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Proposta de aumento salarial e do
cartão para servidores de Itabirito
Reunião nesta segunda-feira (17) apresenta proposta de reajuste salarial para 2020
para vereadora e representantes do Sindsemi

O

jornal O LIBERAL entra em
recesso de sua edição impressa
durante a semana do Carnaval,
para concessão de férias coletivas de
sua equipe. Acompanhe a cobertura do
Carnaval pelas redes sociais e pelo jornaloliberal.net. Retornamos a circulação
dia 06/03.

O

tradicional carnaval infantil de Cachoeira
do Campo, em Ouro Preto, já acontece há
11 anos e em todas as edições alegra crianças do distrito e de toda região. A novidade
deste ano é o Bloco, que terá sua concentração no sábado de carnaval (22), na Praça da
Matriz, e a partir das 16h sairá com destino ao
palco, localizado em frente a Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré. Já na segunda-feira
(24) a partir das 14h, também haverá muita diversão para a criançada com o show do grupo
Brincando de Brincar.

O

Carnaval de Cachoeirense terá mais uma vez a
participação do “Bloco da Madrugada”, como é
de costume e característica, ao som das tradicionais
marchinhas e sambas dos velhos e eternos carnavais.
O desfile do "Glorioso da Madrugada" ocorrerá logo
após a apresentação da Escola de Samba União
Recreativa de Cachoeira do Campo e contará com a
participação de vários músicos que atuam nas centenárias bandas de música locais. A concentração será
na "Praça Bom Despacho", Centro, a partir das 22:30.
Participe e “Viva o Bloco da Madrugada!!!”.

Gestores da Prefeitura de Itabirito reuniram-se nesta segunda-feira, dia 17, com os representantes do
Sindicato dos Servidores Municipais
de Itabirito (Sindsemi) e a vereadora
Rose da Saúde, líder do Governo na

Câmara, para apresentar uma proposta de recomposição das perdas salariais de 2019, somada ao ganho real,
totalizando um reajuste salarial de
5,5% para o funcionalismo, incluindo
aposentados e contratados. “O trabalho para valorizar o servidor é constante dentro da Prefeitura, por isso
mantemos o diálogo com o sindicato e
os vereadores para estar sempre apresentando oportunidades de melhorias
nas condições de trabalho, como está
acontecendo hoje”, destaca Orlando
Caldeira, prefeito de Itabirito.
O aumento será concedido em duas
vezes, sendo 3,5% a partir de março
de 2020, e o restante em setembro. O
reajuste salarial será concedido, exclusivamente, para os servidores efetivos,
aposentados e contratados. E além da
recomposição salarial, o vale cesta será
de R$500,00 para todos os servidores
efetivos. O impacto financeiro dos reajustes e do aumento do cartão vale cesta
será de R$ 8 milhões ao ano.
O prefeito de Itabirito, juntamente
com os membros da Junta Orçamentá-

ria e Financeira (Jucof), conduziram a
reunião e explicaram que a proposta foi
resultado de uma análise técnica criteriosa, somada a um esforço e comprometimento da Prefeitura para priorizar
os servidores efetivos, mesmo diante
de um cenário crítico de baixa de receita, ausência de transferências de recursos dos governos estadual e federal,
contingenciamento frequente de recursos da CEFM pelo Governo Federal, e
ausência da operação da Vale desde o
mês de janeiro de 2019.
Para a concessão do reajuste, a Jucof informou que já está aprovado na
LOA/2020 o percentual de 3,5%, mas
que será encaminhado juntamente com
o projeto de reajuste o projeto de lei de
créditos especiais para que o percentual
de 2% seja concedido em setembro.
A Prefeitura de Itabirito tem hoje
3156 servidores, sendo 2077 efetivos,
20 aposentados, 610 contratados, 349
comissionados e 100 funções públicas.
Com esse reajuste, não há mais perdas
inflacionárias para os servidores em relação ao período de 2019.

A SANEOURO inaugurou nesta
quarta-feira, dia 19, no distrito de Cachoeira do Campo, sua nova loja de
atendimento. Os clientes desta região
e adjacências vão ter atendimento
presencial de segunda a sexta das 08
às 18h. A unidade está localizada no
Jardins Street Mall.
A abertura da loja faz parte das
entregas de melhoria nos serviços de
abastecimento de água e esgotamento
sanitário em Ouro Preto. Elisa Ribeiro, superintendente da SANEOURO, explica que a implantação do
atendimento presencial é parte do
compromisso da companhia com os
moradores. “Nosso objetivo é prestar
assistência de forma eficiente, com
qualidade e soluções sustentáveis”,
destaca.
No atendimento ao público será
possível transferir a titularidade de
uma conta, solicitar ligação e religação de água, pedir a suspensão do fornecimento, se necessário, e solicitar
segunda via.
Além da loja, os clientes também
podem entrar em contato por meio de
outros canais de atendimento 24 horas: telefone 0800 0261 155 ou pelo:
(31) 3350-5152 (fixo e whatsApp).
Já a sede da SANEOURO em Ouro
Preto está localizada na Av. Juscelino
Kubistchek, 717 – Vila Itacolomi (ao
lado da Nacional Tintas/Ortobom).
Melhorias para
Cachoeira do Campo
A equipe de reportagem do Jornal

O LIBERAL esteve presente na
inauguração da loja de Cachoeira do
Campo e na oportunidade conversou
com a Elisa Ribeiro, superintendente
da SANEOURO, sobre os planos de
ampliação nos serviços de abastecimento no distrito. “A distribuição do
Funil, que é das mais complicados, o
nosso principal foco é na captação,
nós estamos estudando algumas possibilidades de alteração do local da
mesma. Além disso, estamos fazendo
um levantamento para possíveis alterações estruturais nas estações, como
por exemplo, troca de filtros e válvulas, ou seja uma renovação total dessas
ETA’s”, destacou.

