o número de mortos
e mais de 250 desaparecidos até o
momento. Entre os desaparecidos
estão não apenas trabalhadores da
empresa como moradores da região.
O fato reacende a discussão sobre a
utilização de barragens de rejeitos e
a preocupação com a possibilidade
de novas ocorrências, já que apenas
em Minas há 765 barragens.
Em Ouro Preto, segundo a Defesa Civil, há 33 barragens, sendo
o quinto município do País com
maior concentração de rejeito acumulado. Desse total, 17 barragens
apresentam alto dano potencial.
“Isso não quer dizer que ela está
se rompendo ou com sua estrutura
comprometida. Significa que, se
houver um rompimento hipotético,
os prejuízos socioambientais e econômicos serão muito grandes. E,
por isso, essas barragens precisam
de uma atenção especial”, explica
o engenheiro geológico da Defesa
Civil de Ouro Preto, Charles Murta.
“É fundamental o acompanhamento do poder público - especificamente com as defesas civis municipal, estadual e nacional - no Plano
de Ações Emergenciais (PAE) de
barragem”, enfatiza Murta. O PAE
deve conter todos os quesitos de
segurança para ação e defesa da população no caso de um rompimento
hipotético.
Charles Murta destaca que as
17 barragens que apresentam alto
potencial são de empresas como
Hindalco, Gerdau, Namisa e Topázio Imperial. “Nós estamos buscando, há mais tempo, um acompanhamento mais detalhado se em
nossa região existe ou não a necessidade de descomissionamento
dessas barragens”, enfatiza. Para
isso, o geólogo da Defesa Civil
diz que é preciso a ampliação do
corpo técnico do órgão. “Hoje, nós
somos quatro técnicos na Defesa
Civil. Não tem como nós fazermos
a gestão de riscos geo-hidrológicos e geotécnicos dentro da nossa
cidade, que apresenta o risco de
deslizamento de encosta altíssimo
no período de chuvas, mais 12 distritos e 82 localidades e, além disso, fazermos uma gestão de risco
de barragens pelo grande número
que nós temos”, pontua.
“Uma das providências que
nós estamos tomando, de forma

imediata, é a sensibilização do governo para que nos instrumente
tecnicamente e que nos qualifique
com profissionais adequados para
ocupar os cargos. Diferente de outros governos, hoje, trabalhamos
em dois turnos para tentar cumprir
a demanda, que extrapola muito a
capacidade atual de atuação técnica
da Defesa Civil”, esclarece.
Desaparecidos da região em
Brumadinho
Os prefeitos de Ouro Preto, Júlio Pimenta, e de Mariana, Duarte
Júnior, estiveram em Brumadinho
para prestar solidariedade e apoio à
população. Eles também buscaram
informações de algumas pessoas
desaparecidas da região. Há moradores de Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Ainda não há os números de
desaparecidos da região. A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Vale durante a semana,
mas não há dados de desaparecidos
por região.
Esclarecimentos
Preocupados em resguardar a
integridade dos moradores em localidades onde há barragens, a população se reuniu no distrito de Antônio Pereira e também no bairro
Saramenha, para se informar sobre
a situação das barragens do Doutor
e Marzagão, respectivamente.
Na noite da segunda-feira (28)
moradores de Antônio Pereira,
distrito de Ouro Preto, estiveram
reunidos com representantes do
Executivo para falarem sobre a
barragem do Doutor, que está localizada no distrito, muito próxima às
residências. Após o rompimento da
barragem de Brumadinho, aumenta o medo das pessoas que moram
em área de risco. “A comunidade
está preocupada, pois tivemos um
simulado aqui no distrito no ano
passado, promovido por representantes da Vale; mas, no dia, a sirene
não funcionou e, depois disso, eles
não voltaram mais para testar o
equipamento ou sequer nos dar um
posicionamento”, revela Marlete
Barros, moradora do distrito.
Os moradores ressaltaram que
não são a favor da saída da mineradora Vale, mas que as operações
devem continuar de forma responsável, resguardando a vida da população. Uma sugestão, que será
encaminhada à Vale, é o reassentamento das famílias que estão em
áreas de risco antes que uma possível tragédia aconteça.
A convite dos moradores,
Antônio da Lua, membro de Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues, falou da experiência que
passaram com o rompimento da
barragem de Fundão em 2015. “É
preciso trabalhar com a prevenção,
Revista Brasil Mineral

Barragem de Marzagão

a comunidade tem que cobrar sim,
para não acontecer o que ocorreu
com a gente de Bento, que sofremos até hoje com a tragédia”,
destaca. Ele ainda opinou sobre o
desastre em Brumadinho: “Eu estive lá e é muito triste. Dessa vez a
tragédia humana foi muito maior. É
lamentável que esse crime ambiental aconteça novamente, e pior, com
a mesma empresa”.
Após a reunião, que foi proposta
pelo vereador Vander Leitoa, atendendo a um pedido dos moradores,
foi formada uma comissão que irá
se reunir com representantes da Vale
para que seja esclarecida a situação
do distrito. A mineradora informou
que não compareceu à reunião visto que a atenção de toda equipe está
voltada para Brumadinho.
Diferente de Antônio Pereira,
na reunião no bairro Saramenha,
na noite da quarta-feira (30) moradores contaram com a presença de
uma equipe da Hindalco, que entre
os assuntos, abordaram a situação
da barragem de Marzagão, que está
localizada no bairro e é de responsabilidade da empresa.
A reunião foi extensa, com
mais de três horas de duração. O
vereador Geraldo Mendes diz que
os encontros com a empresa são
frequentes, visto que é preciso aprovação da comunidade na implantação do processamento de rejeito
a seco. “A Hindalco faz reuniões
com a comunidade desde o final
do ano passado para discutir sobre
o tráfego de caminhões na região
com os rejeitos a seco. Aproveitamos esse encontro para esclarecer
sobre a barragem do Marzagão, e
foi muito importante a participação
da comunidade. Vimos aqui que
toda cidade está preocupada, pois
vieram pessoas de outros bairros
também”, pontuou o vereador.
A equipe técnica da Hindalco
não concedeu entrevista, mas durante a apresentação falou sobre a barragem. Durante o encontro, a grande
preocupação da população era saber
sobre o plano hipotético de ruptura,
que a empresa precisa apresentar
em caso de atendimento às emergências. Os técnicos afirmaram que
o plano já foi elaborado em 2016,
apresentado à Defesa Civil, mas
que, no momento, passa por adaptações requeridas pelo órgão e não deu
detalhes que a população almejava.
“Na verdade, as minhas questões sobre a reunião de hoje não
foram respondidas. Eu não coloco a culpa só na Hindalco, pois a
barragem já está lá desde a Alcan
e também teve a Novelis. Mas
quando a empresa veio, sabia dessa
barragem, e agora a gente não sabe
nada em caso de emergência caso
a barragem se rompa. Onde passaria o rejeito e quais lugares seriam
atingidos? Qual a composição desse rejeito? Na minha opinião, não
apresentaram maior preocupação
com a comunidade”, indigna-se
uma moradora.
Vale anuncia o
descomissionamento de todas as
suas barragens a montante
A Vale informou que vai descomissionar todas as suas barragens
construídas pelo método de alteamento a montante. O plano apresentado às autoridades brasileiras
visa descaracterizar as estruturas
como barragens de rejeitos para

reintegrá-las ao meio ambiente.
Atualmente, a Vale possui dez barragens construídas pelo método de
alteamento a montante, e todas se
encontram inativas, segundo a empresa. “Todas as barragens da Vale
apresentam laudos de estabilidade
emitidos por empresas externas,
independentes e conceituadas internacionalmente”, informou a mineradora em nota. As estruturas englobam: as operações de Abóboras,
Vargem Grande, Capitão do Mato
e Tamanduá, no complexo Vargem
Grande, e as operações de Jangada, Fábrica, Segredo, João Pereira
e Alto Bandeira, no complexo Paraopebas, incluindo, também, a paralisação das plantas de pelotização
de Fábrica e Vargem Grande. As
Valdete
Braga

operações nas unidades paralisadas serão retomadas à medida que
forem concluídos os descomissionamentos. O processo depende de
licenciamento e pode ocorrer ao
longo dos próximos três anos.
Segundo estimativa da Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), o
fim das barragens da Vale a montante em Minas Gerais vai impactar
as contas do Estado em cerca de
R$220 milhões, o que representa
uma queda de cerca de 30% na arrecadação de tributos estaduais do
setor de mineração.
A empresa não garantiu, mas
disse que “a expectativa da Vale é
de reaproveitar todos seus colaboradores atualmente lotados nas operações que serão paralisadas”.