O editor Paulo Felipe Noronha e
a superintendente da Saneouro,
Elisa Ribeiro

SANEOURO inaugura loja
em Cachoeira do Campo
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Estradas ruins e falta de transporte público causam revolta
aos moradores de Engenheiro Correia
As linhas de ônibus estão há mais de 10 dias sem atender o distrito
GLAUCIENE OLIVEIRA

Os moradores do Distrito de Engenheiro Correia, em
Ouro Preto, estão há mais de 10 dias sem transporte coletivo,
fato justificado pelas péssimas condições das estradas MG440 e MG-030, que ligam a localidade às cidades vizinhas
e aos distritos de Santo Antônio do Leite e Miguel Burnier,
que também estão desassistidos.
As duas estradas são de responsabilidade do governo estadual, por meio do Departamento de Edificações e Estradas
de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). Segundos os moradores do local, há mais de 4 anos os trechos não recebem
manutenções. Além disso, o intenso período chuvoso agravou ainda mais a situação.
Atualmente, duas linhas de ônibus atendem o distrito,
porém devido ao grande número de buracos e desníveis nas
vias as empresas suspenderam o atendimento até que situação seja normalizada. Com isso, os moradores estão se sentindo isolados e totalmente desrespeitados. Flávio Gabriel,
morador da comunidade, explica que as péssimas condições
das estradas estão acarretando inúmeros problemas. "Esse
descaso com as estradas e com nosso distrito tirou nosso direito de ir e vir. Quem trabalha fora daqui está enfrentando
muitas dificuldades, alguns estão até correndo o risco de perder o emprego", destacou preocupado.
De acordo com a moradora Janaína Apolónia, os problemas nos trechos e a falta de ônibus estão colocando em
risco a vida dos cidadãos da comunidade, pois não existem
unidades de emergência no local, apenas um posto de saúde,
que recebe atendimento médico somente uma vez por semana, mediante agendamento prévio. A unidade de pronto
atendimento mais próxima está localizada no distrito de Cachoeira do Campo, a cerca de 17 km de Engenheiro Correia,
já o hospital da sede fica a 40 km do distrito. "Eu passei mal
na semana passada e foi muito difícil, pois eu não tinha condições de ir ao médico, porque estamos sem ônibus, eu não
tenho carro e quem tem não quer correr riscos nessas estradas. Como estava chovendo nem a pé dava para ir. Estamos
muito tristes, aqui na comunidade ninguém aguenta mais
tanto descaso", ressaltou indignada.
A vereadora de Ouro Preto, Regina Braga (PSDB) é natural do Distrito de Engenheiro Correia e também demonstrou sua indignação com a falta de providências. Ela afirmou

que já tentou acionar todos os órgãos competentes e fez até
mesmo uma denúncia no Ministério Público de Ouro Preto. "A primeira coisa que o promotor fez foi acionar as empresas de ônibus, mas elas foram taxativas e disseram que
enquanto as estradas não estiverem em melhores condições
eles não vão rodar. Agora o Ministério Público está acionando os órgãos estaduais responsáveis pela manutenção.
Sempre tivemos nossas dificuldades aqui, mas dessa vez eu
estou assustada, todos viraram as costas para a nossa comunidade. Estamos gritando por socorro, mas ninguém escuta,
ninguém faz nada", salientou aborrecida.
A equipe de Reportagem do Jornal O Liberal entrou em
contato com o DER-MG e eles emitiram a seguinte nota:
"O DER-MG vai programar uma visita técnica, ainda nesta
semana, para avaliar as condições de tráfego em trechos não
pavimentados das rodovias MG-440 e MG-030, e definir
quais os serviços que serão realizados na região".
As grandes empresas de mineração que prestam serviços na região, Vale e Gerdau, também foram contactadas.
A Vale ainda não se pronuncionou, já a Gerdau repassou a
seguinte informação: “A Gerdau informa que, devido à condição da estrada MG-030, teve que modificar a rota de uma
linha de ônibus de colaboradores que atende a comunidade
de Engenheiro Correia. Para não afetar a rotina dos quatro
funcionários terceirizados residentes nesta localidade até que
a pista seja reparada, a empresa também alterou o horário de
trabalho deles e passou a transportá-los em uma caminhonete. A Gerdau reforça ainda que a segurança das pessoas é um
valor inegociável para a empresa”.
A Prefeitura Ouro Preto também foi procurada para se
posicionar sobre o assunto e afirmou que “já notificou o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (DER-MG) para que possa realizar a manutenção
necessária na MG-030, por se tratar de uma rodovia estadual, sendo assim, de responsabilidade do Governo de Minas
Gerais. Da mesma forma, será realizada a cobrança das empresas que fazem o transporte coletivo para os distritos, pois
atualmente são linhas intermunicipais, de responsabilidade
também do Governo estadual. Com a finalização do processo de licitação do transporte coletivo municipal, a empresa
vencedora será obrigada a prestar os serviços para os distritos de Engenheiro Correia e Miguel Burnier.”
Glauciene Oliveira

Trecho problemático da
MG-440, via que liga o distrito de Engenheiro Correia
à sede e cidades vizinhas
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URCCA convida para desfiles
Escola de Samba União Recreativa de
Cachoeira do Campo - URCCA convida a
todos para seus desfiles e apresentações de
bateria que ocorrerão nesse próximo reinado de Momo: Sábado (22/02): Apresentação da Bateria em Cachoeira do Campo - Praça da Matriz -a partir das 21:00;
Domingo (23/02): Desfile da Escola de
Samba em Cachoeira do Campo - Praça
de Matriz - a partir das 21:00; Segunda-Feira (24/02): Desfile da Escola e Samba
completa em Ouro Preto - Praça Tiradentes - a partir das 23:00. O samba enredo
escolhido pelos carnavalescos da URCCA
em 2020 é intitulado “Pela Paz” e promete
emocionar os seus já bastante numerosos
seguidores e demais foliões presentes em
suas apresentações. Aqueles interessados
em participar do desfile como integrantes
podem procurar a organização na sede da
Soc. Musical União Social, pois ainda há
fantasias e alegorias disponíveis.
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Águas rolam e
políticos enrolam

Os recentes acontecimentos, decorrentes de chuvas torrenciais ou continuadas por tempo considerável, dão-nos o que
pensar e deveriam levar as autoridades a repensar a urbanização e administração da infraestrutura das cidades, notadamente
as metrópoles, se se quiser evitar mais desastres, mais tragédias, mais sofrimento.
As mudanças deveriam começar pelo conceito atribuído
aos efeitos negativos sofridos pelos humanos, em decorrência
do comportamento da natureza. Tais efeitos são erroneamente denominados “desastres naturais”, “catástrofes naturais”,
etc. Primeiramente, é preciso aprender que na natureza não há
desastres, catástrofes ou tragédias. Tudo nela é fenômeno, fenômeno natural, não importa a intensidade da chuva, da seca,
do vento, do frio ou calor, da neblina, do terremoto, da erupção
vulcânica. Se alguém sofre prejuízos ou morre, em decorrência
de tais fenômenos o desastre ou tragédia é puramente humano!
Acontece em decorrência do comportamento humano em relação à natureza, querendo contrariá-la, domá-la ou controlá-la!
O Homem não está na Terra desde sua formação. Quando o ser humano surgiu, encontrou todos esses fenômenos, até
em maior grau de intensidade, e, para sua sobrevivência, teve
que se adaptar, vivendo em harmonia com a natureza. Pensou
bobagem quando entendeu de domá-la, fazê-la funcionar de
acordo com a sua vontade! O fenômeno da chuva ocorre, de forma regular em sua estação, mas volume e intensidade podem
variar, de tempos em tempos, de forma cíclica, o que resulta em
secas anormais e chuvas acima da média, como as ocorridas
agora em determinadas partes do país Não estando a terra sob
o brilho e calor do sol, a chuva é o fenômeno mais comum, em
vários graus de intensidade. Quando ela cai, parte penetra no
solo, outra parte evapora retornando à atmosfera e uma terceira
parte corre sobre a superfície e vai engrossar os cursos d’água,
os lagos e os oceanos.
Para que a água se infiltre no solo ou corra sobre a superfície, esta há que ser porosa, absorvente e livre de obstáculos de
qualquer natureza, especialmente detritos que, levados pela correnteza, vão causar obstrução mais à frente. Não é o que acontece nas cidades, cuja pavimentação asfáltica impede a infiltração, onde as galerias de águas pluviais são insuficientes, o que
se agrava com a grande quantidade de lixo e detritos lançada
em áreas públicas. O resultado é alagamento por toda a cidade,
levando medo, desespero, prejuízos e mortes por onde avança
a água das enxurradas e do transbordamento de rios e córregos.
Da parte dos governos, nos três níveis, faltam prevenção,
planejamento e administração de todos os serviços pertinentes
ao escoamento de águas. Da parte da população faltam consciência cidadã, educação e espírito de cooperação, para evitar
que as áreas públicas e os cursos d’água se encham de lixo.
Quanto ao excesso de enxurradas nas ruas, passou da hora
de se buscar substituto para o asfalto, de forma a permitir maior
absorção das águas pluviais. Considere-se ainda que a pavimentação asfáltica é responsável por alguns graus de elevação
da temperatura nas cidades. Outro tipo de pavimento poderia
contribuir para o arrefecimento da temperatura ambiente. Com
isso, o asfalto passaria a ser destinado unicamente às rodovias.
Em lugar de capear rios e córregos, o que constitui grave
agressão à natureza, a administração pública deveria estudar
a viabilidade de amplas galerias debaixo das vias à margem de
rios, de forma a funcionar como espécie de “ladrão” quando o rio
entrasse em fase de transbordamento. No período de estiagem,
tais galerias seriam opções ao desafogo do trânsito na superfície.
Matar-se-iam dois coelhos com uma só cacetada! Deve-se ajudar
a natureza e não contrariá-la; no caso em foco, rio não deve ser
aprisionado, porém receber ajuda para que siga o caminho até
seu destino. A natureza agradeceria e população mais ainda!
Para não ficar somente em contenção de alagamentos e enchentes, considere-se também a necessidade de contenção do
desperdício de água potável, valendo-se para isso da própria
chuva. Note-se que isso também poderia contribuir para se evitar alagamentos. Quando possível, todas edificações deveriam
ser dotadas de reservatório para o armazenamento de águas
caídas dos telhados, por ocasião das chuvas, o que possibilitaria fazer limpeza de áreas e irrigação de jardins, reduzindo-se
assim o consumo de água tratada da rede pública, destinada a
fins mais nobres.
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Ouro Preto planeja evento para celebrar
os 300 anos da Revolta de Vila Rica
O tricentenário da Revolta de
Vila Rica será celebrado em 2020
e, para marcar a data, a Câmara
Municipal de Ouro Preto, o Departamento de História da UFOP e
representantes de diversas instituições do município se reuniram na
última quinta-feira (13) para tratar
sobre as atividades que serão realizadas na cidade.
O presidente da Câmara, vereador Juliano Ferreira (MDB),
que é estudioso da história local e
autor de dissertação de mestrado
sobre o Morro da Queimada, sítio
arqueológico que guarda vestígios
da mineração no século 18 e um
dos palcos da revolta de Filipe dos
Santos, destaca a importância da
iniciativa. “Já está tendo um movimento no Estado, mais precisamente em Belo Horizonte, para
tratar dos 300 anos da criação de
Minas Gerais. Mas nos sentimos
um pouco desprestigiados em relação à Revolta de Vila Rica, que
irá comemorar 300 anos em junho
deste ano. Por isso, resolvemos
criar o ano da Revolta de Vila Rica. Lembrando que esse evento
criou uma série de fatores que acabaram culminando na criação de
Minas Gerais”, explicou.
Para Francisco Eduardo de
Andrade, professor do Departamento de História da Ufop e integrante da comissão técnica do
evento, as instituições que promovem e pesquisam o patrimônio cultural, histórico e artístico
de Minas Gerais, com apoio da
Câmara Municipal e da Prefeitura
de Ouro Preto, buscam rememorar dois acontecimentos do ano
de 1720. “Comemoramos, criticamente, o tricentenário de tais
fatos significativos. O primeiro foi
a Revolta de Vila Rica, que reuniu

Ane Souz

comerciantes, minerados, populares libertos e escravos da Serra do
Ouro, dos morros urbanos. Os moradores reagiam com as regras da
justiça do rei, nos locais de exploração e opunham-se a elevação de
taxas e tributos estatais e a carestia
dos gêneros de abastecimento. O
outro acontecimento, estimulado
pelo ambiente generalizado de
conflitos nas minas, sobretudo
em Vila Rica e na Vila do Carmo,
atual Mariana, onde uma concentração de exploradores e trabalhadores africanos e afrodescendentes
produziam situações explosivas,
foi a fundação de um novo espaço
territorial do Brasil, Minas Gerias,
capitania oficialmente constituída
em 2 de dezembro de 1720, que
passou a ter um governo próprio,
escolhido diretamente pela coroa
portuguesa. Esses dois fatos vinculados foram determinantes para
a história do território mineiro”,
explicou.
Ainda de acordo com o presidente da Câmara, esse é um importante momento para exaltar as
figuras de Felipe dos Santos, de
Pascoal da Silva Guimarães, que

era o dono do Arraial do Pascoal,
que hoje é o Morro da Queimada.
O presidente também pontuou que
está tendo o apoio do vereador
Chiquinho de Assis (PV) e dos demais edis. “Estamos com grandes
expectativas. Teremos oficinas,
seminários, debates a cerca da
história e exposições retratando o
momento da Revolta de Vila Rica,
bem como a criação de Minas Gerais porque eu vejo que a cidade de
Ouro Preto e os protagonistas da
Revolta tiveram um papel muito
importante nesse sentido”.
Também participaram da reunião: representantes da Prefeitura Municipal de Ouro Preto,
Fundação de Arte de Ouro Preto
(FAOP), Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP), Instituto
Federal de Minas Gerais (IFMG),
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), Arquivo Público Municipal de Ouro Preto, Museu de Arte Sacra de
Ouro Preto, Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis, Sistemas
de Museus de Ouro Preto, Coletivo Du Veloso, Mina Du Veloso e
Museu da Inconfidência.