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

A lenda do rei que
encontrou a paz

Conta a lenda que na antiguidade, um rei governava por muitas décadas, soberano e poderoso. O rei era um bom líder, mas
não tinha paz, sempre preocupado e com medo de perder sua
fortuna e poder.
Certo dia, o jardineiro real lhe trouxe uma excepcional e linda
coleção de flores e frutos. Ele gostou tanto do presente que quis
ver o jardim pessoalmente. Montou no elefante real e foi seguido
pela corte inteira e por muitas pessoas comuns, para visitar o jardim.
Quando ele entrou através do portão, viu duas lindas mangueiras. Uma delas estava repleta de mangas amadurecidas, enquanto a outra estava completamente sem fruta. Ele colheu uma
das frutas e deliciou-se com o seu doce sabor. Decidiu comer mais
delas quando retornasse.
Quando as pessoas viram que o rei havia comido a primeira fruta, entenderam que elas também poderiam comê-las, e em
bem pouco tempo todas as mangas haviam sido comidas. Algumas pessoas inclusive quebraram os galhos e os desfolharam,
procurando por mais frutas.
Quando o rei retornou, viu que a árvore havia sido quase destruída e que seus galhos foram desfolhados. Ao mesmo tempo a
árvore estéril continuava tão linda como antes, com suas folhas
verdes brilhando sob a luz do sol.
O rei perguntou a seus ministros:
- O que aconteceu aqui?
Eles explicaram:
- Uma vez que Vossa Majestade comeu a primeira fruta, as
pessoas se sentiram livres para devorar o resto. Procurando por
mais frutas, eles inclusive destruíram as folhas e os galhos da árvore fértil. A árvore estéril foi poupada e continua linda, pois não
tem frutos.
Isto entristeceu o rei. Ele pensou: esta árvore frutífera foi destruída, porém a estéril foi poupada. Minha monarquia é como a
árvore frutífera, quanto mais poder e posses, maior o medo de
perdê-los. A vida santa de um simples monge é como a árvore estéril, abrir mão de poder e de posses conduz à libertação do medo.
Então decidiu abrir mão de sua fortuna e poder, deixar a glória
da realeza para trás, abandonar a constante ocupação de proteger sua posição. Em vez disto, ele decidiu empenhar-se em viver
a vida pura de um monge. Somente assim ele poderia descobrir
a profunda e duradoura felicidade, a qual poderia ser espalhada
para outros também. E assim, encontrou a tão sonhada paz.

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

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

Brasil, um
país doente?

O BRASIL está vivendo um Tempo Novo, com a renovação
de Presidente, Governadores, Deputados e Senadores. Todos já
empossados, em primeiro de Janeiro de 2019. Chegou a hora da
verdade. Não aquela das promessas, dos palanques, das tribunas
improvisadas, das Fake News, das promessas mirabolantes, do
sabe tudo e do tudo faz, dos colarinhos brancos, dos santinhos,
das mensagens celulares e das figuras de tvs com auto indicações
sem fim.
AGORA chegou a hora da verdade crua e nua. Milhões de
problemas pela frente, com uma saúde sucateada, com uma educação desaparelhada e fraca, com uma segurança sem controle,
uma dívida absurda, cofres públicos quebrados em seus fundos
monetários e muitas outras situações alarmantes à deriva de melhores dias, numa expectativa sem limites. Um país dominado
pelas quadrilhas, que só pensavam em se perpetuar nos cargos,
roubando o Estado em todas as suas frentes de trabalho, tendo-se
como exemplo clássico a sangria monetária efetuada na Petrobrás, onde milhões correram pelos ralos da ladroagem, do roubo
e do furto à luz do dia, com manobras de cargos e ocupantes de
cadeiras orientadas, sabe-se lá como, para saquear o Brasil, e, em
última instância ao povo através os seus impostos recolhidos pelo
poder público.
Quando uma força se levanta na expectativa de conquistar
o poder, forças ocultas armam o braço quase homicida para tentar interromper a luta pelo poder. Uma faca, adrede preparada às
caladas da noite, vibrada por mão assassina atinge o abdome de
um candidato alegre, satisfeito, conduzido pela multidão em praça
pública, braços erguidos, vibrantes, agitados, apontados para o
alto, num piscar d’olhos, protegem seu corpo ferido gravemente.
Naquele instante emerge da multidão um grito, misto de raiva, dor,
medo de perder seu candidato mais destacado para concorrer ao
cargo máximo da Nação. O “Messias” sofria seu primeiro e mais
doloroso golpe. Seria aquele o falso beijo de Judas? A coluna da
flagelação? A haste mais pesada da cruz? A chibata da soldadesca feroz? A ponta da lança de Longino? Talvez esta seja a
mais aproximada da verdade porque atingiu parte do tronco das
vítimas do ódio do adversário: uma o coração, a outra rasgou as
entranhas da vítima.
EM SUMA, a herança maldita de governos anteriores, vivida
por figurões do cenário político e por velhas raposas, assim como por ocupantes dos cargos mais nobres e cobiçados (cientes e
conscientes do manejo de altas verbas nacionais) que venderam
suas consciências, roubando e se locupletando do dinheiro público, sem vergonha e sem pejo; amparados ainda por empresas
chefiadas por canalhas enriquecidos por conchavos feitos nas madrugadas palacianas de governos corruptos.
- Enquanto isto, nas portas dos hospitais, pobres morriam à
míngua de atendimento, à deriva de recursos urgentes, cujos impostos obrigatórios e excessivos formavam o fundo vergonhoso
destinado ao bolso, à bolsa, aos paraísos fiscais da ganância desenfreada.
- Enquanto isto, milhares de vidas eram ceifadas, nas ruas,
avenidas, residências, praças, comércio por bandidos que nem
sequer usavam disfarce.
- Enquanto isto, policiais destinados à defesa da população
sucumbiam em mãos assassinadas orientadas por lideranças perigosas, inclementes, de dentro das prisões públicas.
- Enquanto isto, invasões de casas, lojas, bancos, eram efetuadas da maneira mais violenta, repetitiva, quer de dia, quer de
noite.
- Enquanto isto, carros, caminhões e outros veículos eram arrebatados com violência e morte de seus condutores.
O povo pode até mesmo não entender muito de política, mas
sabia que os grandes e vergonhosos problemas pelos quais estava passando, eram, na verdade, uma herança maldita de governos anteriores cujo interesse principal era locupletar-se do dinheiro
público, à revelia do bem comum!
A injustiça atrai a injustiça; a violência atrai violência (Lacordaire).

-feira, 1º de fevereiro/2019
O LIBERAL Ed.1325 - SextaOURO
PRETO
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Moradores de Saramenha
debatem Barragem do Marzagão
Nesta quarta-feira (30/01) os
moradores dos bairros Saramenha de Cima, Tavares, Vila Santa
Isabel e Maria Soares se reuniram
com representantes da empresa
Hindalco para tratar de assuntos
relacionados ao Projeto Filtro
prensa, um equipamento de separação de materiais, usado para reduzir o volume e o peso do rejeito.
No entanto, diante da catástrofe ocorrida em Brumadinho (MG)
na semana passada, moradores e
o vereador Geraldo Mendes, morador do bairro, acharam por bem
ampliar a discussão e colocaram a
situação da Barragem do Marzagão na pauta.
Diante da divulgação na imprensa local, moradores de diversos bairros de Ouro Preto, assim
como autoridades da cidade compareceram à reunião.
Os representantes da empresa
Hindalco explicaram que a barragem do Marzagão é monitorada
diariamente, e com a instalação do
filtro prensa o rejeito não será mais
depositado na barragem, e que a
barragem será totalmente desativada em 5 anos.
Para o vereador Geraldo Mendes “a reunião cumpriu o seu papel
ao esclarecer questões sobre a Barragem do Marzagão, mas adverte
que outras reuniões com representantes da Hindalco devam acontecer para que os moradores sejam
tranquilizados no que se refere à
barragem”.

Participaram também da reunião: Prefeito Júlio Pimenta,
secretário municipal de meio ambiente Agenor Barbosa, secretário
municipal de defesa social Antô-

nio Ramos, controlador geral do
município Rogério Morais, vereador Chiquinho de Assis, vereador
Alysson Gugu, além de moradores
de diversos bairros de Ouro Preto.

D

e 5 a 7 de fevereiro, o IFMG – Campus Ouro Preto, por meio da Coordenadoria de Física, promoverá a 4ª edição da
Semana de Física. O evento tem o objetivo
de oferecer a estudantes e professores uma
importante contribuição ao debate atual que
cerca a capacitação de professores de Física
no Brasil. A programação conta com palestras, oficinas e minicursos, apresentação de
trabalhos na forma de pôster e atrações culturais. As inscrições já estão abertas e podem
ser realizadas até o dia 04 de fevereiro no site
do evento www.semanadefisica.ouropreto.
ifmg.edu.br. O prazo para submissão de trabalhos termina no dia 1º de fevereiro.

FALECIMENTO

Cooperouro sorteia Carro 0 Km neste sábado
A promoção Natal Solidário Cooperouro chega ao fim neste sábado
(02) com o sorteio de um Fiat Mobi zero km. A última apuração ocorrerá
às 18h, no hall da Cooperativa. Para participar, o Cooperado precisa fazer
no mínimo R$100 em compras, retirar o cupom no terminal eletrônico,
responder a pergunta nele impressa e depositá-lo na urna. O prazo final

De 3ª a domingo,
com churrasco
sábado e
domingo

Restaurante e Churrascaria PEDROSA

R. Padre Rolim, 1470
São Cristóvão - OURO PRETO

para participar da promoção é às 17h30, meia hora antes do sorteio. Até o
fechamento desta edição, mais de 33 mil cupons já haviam sido depositados na urna da campanha.

Faleceu no último dia 30 de janeiro
deste ano o querido assinante de
O LIBERAL, Anselmo Valerotonda, aos 93 anos, devido a
complicações pulmonares. Deixa
viúva a senhora Conceição Mendes Valerotonda. Natural de Cassino na Itália, residia há mais de 50
anos em Cachoeira do Campo. Era
engenheiro elétrico, participava
do Lions Clube regional e deixa
muitas saudades, em especial pelos
trabalhos junto à comunidade.

-feira, 1º de fevereiro/2019
O LIBERAL Ed.1325 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net
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Ouro Preto está na lista dos 10
melhores destinos turísticos em 2019
Site Expedia.com.br elege Ouro Preto como uma das cidades
brasileiras que o turista deve conhecer em 2019

PANORAMA

Warley Franca Abreu (Piloto do
Governo de Minas) Etvan Fonseca (Piloto Piloto do Governo
de Minas) Marilete Henrique
Santiago (Enfermeira) Dr. Frederico Dollis (Médico Cirurgião)
Anamaria Teixeira Gallo (Médica) e Flávia Perdigão (Psicóloga
da Santa Casa).

A

Santa Casa da Misericórdia
de Ouro Preto, em parceria
com a equipe MG Transplantes,
realizou no dia 28 a quinta captação de múltiplos órgãos para transplantes. A doadora dos órgãos é
uma senhora de 49 anos, que teve
como causa da morte um Acidente
Vascular Cerebral Hemorrágico. A
doação foi possível de ser realizada graças ao gesto de generosidade
da família. A equipe do MG transplantes – Hospital das Clínicas
realizou a captação de rins, fígado
e córnea. O processo ainda contou
com a parceria da Polícia Militar
e do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais.

“

Saúde mental e segurança no
trabalho: o equilíbrio que não
pode faltar” foi o tema escolhido
para a Semana Interna de Estudos
em Segurança do Trabalho (Siest)
do IFMG - Campus Ouro Preto,
que em 2019 chega a sua 16ª edição. O evento será realizado de 5 a
7 de fevereiro, no Auditório Central
do Campus, e conta com palestras, debates e atrações culturais.
O evento é aberto a toda a comunidade. Para participar, não é preciso
se inscrever. Acesse a programação
no site do IFMG - Campus Ouro
Preto www.ifmg.edu.br/ouropreto

Ouro Preto foi citada pelo site Expedia.com.br como um dos
dez destinos mais interessantes
para se conhecer em 2019. O site
afirma que cada vez mais visitantes têm optado vir para Ouro
Preto atraídos pela sua história a
céu aberto, destacando as diversas atrações do centro histórico,
como suas igrejas, citando especialmente a Basílica de Nossa
Senhora do Pilar e Igreja de São
Francisco de Assis. Cita ainda os
atrativos museus, como o Museu
da Inconfidência, além da tradicional feira de artesanato em pedra sabão e o famoso carnaval de
rua da cidade histórica.
O site Expedia.com.br tem
um conteúdo de destaque sobre
a indústria do turismo no Brasil
e no mundo, apresentando também dicas e conselhos de viagem
para o leitor a partir de uma rede
de especialistas de vários países.
Isso dá credibilidade à iniciativa
de destacar os melhores destinos
no Brasil e no mundo.
O site também sugere outros
destinos como a capital Brasília,
no Distrito Federal; Barreirinhas,
no Maranhão; Campos do Jordão, em São Paulo; Natal, no Rio
Grande do Norte; Bonito, no Mato
Grosso do Sul; as cidades de Arraial do Cabo e Visconde de Mauá,
ambas no Rio de Janeiro; João
Pessoa, na Paraíba; e Governador
Celso Ramos, em Santa Catarina.

A

ceop comemorou na segunda-feira (28) os 85 anos de sua fundação com
uma novidade para a população ouro-pretana. O lançamento do aplicativo gratuito Aceop Ouro Preto, que traz informações importantes sobre a cidade, tanto para empresários e população como para os turistas. O aplicativo,
desenvolvido dentro da própria associação, vem de encontro à necessidade de
modernizar os meios de comunicação da instituição, assim como reunir em
um único lugar, informação e entretenimento sobre Ouro Preto e seus distritos.
Além do aplicativo, a festa de 85 anos da ACEOP teve o lançamento do livro
“Vandico e seus personagens”, do ouro-pretano Wanderley Alexandre Silva.
Popularmente conhecido como Vandico, o pintor, poeta e escritor é uma figura
importante dentro da estrutura cultural da sociedade ouro-pretana, e teve seus
contos organizados pela jornalista e mestra em letras, Elisabeth Camilo. O
aplicativo pode ser baixado no Google Play Store. Para mais informações,
pelo e-mail imprensa@aceop.com.br ou telefone: (31)3551-1469.

A

té o dia 10 de março, as obras fotográficas de Eduardo Tropia, que compõem a exposição Versus, podem ser visitadas no Salão Principal de O
Passo Pizzajazz, das 12h às 23h, com entrada franca. “A exposição reúne obras
que trazem uma releitura do meu acervo, a partir da sobreposição de cromos
antigos. Assim surgiram outras leituras e exposições. As obras de Versus são
uma nova visão de Minas Gerais, da arte e da cultura barroca, da arquitetura
mineira, sempre com as sobreposições guiando o olhar do espectador”, explica Eduardo Tropia. O fotógrafo tem uma exposição permanente de suas
obras, que podem ser visitadas na Galeria Casa de Alphonsus, na rua São José,
165 – Centro, em Ouro Preto. Mais informações:www.eduardotropia.com.br

E

scritor, crítico literário, jornalista, advogado, imortal da
Academia Brasileira de Letras,
sociólogo, filósofo e educador. A
diversidade presente na vida profissional de Alceu Amoroso Lima
se refletiu em sua obra, pautada
pelo diálogo e pela harmonia com
pensamentos e correntes ideológicas diferentes. A discussão sobre
o legado do intelectual reconhecido por sua liderança católica e
pela oposição à ditadura militar
será o foco da “Jornada Tristão
de Athayde – Seminário Alceu
Amoroso Lima”, em Ouro Preto,
Minas Gerais, no próximo dia 9 de
fevereiro. Na ocasião também será
lançado o livro “Correspondências
Mario de Andrade & Alceu Amoroso Lima”. O evento, que é organizado pelo neto de Alceu, Xikito
Ferreira, conta com mesa de debates e seminário é é gratuito.

Ane Souz

A linda Grazi Gabrielly Carvalho Ferreira vai completar 08
anos no próximo dia 12. Filha
de Flávia Cássia de Carvalho e
Ernane Ferreira, moradores de
Rodrigo Silva, Grazi é uma menina delicada e excelente filha.
Sua família deseja que seu dia
seja completo de paz, amor
e felicidade. Não esqueça de
sorrir, pois sua alegria é contagiante. Parabéns!
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Itabirito dá início ao
calendário letivo 2019

Lançamento do Trail Run
e do Golden Biker reúne
atletas em Itabirito

A Prefeitura de Itabirito já definiu o calendário escolar 2019! Pais,
responsáveis e alunos devem ficar
atentos às datas para o início do ano
letivo.
Apesar de todas as dificuldades
financeiras que os municípios mineiros estão sofrendo sem repasses
de verba do Governo de Minas, a
Prefeitura está se esforçando ainda
mais para manter a educação sempre em primeiro lugar.
Confira as datas:
Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis): retorno dia 4
de fevereiro (segunda-feira);
Pré-escolas: retorno dia 6 de fevereiro (quarta-feira);
Escolas Municipais: retorno dia
6 de fevereiro (quarta-feira).

Carnaval e Samba de Boteco:
lançamento reúne multidão de
foliões em Itabirito

Evento no Mercado Municipal marcou início da temporada de folia

A temporada de 2019 do Itabirito Trail Run e do Golden Biker Itabirito
foi lançada na última segunda-feira, dia 28 de janeiro, no Complexo Turístico da Estação. No evento, que contou com a participação de dezenas de
atletas da região, foram apresentados os regulamentos das competições de
corrida de montanha e de ciclismo. O público também teve a oportunidade
de concorrer a brindes oferecidos por parceiros.
"O Trail Run é muito emocionante, além de ter uma inscrição barata.
Vale a pena participar, vem gente de todas as cidades da região, e você tem
a chance de conhecer Itabirito de outra forma. Para mim, o Trail Run não
é uma prova. É a prova", afirma Iara Fernandes, de 24 anos, atualmente
moradora de Itabirito, mas participante desde os tempos em que residia em
Ouro Preto.
O atleta Jeferson Teodoro, de 22 anos, fez questão de ressaltar alguns
dos segredos do sucesso das competições do calendário itabiritense. "A comodidade, a maneira como o pessoal de Itabirito acolhe as pessoas de fora.
Em todas as corridas, você pode ver a amizade, todo mundo conhece todo
mundo, algumas pessoas cedem suas casas para os competidores de fora".
Lançamento significa valorização dos atletas
Na avaliação do secretário de Esportes e Lazer, Alessandro Massaini, o
evento cumpriu seu papel. "A realização do lançamento dessas duas grandes
competições em conjunto valoriza principalmente os atletas. Pudemos divulgar o regulamento e esclarecer dúvidas, permitindo que eles se planejem
da melhor forma. Afinal, os atletas são os protagonistas e a razão de ser do
Trail Run e o Golden Biker", destaca.
Nesta temporada, as provas válidas pelo ranking do Itabirito Trail Run
serão disputadas nos dias 07/04 e 16/06. No caso do Golden Biker, as datas
serão 05/05 e 25/08.