Dona Geralda das Coxinhas morre deixando
um grande legado para Ouro Preto
Na última quinta-feira (13)
Ouro Preto se despediu com muita
tristeza de Geralda Maria Dias, ou
simplesmente Dona Geralda das
Coxinhas, como era carinhosamente chamada.
Geralda era moradora do bairro Taquaral e sempre foi muito
querida e conhecida na comunidade. Ela faleceu aos 87 anos, devido
à complicações de um acidente automobilístico que sofreu em 2018.
A idosa foi a responsável por
criar o que muitos consideram como a melhor coxinha da cidade. O
salgado é vendido no Bar Barroco,
localizado no bairro Barra, que
posteriormente ficou conhecido
como o “Bar das Coxinhas de Ouro Preto”, graças ao sabor singular
da coxinha produzida por Dona
Geralda. Os salgados são tão saborosos que são reconhecidos mundialmente, pois muitos turistas visitavam o tradicional bar e fazem
questão de provar a iguaria.
Segundo o proprietário do
Barroco, Antônio Maciel, a idosa
iniciou o trabalho no estabelecimento em 1982, e como o público
foi aumentando sendo que Dona
Geralda já estava idosa, ela preferiu ensinar a poderosa receita
para outra pessoa, que desde 2005

Dona Geralda e Evaldo

reproduz a coxinha exatamente
igual a da criadora. Atualmente,
são vendidas no bar cerca de 200
coxinhas por dia, e Antônio afirma
que este sucesso é mérito de Dona
Geralda. “Ela foi muito importante para mim e para o bar. Eu acho
que se não fosse a Dona Geralda
o Barroco não seria o que é hoje.
Ela sempre foi muito guerreira,
comunicativa e querida por todos
nós. A Dona Geralda foi metade da
minha vida aqui em Ouro Preto.”,
afirmou carinhosamente.
O Guia Turístico Evaldo de
Oliveira contou para a Equipe de

Reportagem do Jornal O LIBERAL que Dona Geralda deixou
um grande legado. "Quando eu era
criança eu e meus amigos íamos
até a casa dela para ganharmos ossinhos e massinhas dessa deliciosa
coxinha, e voltávamos de lá com a
barriguinha até estufada. Ela sempre travava a gente com muito carinho e com um sorrisão no rosto.
Ela se foi, mas deixou um grande
legado, que não vem só da coxinha, mas também do seu caráter e
humildade, além de muita alegria
e maestria no que fazia", destacou
afetuosamente.

-feira, 21 de fevereiro/2020
O LIBERAL Ed.1377 - Sexta
OURO PRETO
www.jornaloliberal.net
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto - 15/02 a 21/02/20
Extratos de Licitações
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa
de Licitação nº004/2020, Artigo 24,
inciso II, referente à contratação de
empresa para locação de caminhão
munck adaptado com cesto aéreo para auxiliar no serviço de manutenção
do sistema de video monitoramento
do município em diversos pontos da
cidade, com fornecimento de motorista, operador, abastecimento e manutenção, atendendo as demandas da
Superintendência de Tecnologia da
Informação, com o valor global de R$
8.500,00, tendo como favorecida a empresa Kelberth Marques de Oliveira,
CNPJ: 22.155.582/0001-18. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Dispensa de Licitação nº006/2020, Artigo 24, inciso I, que tem por objeto a
contratação de empresa de engenharia
para a execução, com fornecimento
total de mão de obra, materiais e equipamentos, para a reforma do banheiro
da Secretaria da Fazenda, localizado
na Rua Diogo de Vasconcelos, 30 Pilar, no valor total de R$11.285,79,
tendo como favorecida a empresa
SDP Construtora Ltda - ME, CNPJ
Nº 07.299.568/0001-02. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público a Ata de Registro de Preços referente ao Pregão
Eletrônico nº031/2019, objeto: –
Registro de Preços para aquisição de
material médico hospitalar. – Com
vigência pelo período de 29/01/2020
a 29/01/2021. Fornecedor: Dimalab
Eletronics do Brasil Eireli, CNPJ nº.
02.472.743/0001-90. – Valor registrado: Item 145: R$ 1,18; Item 146: R$
7,99. Fornecedor: Minas Med Brasil
Ltda ME, CNPJ nº. 27.710.825/000156. – Valor registrado: Item 35: R$
0,97; Item 108: R$ 0,86; Item 109:
R$ 0,88; Item 120: R$ 0,67; Item
156: R$ 2,49; Item 241: R$ 3,29; Item
242: R$ 2,44; Item 254: R$ 0,87; Item
256: R$ 0,94; Item 263: R$ 0,63; para o Item 265: R$ 0,57; Item 267: R$
0,78; Item 268: R$ 0,67; Item 269:
R$ 0,62; para o Item 270: R$ 0,66.
Fornecedor: Rocha Comércio Ltda,
CNPJ nº. 05.561.976/001-13. – Valor registrado: Item 186: R$ 200,00;
Item 187: R$ 310,00; Item 188: R$
382,00. Fornecedor: Salvi e Lopes e
Cia Ltda, CNPJ nº. 05.561.976/00113. – Valor registrado: Item 51: R$
70,98; Item 73: R$ 19,29; Item 75: R$
1,77; Item 115: R$ 1,44; Item 142: R$
0,99; Item 143: R$ 40,99; Item 147:
R$ 0,29; Item 151: R$ 5,29; Item 157:
R$ 0,47; Item 158: R$ 0,59; Item 162:
R$ 13,699; Item 196: R$ 1,539; Item
201: R$ 1,49; Item 210: R$ 0,279;
Item 211: R$ 0,279; Item 212: R$
0,279; R$ 19,29 para o Item 221; R$
1,77 para o Item 223; R$ 0,499 para
o Item 226; R$ 2,99 para o Item 227;
Item 238: R$ 0,269; Item 239: R$
156,99; Item 240: R$ 10,63; Item
250: R$ 0,57; Item 275: R$ 13,16;
Item 289: R$ 45,21; Item 290: R$
0,44; Item 292: R$ 0,45; Item 295: R$
0,29. Fornecedor: Tidimar Comércio
de Produtos Médicos Hospitalares
Ltda, CNPJ nº. 05.561.976/001-13.
– Valor registrado: Item 05: R$ 0,05;
Item 07: R$ 2,04; Item 08: R$ 2,10;
Item 09: R$ 0,38; Item 10: R$ 0,44;
Item 14: R$ 13,33; Item 16: R$ 0,59;
Item 29: R$ 0,40; Item 50: R$ 2,64;
Item 79: R$ 2,70; Item 81: R$ 0,17;
Item 83: R$ 0,18; Item 84: R$ 0,17;
Item 96: R$ 2,38; Item 97: R$ 2,31;
Item 127: R$ 8,07. – Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o processo de Dispensa de Licitação nº007/2020, Artigo 24, inciso II, Lei 8.666/93 que tem
por objeto aquisição de materiais específicos para atender as necessidades
do Departamento de Eventos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto com
a estrutura para realização de eventos
do Município de Ouro Preto, no valor
global de R$17.499,22, tendo como
favorecida a empresa Comercial TXV
Comércio e Serviços - Eireli, CNPJ
Nº 22.906.038/0001-60. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público o processo de