Itabirito deu o pontapé inicial
para os festejos carnavalescos
com o lançamento do Itabirito Folia 2019 e de mais uma temporada
do Samba de Boteco, na última
quarta-feira, dia 23 de janeiro, no
Mercado Municipal. O evento reuniu e contagiou o público, que teve a oportunidade de curtir o show
do MinaBloco.
Com o tema 'Rumo ao Centenário – O Carnaval dos Carnavais', o Itabirito Folia 2019 resgatará as tradições carnavalescas.
Atrações como o 'Gato na Tuba',
que contam a história do Carnaval
local, voltam a integrar a programação. Outra aposta da Prefeitura
de Itabirito é o Circuito Histórico,
que convida a população a redescobrir as ruas mais antigas da cidade ao som de marchinhas e do
Bloco Zé Pereira.
A proposta do Itabirito Folia
2019 é um carnaval mais diurno,
a exemplo do modelo de sucesso adotado em Belo Horizonte,
abrindo espaço para diversas manifestações culturais. "Neste ano,

o desejo da população foi atendido: a presença dos trios elétricos
no Circuito Central. Além disso,
serão mais de 30 blocos agitando
a festa, que mais uma vez terá a
segurança como marca", revela o
Prefeito Alex Salvador.
Outra mudança será a volta da
Praça de Alimentação ao Largo
dos Imigrantes. O Palco Folia, no
Banco do Brasil, terá programação
voltada para o público jovem, com
muito axé, samba e arrocha. O Cores Vivas, na Travessa Domingos
Pereira, contemplará ritmos tradi-

cionais, como marchinhas, samba
de raiz e MPB. A diversão dos baixinhos está garantida na Praça da
Estação, com o Espaço Kids.
Projeto Samba de Boteco
em cartaz
O samba está garantido na
programação às sextas-feiras, sábados e domingos, entre 8 e 17 de
fevereiro, em mais uma temporada
do Samba de Boteco. Neste ano, o
projeto de sucesso contará com
seis edições. Fique atento aos detalhes no site oficial da Prefeitura de
Itabirito: www.itabirito.mg.gov.br
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Lama: Mais uma vez a população de nossa
cidade fica chocada com mais uma tragédia,
desta vez na vizinha cidade de Brumadinho,
levando centenas de trabalhadores, amigos e
conhecidos. Estamos solidários aos moradores de Brumadinho e
orando para que a empresa, governos e lideranças encontrem soluções para colocar um fim a este perigo iminente que são as barragens das mineradoras. É preciso agir!
Por onde anda? Marisa Tassar, casada com Giovane Tassar. Ela
é profissional de elevado conceito na Biblioteca Pública Professor
D’aulas. Há décadas, ela criou a Associação amigos da Biblioteca
e conseguiu reunir escritores de nossa cidade para encontros culturais e de grande importância para o meio literário. Marisa Tassar é
gente de expressão na cidade encanto.
Praça do truco: Nestes tempos de pouca oferta de trabalho, a Praça 1º de Maio é sinônimo de intercâmbio, onde desempregados,
aposentados e amantes dos jogos de cartas e dama passam as tardes
se divertindo e curtindo boas amizades.
Jogos das vaidades: É Comum ouvir de alguns que ocupam o
cargo de chefe do executivo que seus antecessores nada fizeram
pela cidade. Se auto determina o melhor de todos além de contar com a melhor equipe de trabalho. Este jogo das vaidades vem
de longa data. Conta-se que na década de 40 atendendo ao censo
solicitado pelo presidente Getúlio Vargas, Dr. Alberto Woods Soares informou dados da nossa economia como fábrica de calçados,
siderurgia, indústria têxtil, curtumes e para mostrar a pujança do
município, acrescentou milhares de cabeças de gado. Passaram-se
os tempos e depois do período do prefeito Antônio Marques da
Costa, foi eleito o médico Dr. José Raimundo Soares Silva, que
foi questionado pelo governo sobre a situação econômica do nosso
município e ele prontamente respondeu: Vai bem… duro é ter que
matar, um pouco a cada ano, as vacas do Dr. Alberto.
Carnaval definido: Os blocos sonorizados e trios elétricos animarão os foliões de 12 a zero hora de sábado à terça-feira. Haverá
som nos palcos até 1 hora da manhã, os trios elétricos na praça do
JULIFEST foram descartados. A Praça de Alimentação será nos
Imigrantes. Quarta-feira, início do carnaval no centro histórico,
quinta-feira Gaiola das Loucas e sexta, abertura oficial com Cordão da Velha.
Você tem saudade? Dos festivais da Canção organizado pela Câmara Júnior de Itabirito? A criação do Pe. Francisco Xavier fez história no município e revelou cantores e compositores. Na época da
ditadura as músicas tinham que passar pelo crivo da censura em
Brasília, só assim poderiam ser apresentados no Cine Teatro Pax.
Com casa cheia, júri formado por destacados personalidades de
nossa sociedade e apresentação do grande e saudoso comunicador
Hilton Malheiros. O FECITA contagiava toda a cidade.
Solidariedade: A população de nossa cidade está realizando várias
ações que visam prestar apoio aos desabrigados da tragédia de Brumadinho. Vivemos este pesadelo em 1977 e 1997 e conhecemos de
perto o drama das famílias que tudo perderam. A situação fica traumática ainda quando se perdem vidas de amigos e ente queridos.
Somos todos Brumadinho. Força!
Nosso abraço: Aos integrantes do coro vozes da juventude, que
completou 48 anos de fundação. Mesmo perdendo o Flavinho, um
de seus mais ilustres componentes, o coro vai prestando um serviço
extraordinário as nossas paróquias.
Ficou pequeno: O espaço da Feira Nem Roldão das quartas-feiras,
quando um público animado prestigia as barracas com guloseimas
variadas, boa música e um clima festivo. É preciso maior segurança
para que a festa continue refletindo o espírito de alegria e confraternização.
Para refletir: Quem tem auto-estima tem muita coragem, se mete
em tudo, não tem medo de errar. (Luiz Gasparetto)
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Eleição define membros do
Codema para o biênio 2019/2020
Eleitos para o conselho têm responsabilidade de garantir
o crescimento sustentável de Itabirito

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente (Codema) realizou uma eleição para definir seus membros no biênio 2019/2020. A escolha aconteceu na última quinta-feira, dia 24, e contou
com a participação empresários, servidores, organizações civis e cidadãos preocupados com o
meio ambiente.
“Quero agradecer a presença de todos vocês, que foram muito importantes durante todo
esse biênio, e parabenizar a nova composição
do Conselho”, destacou Antônio Marcos Generoso, secretário municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e presidente do
Codema.

O pleito consagrou a participação de novos
membros no Conselho. A Associação de Guardas Municipais de Itabirito venceu a eleição para
a cadeira de associações comunitárias e afins. As
quatro vagas destinadas à entidades representativas da sociedade civil organizada ficaram com
Adesita, CDL, Rotary e Acei (Associação Comercial Empresarial de Itabirito). A ONG Vida
Animal foi a vitoriosa para a cadeira de entidade
com função de defesa do meio ambiente.
Além das seis cadeiras preenchidas nas
eleições, o Conselho também é composto por
seis membros do poder público, sendo um representante das secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Urbanismo cada; uma cadeira para o
Saae; uma vaga para a Câmara de Itabirito; e
um representante da Emater. Ao final da eleição, Generoso ressaltou que o Conselho continua aberto para a participação de todos durante
suas reuniões. “Ouvindo todo mundo, a gente
toma uma decisão mais acertada”, definiu o
presidente do Codema.
Fundado em dezembro de 1994, por meio
da Lei Municipal 1880/94, o conselho tem o
objetivo de propor diretrizes para a Política Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, respeitadas as competências da União
e do Estado. Além disso, propõe normas técnicas e legais, ações e procedimentos visando à
defesa, conservação, recuperação e melhoria da
qualidade ambiental do município.

Matrículas
Abertas

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

Direito: Quem está se
preparando para a colação de grau pela UNIPAC
é a talentosa jovem Ana
Carolina Fonseca de
Assis. Ela é filha de Doralice e Shelton Robson de
Assis. Realiza o sonho
em se formar em Direito
e comemora ao lado
de amigos e familiares
esta grande conquista.
Parabéns.

Imagens meramente ilustrtivas
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A
Fundação
Renova
abriu uma
Ouvidoria
p/ receber
denúncias
em geral

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

98827-5073
R. Dr. Eurico Rodrigues, 721 - Praia/ITABIRITO
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Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento nº 001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Banco Bradesco S/A. Objeto: Prestação de serviço de
Recebimento de Contas de Consumo de
Água e Esgoto e outras tarifas devidas ao
SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um real
e quarenta e cinco centavos) referente ao
recebimento de 10.355 (dez mil trezentos e
cinquenta e cinco) contas. Valor Total Aditado: R$15.532,50 (quinze mil quinhentos
e trinta e dois reais e cinquenta centavos).
Forma de pagamento: conforme contrato.
Vigência: Fica aditado por mais 11 (onze)
meses, até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4001 3390.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 30/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento nº 001/2016, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de Itabirito - MG. Contratada: Banco Santander
(BRASIL) S/A. Objeto: Prestação de serviço de Recebimento de Contas de Consumo
de Água e Esgoto e outras tarifas devidas ao
SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um real e
quarenta e cinco centavos) referente ao recebimento de 26.617 (Vinte e seis mil seiscentos e dezessete) contas. Valor Total Aditado:
R$38.594,65 (Trinta e oito mil quinhentos
e noventa e quatro reais e sessenta e cinco
centavos). Forma de pagamento: conforme
contrato. Vigência: Fica aditado por mais
11(onze) meses, até 31/12/2019. Dotação
Orçamentária: 7.122.1701 4001 3390.39.00
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 30/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento nº001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Banco Itaú
Unibanco S/A. Objeto: Prestação de serviço de Recebimento de Contas de Consumo
de Água e Esgoto e outras tarifas devidas
ao SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um
real e quarenta e cinco centavos) referente
ao recebimento 12.342 (Doze mil trezentos
e quarenta e dois) contas. Valor Total Aditado: R$17.895,90 (Dezessete mil oitocentos
e noventa e cinco reais e noventa centavos).
Forma de pagamento: conforme contrato.
Vigência: Fica aditado por mais 11 (onze)
meses, até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4001 3390.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 30/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento nº001/2016, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Banco do
Brasil S/A. Objeto: Prestação de serviço
de Recebimento de Contas de Consumo de
Água e Esgoto e outras tarifas devidas ao
SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um real
e quarenta e cinco centavos) referente ao
recebimento de 35.055 (Trinta e cinco mil
e cinquenta e cinco) contas. Valor Total Aditado: R$54.685,80 (Cinquenta e quatro mil
seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta
centavos). Forma de pagamento: conforme
contrato. Vigência: Fica aditado por mais 11
(onze) meses, até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4001 3390.39.00
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 30/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento nº 001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Caixa Econômica Federal. Objeto: Prestação de serviço
de Recebimento de Contas de Consumo
de Água e Esgoto e outras tarifas devidas
ao SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um
real e quarenta e cinco centavos) referente
ao recebimento de de 124.977 (Cento vinte e quatro mil novecentos e setenta e sete)
contas. Valor Total Aditado: R$187.465,50

(Cento e oitenta e sete mil quatrocentos e
sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Forma de pagamento: conforme contrato.
Vigência: Fica aditado por mais 11 (onze)
meses, até 31/12/2019. Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4001 3390.39.00 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 30/01/2019.
Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor
Presidente do SAAE.
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento nº001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão do Médio Piracicaba e do Circuito do Ouro LTDA. – Sicoob Credimepi. Objeto: Prestação de serviço de Recebimento de Contas de Consumo
de Água e Esgoto e outras tarifas devidas
ao SAAE. Valor por guia: de R$1,45 (um
real e quarenta e cinco centavos) referente
ao recebimento de 10 (dez) contas. Valor
Total Aditado: R$14.50 (quatorze reais e
cinquenta centavos). Forma de pagamento:
conforme contrato. Vigência: Fica aditado por mais 01 (um) mês, até 31/01/2019.
Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4001
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 30/01/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço - Referência:
Credenciamento nº 001/2018, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito - MG. Contratada: Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão do Médio
Piracicaba e do Circuito do Ouro LTDA.
– Sicoob Credimepi. Objeto: Prestação
de serviço de Recebimento de Contas de
Consumo de Água e Esgoto e outras tarifas devidas ao SAAE. Valor por guia: de
R$1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) referente ao recebimento de 1.145
(um mil cento e quarenta e cinco) contas.
Valor Total Aditado: R$1.660,25 (um mil
seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco
centavos). Forma de pagamento: conforme contrato. Vigência: Fica aditado por
mais 11 (onze) meses, até 31/12/2019.
Dotação Orçamentária: 17.122.1701 4001
3390.39.00 Permanecem inalteradas as
demais cláusulas e condições do contrato
original. Data da assinatura do Termo Aditivo: 30/01/2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.

Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
017/2019, na modalidade Pregão Presencial nº001/2019 S.R.P. nº 001/2019 Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada para
o fornecimento de produtos químicos a
serem empregados no processo de tratamento da água (ETA Sede, ETA Distritos,
ETA Vila Bella) e na unidade de tratamento
de água - UTA fornecida pelo SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico do
Município de Itabirito-MG. De acordo com
a portaria Nº. 2.914/2011 do Ministério da
Saúde e conforme especificações do anexo
I, do edital. Empresas vencedoras e habilitadas, Miika Nacional LTDA, Bauminas
Química S/A e GR Indústria Comércio e
Transporte de Produtos Químicos LTDA
perfazendo este processo um valor total de
R$397.950,00 (trezentos e noventa e sete
mil novecentos e cinquenta Reais), Itabirito / MG, 24/01/2019 – Engº. Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório
nº018/2019, na modalidade Pregão Presencial nº002/2019 S.R.P. nº002/2019
Objeto: Registro de preço para futura e
eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de mão
de obra mecânica, com o fornecimento de
peças, componentes e acessórios, a fim de
se realizarem as manutenções corretivas e
preventivas nas motocicletas pertencentes
à frota do SAAE, conforme especificações
do anexo I, do edital. Empresa vencedora e
Habilitada São Cristóvão Distribuição e Comercio de Pneus Acessórios LTDA – ME,
perfazendo este processo um valor total de
R$31.093,50 (Trinta e um mil noventa e três
reais e cinquenta centavos), Itabirito / MG,
25/01/2018 – Engº Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
019/2019, na modalidade Pregão Presencial nº003/2019 S.R.P. nº 003/2019 Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços mecânicos de
assistência técnica, socorro (atendimento
no local onde o veículo sofreu a pane) e
manutenção preventiva e corretiva com
o fornecimento de peças, componentes e
acessórios, para os veículos pertencentes e
os que venham a pertencer à frota do SAAE

de Itabirito – MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. Empresa vencedora e
Habilitada São Cristovão Distribuição e Comercio de Pneus acessórios LTDA – ME,
perfazendo este processo um valor total
de R$128.000,00 (Cento e vinte e oito mil
Reais), Itabirito / MG, 28/01/2018 – Engº.
Wagner José Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Empresa para
Fornecimento de Produtos Químicos Referência: PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 001/2019, S.R.P. nº 001/2019 nos termos da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratadas: BAUMINAS
QUÍMICA S/A, GR Indústria Comércio e
Transporte de Produtos Químicos LTDA e
Miika Nacional LTDA Objeto: contratação
de empresa especializada para o fornecimento de produtos químicos a serem empregados no processo de tratamento da água
(ETA Sede, ETA Distritos, ETA Vila Bella)
e na unidade de tratamento de água - UTA
fornecida pelo SAAE - Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito-MG. De acordo com a portaria Nº.
2.914/2011 do Ministério da Saúde e conforme especificações do anexo I, do Edital
– Valor total: R$330.385,00 (Trezentos e
trinta mil trezentos e oitenta e cinco reais)
Vigência: Fica contratada até 31/12/2019
Dotação Orçamentária: 17 512 1703 4.008
33.90.30.11 ETA – operação / manutenção
e 17 512 1705 4.011 33.90.30.00 oper/
imp. e manut. sist. água do DI-BR040. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura: 28/01/2019. Engº Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Despacho - Reconheço a Dispensa de Licitação, conforme o Processo Licitatório
nº 034/2019, na modalidade de Dispensa
de Licitação nº017/2019, Emergencial
- Para aquisição de bateria, motor de arranque, alternador e mão de obra para gerador
da UTA – (Villa Bella) em caráter emergencial. Empresa contratada Auto Elétrica
Beto e Sinfrônio LTDA. Pelo valor total de
R$5.692,00 (Cinco mil seiscentos e noventa
e dois reais). Diante do sinistro ocorrido na
data do dia 23 de janeiro de 219, onde por
volta das 08:30hs foi detectado pelo chefe
da Uta que o equipamento (gerador) foram
furtados as peças, conforme BO (Boletim
de Ocorrência), Justificativa em anexo
ao processo, e em conformidade com os
termos do Artigo 24, Inciso IV da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Itabirito – MG, 30/01/2019. Engº. Wagner
José Silva Melillo, Diretor Presidente do
SAAE.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da Ata nº001/2019 - Registro de Preço nº 001/2019
- Processo Licitatório nº. 017/2019 – Pregão Presencial nº 001/2019 – Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada para o fornecimento de produtos químicos a serem empregados no processo de tratamento da água (ETA Sede, ETA Distritos,
ETA Vila Bella) e na unidade de tratamento de água - UTA fornecida pelo SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município
de Itabirito-MG. De acordo com a portaria Nº. 2.914/2011 do Ministério da Saúde e conforme especificações do anexo I, do edital. Conforme FORNECEDORES e Relação de objeto descrito abaixo:
Fornecedor: Miika Nacional LTDA.
Lote 01 - Dotação Orçamentária - Operação e Manutenção das Ações de Gestão e da Adm. Geral do Saae - ETA Marca/Fabricante - Se importado país de origem - Miika Nacional
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço Unit.

Preço Total

1

Hidróxido de Cálcio em Suspensão Aquosa

Kg

50.000

1,25

62.500,00

Lote 02 - Dotação Orçamentária - Operação e Manutenção das Ações de Gestão e da Adm Geral do Saae - UTA - Marca/
Fabricante - Se importado país de origem - Miika Nacional

9

Ratifico o reconhecimento da Dispensa de
Licitação no processo acima, nos termos do
artigo 24 Inciso IV, da Lei nº 8.666/93 com
suas posteriores alterações. Itabirito-MG, 30
de Janeiro de 2019. Engº Wagner José Silva
Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta e Habilitação do Processo Licitatório
nº020/2019, na modalidade Pregão Presencial nº004/2019 S.R.P. nº004/2019 Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
para atender sob demanda o fornecimento
de passagens aéreas, cotação, emissão,
reserva, marcação, remarcação, endosso,
reembolso e cancelamento, para atender
as demandas do Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE de Itabirito-MG,
conforme especificações do anexo I, conforme especificações do anexo I, do edital.

Empresa vencedora e Habilitada Inconfidentes Viagens e Turismo LTDA - ME,
perfazendo este processo um valor total de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), Itabirito / MG, 29/01/2019 – Engº. Wagner José
Silva Melillo, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de ERRATA - O SAAE – Serviço
Autônomo de Saneamento Básico no Município de Itabirito através de seu Presidente
de licitação comunica aos interessados que
fica alterada a redação da Tomada de Preço
nº 003/2019 Processo nº 022/2019 Objeto:
Contratação de Agência de Publicidade para
prestação de serviços de publicidade, atendendo as necessidades de estudo, planejamento, concepção e a execução, incluindo
a distribuição, com a respectiva negociação
de espaços na mídia, de peças e campanhas
publicitárias institucionais, de caráter educativo, informativo e de orientação social
à comunidade. Conforme Especificações
do Anexo I do edital. Outras informações
pelo telefone 31 3562-4100 ou pelo E-mail:
compras@saaeita.mg.gov.br; ou pelo Site:
www.saaeita.mg.gov.br.