Dispensa de Licitação nº09/2020, Artigo 24, Inciso II, Lei 8.666/93. Objeto:
contratação de serviço de fornecimento
de lanches para atendimento à Polícia
Militar, Polícia Civil e Bombeiros durante o periodo do carnaval 2020, com
o valor total de R$ 17.400,00; tendo
como favorecida a empresa Lanchonete
Valadares & Barbosa LTDA- CNPJ02.899.513/0001-01. Superintendência
de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública 2ª RETIFICAÇÃO
da homologação referente ao Pregão
Eletrônico – Sistema de Registro de
Preços nº31/2019 de objeto Aquisição
de material médico hospitalar, por um
período de 12 (doze) meses. Onde se
lê: “CMC Produtos Hospitalares Ltda
ME com o valor unitário de R$ 3,88
(três reais e oitenta e oito centavos) perfazendo um total de R$ 77,50 (setenta
e sete reais e cinquenta centavos) para
o item 191; R$ 0,62 (sessenta e dois
centavos) perfazendo um total de R$
20.400,00 (vinte mil e quatrocentos
reais) para o item 249; Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
com o valor unitário de R$ 1,12 (um
real e doze centavos) perfazendo um
total de R$ 3.380,00 (três mil, trezentos
e oitenta reais) para o item 46; Medlevensohn Comércio e Representações de
Produtos Hospitalares Ltda com o valor
unitário de R$ 0,19 (dezenove centavos)
perfazendo um total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para o item 62;
Tidimar Comércio de Produtos Médicos
Hospitalares Ltda com o valor unitário
de R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos)
perfazendo um total de R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil reais) para o item
79”, LEIA-SE: “CMC Produtos Hospitalares Ltda ME com o valor unitário
de R$ 3,88 (três reais e oitenta e oito
centavos) perfazendo um total de R$
1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta reais) para o item 191; R$ 0,62
(sessenta e dois centavos) perfazendo
um total de R$ 77,50 (setenta e sete
reais e cinquenta centavos) para o item
249; Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda com o valor unitário
de R$ 1,12 (um real e doze centavos)
perfazendo um total de R$ 3.360,00
(três mil, trezentos e sessenta reais) para
o item 46; Medlevensohn Comércio e
Representações de Produtos Hospitalares Ltda com o valor unitário de R$ 0,19
(dezenove centavos) perfazendo um
total de R$ 142,50 (cento e quarenta e
dois reais e cinquenta centavos) para o
item 62; Tidimar Comércio de Produtos
Médicos Hospitalares Ltda com o valor
unitário de R$ 2,70 (dois reais e setenta
centavos) perfazendo um total de R$
4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais)
para o item 79”. EXCLUI-SE da homologação realizada no dia 27/01/2020
da empresa Fênix Distribuidora de Materiais Médico Hospitalar Ltda o item
25 com valor unitário de R$ 9,21 (nove
reais e vinte e um centavos) perfazendo
um total de R$ 20.722,50 (vinte mil,
setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) e o item 173 com o valor
unitário de R$ 9,21 (nove reais e vinte
e um centavos) perfazendo um total de
R$ 6.907,50 (seis mil novecentos e sete
reais e cinquenta centavos); atendendo
a Comunicação Interna nº010/2020
emitida pela Secretaria Municipal de
Saúde através do Senhor Leandro L. de
A. Moreira, Coordenador da Rede de
Atenção às Urgências, o documento que
solicita cancelamento para os itens nº.
25 e 173 encontram-se anexo aos autos.
Informações: (31) 3559-3301. Luciene
F. Souza – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna público o RESULTADO de
habilitação e proposta de preços do
Pregão Eletrônico 039/2019 – Aquisição de cavaletes de sinalização.
Empresa vencedora Limpsafe Comércio de Equipamentos Eireli – CNPJ:
08.973.252/0001-09, que ofertou o
valor global de R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais). Superintendência de
Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro
Preto torna público a Dispensa de
Licitação nº08/2020, Artigo 24,
Inciso II, Lei 8.666/93. Objeto:
aquisição de garrafas de água mineral para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Turismo,
Indústria e Comércio com a realização do carnaval de Ouro Preto 2020 CNPJ-32.542.552/0001-18. Superintendência de Compras e Licitações.

Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado de habilitação
e proposta de preços do Pregão Presencial nº045/2019, objeto: locação de
espaço para instalação de lanchonete
ou loja (sala comercial em e conjunto
com sanitários públicos), em regime
de concessão remunerada mensalmente, para fins comerciais. A área está
situada no Terminal Rodoviário “8 de
Julho”. Após análise o pregoeiro julga
habilitada e vencedora do certame a
empresa que ofertou o maior valor global: Lanchonete Valadares & Barbosa
Ltda ME, CNPJ 02.899.513/0001-01:
Lote único: R$36.000,00. O Município
de Ouro Preto adjudica e homologa o
presente objeto. Fábio Rodrigues Braga – Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública, para conhecimento dos
interessados, a licitação do Pregão
Eletrônico nº044/2019 – Registro de
preços para aquisição de equipamentos
médicos hospitalares para a Nova UPA.
Recebimento das propostas por meio
eletrônico no site www.bllcompras.
org.br: De 18/03/2020 às 08h:00min
até 04/03/2020 às 18h:00min. Início
da Sessão de disputa prevista para o
dia 06/03/2020 às 08h:00min. Edital
no site www.ouropreto.mg.gov.br, link
Licitações e no site www.bll.org.br. Informações: (31) 3559-3301. Luciene F.
Souza – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público Pregão Presencial SRP
nº006/2020 de objeto fornecimento
de gêneros alimentícios perecíveis
(carnes) para atendimento da alimentação escolar das creches e escolas municipais participantes do Programa Mais
Educação. Início da sessão às 14h00min
horas do dia 04 de março de 2020. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br,
link Licitações. Maiores informações:
(31) 3559-3301. Fábio Rodrigues Braga
– Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público Resultado de proposta de preços e habilitação do Pregão
Presencial SRP nº040/2019, objeto:
contratação de empresa para prestação
de serviços para atendimento de diversos postos de trabalho. Após análise, o
pregoeiro julga habilitada e vencedora
do certame a empresa Village Administração e Serviços - Eireli, que ofertou o
menor valor global de R$5.299.574,64.
O Município de Ouro Preto adjudica e
homologa o presente objeto e convoca
a referida empresa para a assinatura da
Ata de Registro de Preços em até 05
(cinco) dias úteis conforme o subitem
13.3.1 do edital. Fábio Rodrigues Braga
– Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o processo de Dispensa de
Licitação nº012/2020, Artigo 24, inciso
I, que tem por objeto a contratação de
empresa de engenharia para a execução,
com fornecimento total de materiais e
equipamentos, das obras e serviços para
a complementação e adequação da rede
de drenagem pluvial na Rua Sílvio Elias
da Silva - Bairro Cabeças, no valor total
de R$24.778,85, tendo como favorecida
a empresa FHM Comércio Eireli - ME,
CNPJ: 15.264.132/0001-06. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto torna pública, para conhecimento
dos interessados, a abertura do Pregão
Presencial nº008/2020 – concessão
onerosa para fins comerciais, de cinco
espaços para instalação de guichês, lanchonete/loja, situada no Terminal Rodoviário “08 de Julho”, sendo remunerada
mensalmente, atendendo à solicitação
da Secretaria Municipal de Governo.
Início da sessão será no dia 05/03/2020
às 10h00min. Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br, link licitações. Informações: (31) 3559-3301. Elis Regina S.
Profeta – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública a Prorrogação do Prazo
de abertura do Chamamento Público
nº 001/2020. Objeto: contratação de
operação de crédito interno, no montante de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais), destinada a realização de investimentos em projetos de
infraestrutura no Município, figurando
como tomador o Município de Ouro
Preto. A nova data para recebimento da
documentação, propostas e abertura da
sessão será 12/03/2020 às 10h00min,

na Superintendência de Compras e Licitações de Ouro Preto- Praça Barão do
Rio Branco, n°12 - Bairro Pilar. Demais
Condições permanecem inalteradas.
Informações: (31) 3559-3240 / 35593301. André Simões Villas Boas – Secretário Municipal de Governo.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto convoca a empresa participante do
Pregão Presencial SRP nº005/2020,
cujo objeto é a contratação de empresa
para prestação de serviços para atendimento de diversos postos de trabalho da
Secretaria Municipal de Educação, para
abertura de nova sessão para declaração
de vencedor e manifestação de recurso.
A sessão será às 14h00min horas do dia
20/02/2020. Maiores informações: (31)
3559-3301. Fábio Rodrigues Braga –
Pregoeiro.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Processo de Inexigibilidade nº003/2020, Artigo 25, caput,
referente à Contratação de empresa
para fornecimento de vale transporte
destinado aos servidores da Prefeitura
Municipal de Ouro Preto, referente a linhas diversas, tendo como favorecida a
empresa Transcotta Agência de Viagens
Ltda – CNPJ 20.827.952/0001-90, no
valor total de R$ 1.171.008,00. Superintendência de Compras e Licitações.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o resultado do Convite
nº028/2019, objeto: contratação de
empresa de engenharia especializada na
execução, com fornecimento de mão de
obra capacitada, materiais, equipamentos e demais elementos necessários à
boa execução dos serviços de complementação de drenagem pluvial – Rua
Cachoeira do Campo – Vila Aparecida.
Licitante vencedor: Construtora Santos
e Martins LTDA - ME, com o valor
global de R$ 73.326,04. O Município
de Ouro Preto adjudica e homologa
o presente objeto – Marineth Márcia
Monteiro – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação/PMOP.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna público o Resultado de habilitação
e proposta de preços do Pregão Eletrônico SRP nº043/2019 – aquisição de
Alimentação Enteral/Oral para atender
a demanda dos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS) do município
de Ouro Preto - ITEM 11. Empresa
vencedora Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos LTDA – CNPJ:
05.656.062/0001-70, que ofertou o
valor unitário R$ 192,00, perfazendo o
valor de R$ 76.800,00. Marineth Monteiro – Pregoeira.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna publico o Aviso de Consulta Pública - O Município de Ouro Preto do
Estado de Minas Gerais, Pessoa Jurídica
de Direito Público interno, representado
pelo Prefeito Municipal, Julio Ernesto
de Grammont Machado de Araújo, no
uso de suas atribuições legais, em atendimento ao disposto no art. 10, inciso
VI, da Lei Federal nº 11.079, de 30 de
dezembro de 2004, torna público, que
está aberta a Consulta Pública, no período de 30 (trinta) dias, a partir do dia
21/02/2020 até o dia 23/03/2020, para
conhecimento dos interessados e análise das minutas de edital e seus anexos,
estando os respetivos documentos disponíveis no site https://www.ouropreto.
mg.gov.br/ppp, e na Sede Administrativa junto à localizada na Praça Rio Branco, 12 – Pilar, Ouro Preto/MG, CEP:
35400-000, para recebimento de sugestões acerca da futura licitação, na modalidade Concorrência, do tipo menor
valor da contraprestação a ser paga pela
administração pública para contratação
de Parceria Público–Privada, na modalidade concessão administrativa para os
serviços de Eficientização, Operação e
Manutenção da Iluminação Pública e
da Infraestrutura de Telecomunicações;
torna público ainda que fará realizar
Audiência Pública, no dia 17 de março
de 2020, às 14:00 horas, na Praça Barão
do Rio Branco, n° 12 - Pilar - Ouro Preto - MG – CEP: 35.400-000 (Auditório
da Prefeitura Municipal). Rogério Alexandre Morais- Presidente da Comissão
Especial de Licitação.
Prefeitura Municipal de Ouro Preto
torna pública Dispensa de Licitação
nº115/2020, Artigo 24, Inciso I, Lei
8.666/93, referente à contratação de
empresa de engenharia para a execução, com fornecimento total de ma-