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da
Ata nº002/2019 - Registro de Preço nº 002/2019 - Processo Licitatório nº. 018/2019
– Pregão Presencial nº 002/2019 – Registro de preço para futura e eventual contratação
de empresa especializada para a prestação de serviços de mão de obra mecânica, com o
fornecimento de peças, componentes e acessórios, a fim de se realizarem as manutenções
corretivas e preventivas nas motocicletas pertencentes à frota do SAAE, conforme especificações do anexo I, do edital. Conforme Fornecedores e Relação de objeto descrito abaixo:
Fornecedor: São Cristóvão Distribuição e Comercio de Pneus Acessórios LTDA - ME.
Dotação Orçamentária - Operações e Manutenções das ações de Gestão e da
Adm. Geral do Saae Mão de Obra
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço Total
em R$

1

Prestação de serviços mão de obra
mecânica, realizadas nas motos
pertencentes á frota do Saae.

Horas

400

50,00

20.000,00

Marca Honda
Item

Especificações

Qtde

Unid.

Valor
Unit.

Valor
Total

1

Óleo Motor 20W50 (Litro)

40

Litro

18,50

740,00

2

Óleo De Suspensão Do Garfo
Dianteiro 500ml

5

Unid.

19,50

97,50

3

Kit Relação Para 150cc

10

Unid.

92,50

925,00

4

Manicoto (Esq. E Dir.)

5

Par

21,80

109,00

5

Retrovisor (Esq. E Dir.)

5

Par

24,00

120,00

6

Manete De Embreagem (Esq.)

5

Unid.

11,00

55,00

7

Manete De Freio (Dir.)

5

Unid.

11,00

55,00

8

Par De Setas (Pisca Pisca Esq. E Dir.)

10

Par

22,00

220,00

9

Lâmpada De Farol

5

Unid.

17,00

85,00

10

Lâmpada De Farolete

5

Unid.

5,50

27,50

11

Capacete Fechado C/ Viseira Tam.
58/60 (S/ Emendas)

3

Unid.

160,00

480,00

12

Patim De Freio (Traseira)

8

Unid.

25,50

204,00

13

Patim De Freio (Dianteira)

8

Unid.

25,50

204,00

14

Pastilha De Freio A Disco (Dianteira)

8

Unid.

28,00

224,00

15

Câmara De Ar (Dianteira)

10

Unid.

33,00

330,00

16

Câmara De Ar (Traseira)

10

Unid.

33,00

330,00

17

Pneu 80/100-18 Dianteiro

5

Unid.

124,00

620,00

18

Pneu 90/90-18 Traseiro

5

Unid.

137,00

685,00

19

Par Amortecedor Traseiro

5

Par

160,00

800,00

20

Estribo (Pedaleira) Piloto

5

Par

41,00

205,00

21

Par De Pedaleiras Do Passageiro

5

Par

22,50

112,50

22

Lente Do Farol

5

Unid.

28,00

140,00

Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço Unit.

Preço Total

23

Carcaça Do Farol

5

Unid.

15,00

75,00

1

Hidróxido De Cálcio Em Suspensão Aquosa

Kg

20.000

1,25

25.000,00

24

Velas De Ingnição

5

Unid.

25,50

127,50

Fornecedor: GR Indústria Comércio e Transporte de Produtos Químicos LTDA

25

Filtro De Ar

5

Unid.

20,00

100,00

Lote 01 - Dotação Orçamentária - Operação e Manutenção das Ações de Gestão e da Adm Geral do Saae - ETA

26

Guidão

5

Unid.

41,50

207,50

Item

27

Aro Do Farol

5

Unid.

18,50

92,50

28

Guarnição Da Tampa Da Válvula

5

Unid.

14,00

70,00

29

Coxim Da Tampa Da Válvula

5

Unid.

6,60

33,00

30

Raios Das Rodas

5

Unid.

64,00

320,00

31

Buzinas

5

Unid.

24,00

120,00

32

Capa De Banco

5

Unid.

25,00

125,00

33

Rolamento Da Roda

5

Unid.

18,00

90,00

34

Conjunto De Capa E Calça Para
Chuva

5

Unid.

133,00

665,00

Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca/Fabricante - Se
importado país de origem

1

Hidróxido de Sódio Liquida

Kg

3.000

2,85

8.550,00

Unipar Carbocloro

2

Hipoclorito de Sódio - Naclo

Kg

65.000

1,23

79.950,00

GR

Valor Total : R$ 88.500,00
Lote 02 - Dotação Orçamentária - Operação e Manutenção das Ações de Gestão e da Adm. Geral do Saae - UTA - Marca/
Fabricante - Se importado país de origem - GR
Item

Especificações

Unid

Qtde

Preço Unit.

Preço Total

1

Hipoclorito de Sódio - Naclo

Kg

15.000

1,23

18.450,00

35

Borracha Pedaleira

6

Unid.

11,00

66,00

Lote 01 - Dotação Orçamentária - Operação e Manutenção das Ações de Gestão e da Adm Geral do Saae - ETA

36

Manopla

3

Unid.

19,00

57,00

Item

37

Retentor Bengala

6

Unid.

17,00

102,00

38

Bateria

3

Unid.

155,00

465,00

39

Esticador Corrente

6

Unid.

6,00

36,00

40

Baú Carga

3

Unid.

164,00

492,00

41

Caixa Direção

3

Unid.

54,00

162,00

42

Escova Motor Partida

5

Unid.

23,00

115,00

43

Bucha Balança

5

Unid.

20,00

100,00

Valor Total ; R$ 177.700,00

44

Cabo Embreagem

5

Unid.

18,90

94,50

Lote 02 - Dotação Orçamentária - Operação E Manutenção Das Ações De Gestão E Da Adm Geral Do Saae - Uta

45

Cabo Acelerador

5

Unid.

19,00

95,00

1

Ácido Fluossilícico (H2SIF6)

Litros

10.000

1,6

16.000,00

Mosaic Fertilizantes Nacional

46

Pedal Freio

5

Unid.

51,00

255,00

2

Policloreto de Alumínio - PAC 18

Kg

2.000

4,9

9.800,00

Nhell Química Pac Floc 180
Nacional

47

Cubo Roda

2

Unid.

130,00

260,00

Fornecedor: Bauminas Química S/A
Especificações

Unid

Qtde

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca/Fabricante - Se
importado país de origem

1

Ácido Fluossilícico (H2SIF6)

Litros

20.000

1,6

32.000,00

Mosaic Fertilizantes Nacional

2

Ortopolifosfato de Sódio

Kg

1.500

9,8

14.700,00

Bauminas Hexalan Nacional

3

Policloreto de Alumínio - PAC 18

Kg

29.000

2,5

72.500,00

Bauminas PACFLOC 180
Nacional

4

Sulfato de Alumínio Líquido
AL2 (SO4)3 . 14H2O

Litros

30.000

1,95

58.500,00

Bauminas Bausan 20 Nacional

Valor Total: R$25.800,00
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 24/01/2019.

Valor Total das peças e acessórios: R$ 11.093,50
A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 25/01/2019.

Sexta-feira, 1º de fevereiro/2019
O LIBERAL Ed.1325 -ITABIRITO/MARIANA
www.jornaloliberal.net

O Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE – Torna Publico o Extrato da
Ata nº004/2019 - Registro de Preço nº 004/2019 - Processo Licitatório nº. 020/2019 –
Pregão Presencial nº 004/2019 – Registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas,
cotação, emissão, reserva, marcação, remarcação, endosso, reembolso e cancelamento, para
atender as demandas do Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE de Itabirito-MG, conforme especificações do anexo I, do edital. Conforme Fornecedor e Relação do
objeto descrito abaixo:
Fornecedor: Inconfidentes Viagens e Turismo LTDA - ME
Dotação Orçamentária Oper./Manut. Sistema Água Urbano – Transporte 17
512 1701 4.001 33.90.39.00 e 17 512 1701 4.001 33.90.30.00
Item

Especificações

Unid.

Qtde.
Serviço

Valor
Unit. R$

Valor
Total R$

1

Prestação de serviços de
agenciamento de viagens

Unid.

1

50.000,00

50.000,00

A íntegra da ata encontra-se disponível no Departamento de Licitações, Compras e Contratos. Homologação e Ratificação: 29/01/2019.

SAAE de Itabirito instala rede
de esgoto no bairro Meu Sítio
O Saae (Serviço Autônomo de Saneamento Básico) realiza nesta quarta-feira (30/01) a instalação de rede coletora de esgoto na avenida José Farid
Rhame no bairro Meu Sítio. A medida vai beneficiar 20% da localidade, isso
significa que, a partir de agora, cerca de 300 famílias serão beneficiadas com
o sistema de coleta e tratamento de esgoto.
De acordo com o chefe de Setor, Ivaci da Silva, serão construídas 20m
de redes de esgoto, com diâmetro de 200 mm. Ele explicou que isso faz
parte dos trabalhos da abertura da interligação da rede de esgoto do bairro.
“A partir de agora os moradores não precisarão mais construir fossas e
deixarão de ter o esgoto correndo a céu aberto, pois ele será todo captado e
tratado”, explicou Ivaci. Ele acrescentou que esse trabalho é parte da segunda etapa dos serviços de saneamento da rede de esgoto do Meu Sítio, na qual
já foram construídas mais de 420 m de redes de esgoto.
Segundo o diretor-presidente do Saae, Wagner Melillo, as obras de ampliação da rede de esgoto são necessárias para elevar ainda mais a qualidade
de vida da população de Itabirito bem como nas questões de preservação
ambiental.
Por causa de obras como a instalação da rede de esgoto do Meu Sítio,
o Saae Itabirito ultrapassou a média nacional de 42,6% e segue trabalhando
para alcançar 90% dos esgotos tratados ainda no primeiro semestre de 2019.

PANORAMA
“

A OAB de Itabirito solidariza-se com as vítimas e seus familiares pelo
rompimento da barragem da “Mina do Feijão”, da Mineradora Vale
S/A, em Brumadinho/MG, ocorrido na tarde da sexta-feira - 25/1/2019
(...) Lamentavelmente, mesmo com o rompimento da Barragem de Fundão, da mineradora Samarco, ocorrido em 5/11/2015, no distrito de Bento
Rodrigues, Mariana/MG, as autoridades públicas não tomaram as medidas efetivas de fiscalização para evitar que esse doloroso fato se repetisse.
As perdas humanas são irreversíveis e os prejuízos ambientais permanentes (...) É preciso uma apuração rigorosa e independente dos órgãos
competentes, para exigir as respectivas responsabilidades administrativas,
civis e criminais dos responsáveis (...)”.

Município
de Mariana
solicita
documentação
das empresas
detentora de
barragens
A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
enviou às empresas Hindalco, Vale
e Samarco um documento solicitando informações acerca dos estudos que avaliam a segurança das
barragens localizadas no município
e também em Ouro Preto.
De acordo com o secretário da
pasta, Rodrigo Carneiro, a ação fará
com que a Prefeitura tenha acesso
a toda documentação relativa a estabilidade das construções. “Hoje
não é somente mais um caso isolado. Passamos por muito sofrimento
em 2015 e o quadro se repete em
Brumadinho. Estamos aguardando
todas essas documentações para
que possamos estar por dentro da
atual situação”, afirma o secretário.
A barragem de Marzagão,
pertencente a empresa Hindalco, é
localizada no município de Ouro
Preto, mas caso haja um rompimento, a cidade de Mariana seria
diretamente afetada.
Relacionada a empresa Vale,
as solicitações das documentações
serão referentes as barragens de
Doutor, em Timbopeba, bem como
Campo Grande e Xingu, localizadas na Mina da Alegria, na cidade
de Mariana. Os laudos que serão
enviados ao município servirão
para análise e acompanhamento do
local, que em caso de ruptura, atingiria todo o distrito ouro-pretano de
Antônio Pereira.
Rompida em 2015, causando o
maior desastre ambiental do país,
Fundão também entra na lista das
solicitações. A Samarco deverá
responder ao Executivo com toda
a documentação referente ao remanescente da barragem, que atualmente passa por obras.
“Essa ação é um direito que
não deixaremos de aplicar. Vamos
acompanhar de perto tudo que tem
sido feito. Temos que dar esse respaldo à nossa população”, afirma
Rodrigo.
Denúncias
Sugestões
Críticas
Novidades
ENVIE PARA

-7530
9
8
4
8
9
(31)
3-1699
355

Prefeitura de Mariana convoca
representantes de transporte escolar

A Secretaria de Defesa Social, através do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), convoca todos os atuais permissionários de transporte escolar de Mariana e aqueles que pretendem ingressar na atividade para
uma reunião na próxima quarta-feira (6), às 09h, no Centro de Convenções. Na oportunidade serão explicadas as
novas regras impostas pela Portaria do DETRAN-MG nº 134/2019, que estabelecem os critérios para emissão da
autorização, das credenciais dos condutores e acompanhantes responsáveis pelo transporte de escolares. Participe!

Saae Mariana informa:

O SAAE Mariana informa que os horários de manobra dos bairros Rosário, Samitri e Marília de Dirceu irão
sofreram alteração desde a quarta-feira (30). O fornecimento de água passa a ser em dias alternados. De acordo
com a autarquia, o rodízio será mantido até que o nível da captação que fornece água a estes locais esteja normalizado. Informações pelo telefone: 3557-9300.
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DIREITO DO
CONSUMIDOR

Planos de saúde: conhecer seus
direitos é o melhor remédio para evitar
surpresas desagradáveis
A proporção de consumidores brasileiros que possuem planos
de saúde privados cresce a cada ano. Segundo dados da Agência
Nacional de Saúde – ANS – o número de consumidores que possuem contrato de prestação de serviço com planos de saúde cresceu 53% nos últimos 20 anos, chegando a superar os 45 milhões
de consumidores em 2018. Junto com o crescimento da parcela
da população que utiliza essa especial prestação de serviço, surgem também problemas cada vez mais corriqueiros e que muitas
das vezes coloca o consumidor em risco.
É perceptível que muitos usuários, mesmo pagando mensalidades caras, passam por problemas na utilização dos serviços prestados, sendo recorrentes atrasos para agendamento de consultas,
negativa de atendimento que deixam o consumidor a mercê da falta
de atendimento médico no momento em que mais precisa.
Ao contratar um plano de saúde o consumidor pode optar
por diversos tipos de contratos, o individual, familiar, coletivo por
adesão ou coletivo empresarial. O plano individual ou familiar é
aquele em que o consumidor realiza a contratação do plano de
saúde diretamente com a operadora, enquanto pessoa física, podendo incluir os membros de sua família como dependentes. Já
na hipótese do plano coletivo por adesão, a contratação do plano
é realizada por uma entidade de profissional, como a OAB, ou por
sindicato, e o consumidor apenas poderá participar desse plano
se possuir vinculação com a respectiva entidade. Por usa vez,
o plano coletivo empresarial é contratado por um órgão público
ou entidade privada para seus funcionários ou empregados. Mas
atenção, o usuário do plano de saúde, em qualquer uma destas
situações, é considerado consumidor para fins de proteção contra
abusos e descumprimento de contratos, mesmo não tendo sido
ele o contratante do plano, como nas hipóteses de plano coletivo
por adesão ou plano coletivo empresarial.
Os planos individuais ou familiares somente poderão sofrer um
reajuste anual, na data de aniversário da realização do contrato
e outro reajuste por mudança de faixa etária. É importante pedir
a operadora que informe os valores das mensalidades de cada
faixa etária para que não se surpreenda com os aumentos e para
que verifique se eles estão sendo feitos corretamente. O primeiro
reajuste por mudança de faixa etária é aos 19 anos e a partir disso,
continua sendo feito de 5 em 5 anos, e o último é feito aos 59 anos,
já que o idoso passa a ter mais necessidades médicas.
Em relação às coberturas, ou seja, a abrangência dos serviços
médicos contratados os planos estão classificados de acordo com
a sua segmentação, sendo que os mais usuais são: ambulatorial,
hospitalar e hospitalar com obstetrícia. No plano ambulatorial, que
é aquele que oferece a menor abrangência de cobertura, incluindo consultas médicas, exames e tratamentos, além de procedimentos ambulatoriais, todavia, a cobertura para as emergências
médicas é limitada às 12 primeiras horas de atendimento. Já o
plano hospitalar o consumidor tem direito, para além dos serviços cobertos pelo plano ambulatorial, à internações médicas (excetuando-se o parto), sem limites de tempo para as internações.
Por sua vez, o plano hospitalar com obstetrícia, acrescenta aos
serviços e tratamentos cobertos pelo plano hospitalar a realização
do parto e a cobertura do recém-nascido durante os primeiros 30
dias após o parto.
No que se refere aos prazos máximos para atendimento das
necessidades dos consumidores, é preciso ficar atendo ao que estabelece as normas da ANS: em se tratando de atendimento de situações de urgência (acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional) ou emergência (risco imediato à vida ou lesões
irreparáveis) o serviço deve ser prestado imediatamente; para as
consultas com clínico geral, pediatra, cirurgião geral, ginecologista
e obstetrícia, o plano de saúde deverá garantir o atendimento do
consumidor no prazo máximo de 07 dias (esse prazo será de 14
dias e, se tratando das demais especialidades médicas; para as
consultas com psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista e fisioterapeuta o prazo máximo para a realização do consulta é de 10 dias
e; para os procedimento de alta complexidade, 21 dias. E atenção
popularmente denominada consulta de retorno fica a critério do
profissional responsável pelo atendimento.
Após a contratação do plano de saúde, o consumidor deverá
aguardar um período de tempo para que possa utilizar alguns dos
serviços contratados, é o denominado período de carência. Essa informação deve estar expressamente consignada no contrato
assinado com a operadora de plano de saúde. Casos de urgência e emergência possuem prazo de carência de 24 horas após
a contratação do plano; partos, excluídos os partos prematuros
e decorrentes de complicações no processo gestacional, até 300
dias; doenças e lesões preexistentes, que no momento do contrato a pessoa já sabia possuí-las, até 24 meses e; para as demais
situações, até 180 dias.
É importante lembrar que independente da data, do plano ou
da forma como ele foi contratado, o consumidor não está desprotegido e deve buscar a garantia dos seus direitos. A Agência Nacional de Saúde (ANS) pode ser acionada para intermediar eventuais conflitos entre os consumidores e as empresas de Planos
de Saúde. O contato pode ser feito pelo telefone 0800 7019656;
ou pelo endereço eletrônico www.ans.gov.br//planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/central-de-atendimento-ao-consumidor. *Prof. Felipe Comarela Milanez – Coordenador do pro-

jeto de extensão Centro de Direito do Consumidor/UFOP. Alessandra
Fonseca Gonçalves – membro discente do projeto de extensão Centro de Direito do Consumidor/UFOP
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Com tema “responsabilidade”
na adoção de animais, Prefeitura
realiza blitz educativa