teriais e equipamentos, das obras e
serviços para a execução de canaleta
pluvial e pavimentação poliédrica na
Rua Ana Pereira Lima, na localidade
do Maracujá, com o valor global de
R$ 32.663,25, tendo como favorecida
a empresa RIJ Construções CNPJ –
19.312.302/0001-23. Superintendência
de Compras e Licitações.
Extrato de Contratos
Departamento de Atos e Contratos
Construtora J.J Diniz & Barbosa
LTDA. Dispensa 001/2020. Objeto:
contratação de empresa de engenharia
para a execução, com fornecimento total de mão de obra capacitada, materiais,
equipamentos e demais elementos necessários à boa execução, dos serviços
de contenção de talude em RIP RAP na
Rua Helvécio Fortes, próximo ao nº981Lagoa. Vigência: 06 meses. Vencimento: 20/07/2020. Valor: R$ 8.767,80. DO:
02.14.01.15.452.0140.1265 4490 5100
FR100 FP 864.
AMC Produtos e Serviços LTDA.
Dispensa 105/2019. Objeto: contratação de empresa especializada para
fornecimento de dois mil rolos de fita
zebrada para utilização nas atividades
do Departamento Municipal de Trânsito. Vigência: 12 meses. Vencimento: 27/01/2020. Valor: R$ 12.040,00.
DO:02.16.02.04.122.0010.2014.
3390.3000 FR 157 FP 1067.
Janet Helena de Lima. Inexigibilidade 02/2020. Objeto: contratação de 03
(três) shows artísticos para atender a
demanda de eventos do Município de
Ouro Preto, Banda Amigos do samba,
Banda Sereno, Banda A Cor do Samba, Banda Tio Chico e Banda D´Perfil. Vigência: 04 meses. Vencimento:
28/02/2020. Valor: de R$ 24.000,00.
DO: 02.009.001.23.695.0059.2270.339
0.3900 FR100 FP0470.
Construtora AGD LTDA.-EPP. Convite 001/2018. Objeto: 5º aditivo do valor. Valor: R$15.866,94.
Limpsafe Comércio de Equipamentos EIRELLI. Pregão Eletrônico 039/2019. Objeto: Aquisição
de 100 (cem) cavaletes. Vigência: 12
meses. Vencimento: 18/12/2020. Valor: R$ 24.000,00. DO: 02.016.02.
04.122.0010.2014. 3.3.90.30.00, FR
157, Ficha 1067.
Etros Engenharia LTDA. Tomada
de Preços 13/2017. Objeto: 8º aditivo
do prazo e do valor. Vigência: 08 meses. Vencimento: 14/10/2020. Valor:
R$ 1.702.927,40. DO: 02.014.001.1
5.451.0070.1079.3390.3900 FR 100,
Ficha 851.
Consórcio Rota Real. Concorrência
Pública 05/2018. Objeto: concessão do
serviço público de transporte coletivo
de passageiros do Município de Ouro
Preto. Vigência: 20 anos. Vencimento:
17/02/2040.
P.A. Manutenções e Montagens
LTDA. Dispensa 3/2020. Objeto:
contratação de empresa especializada
para a realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos
da secretaria de Saúde de Ouro Preto. Vigência: 12 meses. Vencimento:
04/02/2021. Valor: R$ 16.170,00.
DO:02.15.01.10.302.0065.2120.
3390.3900. FR102 FP979.
Empreiteira e Construtora J & M SS
LTDA. Tomada de Preços 007/2018.
Objeto: 4º aditivo do prazo. Vigência:
02 meses. Vencimento: 03/03/2020.
SDP Construtora LTDA-ME. Dispensa 006/2020. Objeto: Contratação
de empresa de engenharia especializada
na execução, com fornecimento de mão
de obra capacitada, materiais e equipamentos, para a reforma do banheiro
da Secretaria de Fazenda, localizado
na Rua Diogo de Vasconcelos, nº30,
Pilar. Vigência: 06 meses. Vencimento:
13/08/2020. Valor: R$ 11.285,79. DO:
02.014.001.04.122.0077.1096.3390390
0.5100 FR100 FP831.
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais.
Dispensa 18/2019. Objeto: 1º aditivo
do valor e do prazo. Vigência: 12 meses. Vencimento: 11/02/2021. Valor: R$
60.792,00. DO: 02.16.02.04.122.0010.1
269.3.3.90.4000 FR157

Edital de
Abandono
de Emprego
Sr.(a) Eudes Jose
Leite Ref. Abandono de
Emprego vimos, por meio
deste, comunicar que, nos
termos do artigo 482, alínea
i, da CLT, fica configurada
a rescisão de seu contrato
de trabalho por justa causa,
pelo motivo de abandono
de emprego. V.Sra. deverá comparecer a empresa
(Segunda-feira 24-2-2020),
munido de sua CTPS, para
procedimentos rescisórios,
bem como quitação das
verbas rescisórias. Atenciosamente,
Construtora Zag Ltda
00.356.328.0001/45

Edital de
Abandono
de Emprego
AUTO POSTO FERRARI LTDA., empresa
com sede em Ouro Preto
- MG, à RUA JOAO BATISTA FORTES, Bairro
Pilar, CEP 35.400-000,
inscrita no CNPJ sob o
n.º01.018.631/0001-09
convoca os Srs. GERALDO FIDELES GUIMARAES, CTPS 00072573,
série 00423 , respectivamente, a comparecer em
sua sede no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro horas) sob pena de configurar abandono de emprego,
sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.

Coleta de
lixo durante
o Carnaval
A Prefeitura de Ouro
Preto informa que durante
o carnaval a coleta do lixo
doméstico na sede de Ouro Preto acontecerá diariamente na parte da manhã, a
partir das 7h, inclusive nos
locais onde a coleta geralmente acontece no horário
noturno. A coleta do lixo
doméstico voltará ao normal a partir da Quarta-feira
de Cinzas. Fique atento aos
horários! Faça sua parte
para termos uma cidade
mais limpa. Carnaval Patrimônio Ouro Preto 2020
– Entre Jacubas e Mocotós.