Mariana ganhará
novo fórum

Na manhã desta terça-feira (29), o prefeito de Mariana, Duarte Júnior,
esteve no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em Belo Horizonte
para um encontro com o presidente da instituição, o desembargador Nelson
Missias de Morais. Durante a visita, foi definido que a comarca de Mariana ganhará um novo fórum. O presidente do TJMG autorizou o início dos
procedimentos para a contratação da obra em um terreno que o município
irá doar, localizado no bairro São Cristóvão. De acordo com Missias, o novo
fórum de Mariana será erguido seguindo uma arquitetura construtiva moderna, respeitando princípios de sustentabilidade e acessibilidade.
Para o prefeito, a construção é uma conquista para o município, que há
muito tempo anseia pelo novo espaço. “Essa é uma excelente notícia para nossa Mariana! Quero, em nome de todos os marianenses, agradecer ao
desembargador Caetano Levi pela dedicação, sem o seu empenho essa conquista não seria possível”, disse.
Participaram também da reunião, o desembargador Caetano Levi; a juíza Cirlaine Maria Guimarães, da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e
da Juventude da comarca; dos promotores de justiça Guilherme de Sá Meneghin e Felipe Faria de Oliveira; a procuradora-geral do município, Inêz
Nezalda Gomes de Lima; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) da subseção de Mariana, Marcílio Queiroz; e o juiz auxiliar da Presidência Jair Francisco dos Santos e o arquiteto do TJMG Newton de Pádua.

Fique em dia com os
impostos do seu município
O departamento de Receita informa que já se encontram
disponíveis as guias do ISSQN fixo para autônomos, Taxa de
Ocupação do Solo (barracas e camelôs) e a Taxa de Alvará,
no site da Prefeitura de Mariana.
O ISSQN fixo, para autônomos de nível universitário, caso
o contribuinte opte pelo pagamento mensal, pode ser quitado
em 12 parcelas e o vencimento é todo dia 10 do mês. Para
a opção de pagamento em cota única, e com desconto de
20%, a data de vencimento é até o dia 01 de abril desse ano.
Quanto ao ISSQN para os outros autônomos, a guia é única e
também pode ser paga até o dia 01 de abril, com 20% de desconto. A Taxa de Alvará 2019 vencerá também na mesma data. Para os Taxistas, conforme a Lei 3000/2015, o vencimento
da Taxa de Licença é dia 31 de janeiro. Já os contribuintes
que pagam a Taxa de Ocupação do Solo o vencimento é todo
dia 10 do mês.
“É muito importante que o cidadão fique atento as datas,
pois após o vencimento de cada taxa pode ser cobrado uma
multa de 0,33% ao dia, limitado a 20% do valor, mais juros
de 1% ao mês”, explica o secretário de Fazenda, José Carlos
Sampaio, que ainda ressalta a importância do marianense
estar em dia com os impostos. “O dinheiro arrecadado é investido na cidade, em melhorias”, afirmou.
Para retirar as guias o contribuinte deve acessar o site
www.mariana.mg.gov.br e clicar na aba CONTRIBUINTE.
Em seguida deve selecionar a opção desejada, informando
o CPF ou CNPJ. Para mais informações sobre IPTU e ITBI,
ligue 3557-9013. Sobre ISSQN e Alvará, ligue 3557-9079. Se
preferir presencialmente, a equipe do Departamento de Receita estará disponível das 10h às 17h.

A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Saúde e do
Centro de Acolhimento Animal
(CAA), realizou uma blitz educativa no último sábado, 26, com o
tema “Seja um Tutor Responsável”. A ação tem intuito de instruir a
população sobre a responsabilidade
com os animais de estimação.
Para fortalecer a ação, dois
pontos foram escolhidos para abordagem. A Praça Getúlio Vargas,
utilizando o sinal de trânsito como
ponto de referência das entregas
dos panfletos educativos e também
em frente ao Centro de Convenções, onde foi fixada a estrutura que
recebeu os marianenses e visitantes
com informações importantes sobre o cuidado com os pets.
O secretário de Saúde, Danilo
Brito, explica que a iniciativa faz
parte de um tema muito importante: cuidado e abandono. “Uma
coisa se une a outra. Tivemos um
grande avanço em nossa cidade
e o número de cães abandonados
vem diminuindo aos poucos. Essa
conscientização tem como objetivo

Raissa Alvarenga

reforçar e melhorar essa estatística.
Vamos programar as campanhas
e feiras para que, a cada dia que
passe, consigamos mais resultados
positivos”, explica Danilo.
Dentre as dicas estão recomendações como: castração, que evita
o câncer no aparelho reprodutor,
mama e crias indesejadas; passeios
diários; manter em dia o calendário de vacinas; identificar o animal

com chip; cuidados diários, como
manter o local limpo, arejado e coberto; entre outras.
Elenice Martins foi abordada
pelos agentes e observou que a atitude é um exemplo a ser seguido.
“Todos que tenham animais devem
ficar por dentro dessas dicas, que
são imprescindíveis para a saúde
dos nossos bichinhos”, pontua Elenice.

Abertas as inscrições para o
cursinho PREMAR

O cursinho intensivo PREMAR, da Secretaria Municipal
de Educação, está com inscrições
abertas para o processo seletivo.
Ao todo são oferecidas 90 vagas.
Podem participar do processo seletivo os alunos que cursaram integralmente a educação básica em
escola pública ou foram bolsistas
em escolas privadas, aqueles que
concluíram o ensino médio até a
data de matrícula e os residentes em
Mariana e distritos.
As inscrições para o processo
seletivo simplificado vão até o dia
8 de fevereiro e podem ser feitas
através do site, devendo anexar
os seguintes documentos: cópias
do histórico escolar de conclusão,
documento de identidade e CPF.
Os candidatos serão avaliados por
provas que irão analisar os conhecimentos comuns às diversas áreas
de educação do ensino médio.
As provas estão previstas para
acontecer no dia 17 de fevereiro,
domingo, de 8h às 11h, na Escola
Municipal Dom Oscar de Oliveira. As avaliações serão compostas com vinte e cinco questões de
língua portuguesa e vinte e cinco
questões de matemática, todas de
múltipla escolha.
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 20
de fevereiro em listas afixadas no
quadro de avisos do saguão da Prefeitura Municipal de Mariana, na
Secretaria Municipal de Educação,
na Escola Municipal Dom Oscar de
Oliveira, no CVT e no Diário Oficial Eletrônico do Município. As
aulas começam no dia 1º de março e serão ministradas na Escola
Dom Oscar, nas segundas e quartas-feiras, e no CVT, nas quintas e
sextas-feiras, em ambas das 18h às
22h20.
O edital completo pode ser
acessado no site da Prefeitura de
Mariana(mariana.mg.gov.br). Mais
informações pelo tel: 3558-1183.
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Festa do padroeiro movimenta distrito de Cláudio Manoel
O último fim de semana, dias
26 e 27 de janeiro, foi de muita
animação e alegria para os moradores e visitantes do distrito de
Cláudio Manoel, que comemorou
a festa do seu padroeiro São Sebastião. Foram três dias que agitaram e movimentaram o local.
Para o morador Luiz Carlos, a
festa fortalece a identidade do distrito. “A Prefeitura contribui muito
para que a cada ano a festa fique
melhor atraindo, assim, mais turistas para a localidade”, pontuou.
Segundo a Guarda Municipal, durante os três dias de evento mais de mil pessoas estiveram
presentes. As atrações ficaram por
conta do cantor Bruno Martins, a
dupla Lu & Alex e o grupo Força
do Samba, que não deixaram ninguém parado.
O prefeito Duarte Júnior ressaltou a importância em promover
eventos que mantém a tradição
cultural. “Temos um grande carinho e respeito pela comunidade de
Cláudio Manoel e é fundamental
o poder público valorizar festas
tradicionais que resgatam e perpetuam o legado da região”, disse.
Fundado em 1704, o distrito
de Cláudio Manoel fica a 46 km
do centro de Mariana. O distrito
recebe todos os anos a tradicional Corrida de São Sebastião, que
também faz parte das comemorações da festa do padroeiro e neste
ano foi realizada no dia 20 de janeiro.

COMUNICADO:
Atuação de Falsos Agentes de Endemias em Itabirito
Na tarde dessa segunda-feira, 28
de janeiro, o departamento de Vigilância em Saúde recebeu denúncias
de que um casal se passava por
agentes de endemias no bairro Vila
Gonçalo para entrar na casa dos moradores. Devido a isso, a Prefeitura
de Itabirito alerta a população sobre
a importância da correta identificação dos profissionais da área.
Todos os agentes de endemias
da Prefeitura de Itabirito utilizam
uniforme completo, composto por
calça jeans, camisa de cor cinza-claro, boné verde e bolsa azul,
todos com brasão da Prefeitura. As
camisas também exibem, nas costas, o nome da função do servidor:

agente de combate às endemias
ou supervisor de endemias. Além
da roupa, os profissionais também
possuem crachá de identificação.
As visitas são sempre gratuitas,
realizadas apenas de segunda a sexta-feira e têm o intuito de combater
vetores, como o Aedes aegypti. Em
casos específicos, como em campanhas, as visitas podem acontecer
nos fins de semana, mas sempre
com divulgação prévia.
Em caso de dúvidas, o morador
pode entrar em contato com o setor
de Vigilância em Saúde Ambiental
pelo telefone 3561-4033. Em casos
suspeitos, o indicado é entrar em
contato diretamente com a Polícia.