Quer
anunciar
envie um
whatsapp
para
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Programa Família Acolhedora
de Ouro Preto registra o seu
primeiro acolhimento
Implantado no município desde o mês de outubro do ano passado, o Serviço de Acolhimento em família Acolhedora já obtém
bons resultados. Na tarde de segunda-feira (17), uma criança de
dois meses foi acolhida por uma família habilitada pelo Serviço. Outras duas famílias já estão capacitadas pela Secretaria de
Desenvolvimento Social do município e aptas a receber em suas
casas crianças e adolescentes de até 18 anos de idade.
As famílias acolhedoras recebem as crianças e adolescentes
por um prazo legal de no máximo 18 meses. As famílias biológicas, neste período, são apoiadas para se reestruturarem e terem de
volta as crianças e jovens. “Durante o período em que a criança
permanecer com a família acolhedora, serão realizados todos os
esforços visando o retorno ao convívio com a família de origem,
extensa ou com pessoas significativas e, na impossibilidade, o
encaminhamento para adoção”, explica a psicóloga Daniele Vale.
Para a primeira mãe acolhedora M.D.S*, de 46 anos, “O
Família Acolhedora é um serviço muito bonito, que possibilita a
criança, vítima de algum contexto de vulnerabilidade, ter um lar e
um convívio familiar. Poder ter contato com a criança e vivenciar
essa verdadeira história de amor é muito gratificante. Acredito
que seja de grande importância propagar o Família Acolhedora
para que mais pessoas saibam do serviço e que tenham novas
famílias ouro-pretanas capacitadas e aptas a viver este amor”,
declarou.
Qualquer casal ou pessoa solteira pode solicitar sua participação no Serviço Família Acolhedora, basta atender a alguns
critérios, tais como:
• Ter idade de 21(vinte e um) a 65 (sessenta e cinco) anos;
• Ser residente em Ouro Preto há pelo menos 02 anos;
• Ter boa saúde física e mental;
• Não ter dependentes químicos na família;
• Não possuir antecedentes criminais;
• Ter concordância de todos os membros da família;
• Não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção ou ter
intenção de adotar.
De acordo com a Assistente Social e Coordenadora do Serviço de Acolhimento, Sabrina Oliveira, “este primeiro acolhimento
é um marco na história de Ouro Preto, pois antes as crianças iam
direto para os abrigos, e hoje a gente consegue fazer este acolhimento familiar, garantindo à criança o direito da convivência familiar e comunitária. Nossa expectativa é de que daqui em diante

Entregamos
em domicílio

Aceitamos todos os cartões
de crédito

Linguiça p/
churrasco
Rivelli
R$9,79
Acém Kg - R$14,99

Pernil Dianteiro kg- R$9,98

Coxinha da Asa
R$10,98

ITABIRITO: Av. Queiroz Jr,706 - Praia - 3561-3108/3561-1669

R. Mar. Floriano Peixoto, 617 - Boa Viagem - 3561-1586
R. Francisco J. Carvalho ,446 - São José - 3561-3448
OURO PRETO: R. José de Araújo Dias,10 - São Cristóvão -3552-0032

Salsicha
Pif Paf
R$5,49
Ofertas
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Dalília Caetano

todas as crianças que tiverem seus direitos violados, sendo necessária a retirada do convívio familiar, sejam acolhidas por este
Serviço”, pontuou.
*Os nomes dos envolvidos não serão divulgados em respeito
à política do serviço de Acolhimento.

Vazamento de esgoto no
bairro Alto do Beleza, em
Cachoeira do Campo, é

resolvido após uma semana
GLAUCIENE OLIVEIRA

Os moradores da Rua Boudanville, localizada no bairro Alto
da Beleza, em Cachoeira do Campo, tiveram que conviver durante uma semana com um vazamento de esgoto. O problema teve
início no dia 12 de fevereiro e foi resolvido pela SANEOURO,
empresa responsável pelo saneamento em Ouro Preto, no dia 19
de fevereiro.
Noel da Silva, morador da rua e proprietário de um comércio do local, relatou que esse problema é recorrente, pois há dois
meses atrás o vazamento também aconteceu e o Semae, empresa
responsável na época, fez uma ação paliativa e agora o vazamento retornou. “Nós moradores não estávamos aguentando mais
a situação, o cheiro estava horrível. Eu tenho um bar e tive que
mantê-lo fechado, pois ninguém aguentava ficar no local, por
causa do mau cheiro.”, ressaltou.
A Equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL entrou
em contato com a SANEOURO e a empresa emitiu a seguinte nota sobre o assunto: “A SANEOURO recebeu duas solicitações de reparo referente a entupimento na rede de esgoto na
Rua Boudanville, Alto do Beleza, em Cachoeira do Campo. Pelo
regulamento de serviço, a empresa tem até 48h para solucionar as
demandas. Nossa meta é resolver qualquer solicitação no menor
tempo possível. Na manhã desta quarta-feira (19), nossa equipe
esteve no local, fez os devidos reparos e logo após limpou a rua
com o caminhão hidrojato. A SANEOURO pede desculpas pelo
transtorno e agradece a compreensão dos moradores.”

VENDE-SE LOTE

Localizado na Rua Dimas Bezerra, Bauxita
em Ouro Preto. Contato: (31) 98623-5331.

89,3 FM

Ouro Preto

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

-feira, 21 de fevereiro/2020
O LIBERAL Ed.1377 - SextaOURO
PRETO
www.jornaloliberal.net

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

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

Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos Anônimos
R. Pref. Washington Dias, 80 - Barra - OURO PRETO
Tels: (31) 3551-3890
Funcionamento: 2ª a 6ª feiras, de 12h às 17h
E-mail: aaescritoriolocalop@gmail.com
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Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto promove
uma Ação entre Amigos em parceria com a Cacau
Show de Ouro Preto. Participe e concorra a um ovo de
chocolate gigante de 7kg. Todo valor arrecadado com
a venda das rifas será revertido em melhorias na Santa
Casa de Ouro Preto, que busca a cada dia, o melhor para
seus pacientes. O sorteio realizado no dia 09 de abril.
Para adquirir uma rifa, basta comparecer ao setor de
Projetos e Doações ou através de voluntários. Entre em
contato pelos telefones: (31) 3350 – 1107 ou (31) 3350 –
1125. Garanta já a sua chance e tenha uma doce Páscoa !

m 18 de Outubro de 2019 deu-se
início às atividades do Polo I de
Música Randolfo José de Lemos, no
bairro Catete, no distrito de Santo Antônio do Leite. Uma parceria entre Maria de Almeida, presidente do Clube de
Mães Unidas Venceremos, associação
cujo objetivo é a valorização e auxilio
dos moradores da comunidade realizando atividades sociais e culturais, e
Silvino da Costa Pimenta, presidente
da Sociedade Musical União, associação cujo objetivo é o ensino da música
através da formação da Banda Marcial.
As aulas têm acontecido todos os sábados a partir das 13h, e contam com a
participação de mais de 30 alunos entre
crianças, adultos e melhor idade.

Iluminação nesse Carnaval
também é Segurança Publica
O andamento dos serviços públicos e a segurança durante o carnaval
foi tema de discussão durante reunião da Câmara de Ouro Preto essa semana. O vereador Chiquinho de Assis (PV) enfatizou a necessidade de
manter a cidade iluminada e pediu à prefeitura uma atenção especial com
a iluminação durante os festejos. De acordo com o vereador é importante
esse cuidado para que as pessoas possam transitar com maior segurança,
sobretudo no período da noite em locais que apesar de não serem centrais
dão acesso aos que são.
Segundo o vereador “a cidade como um todo, visitantes e moradores,
necessitam dessa ação da prefeitura. Não apenas nos locais que acontecem
festa, mas também nas áreas que levam aos palcos e roteiros dos blocos.
A própria Polícia Militar sempre solicita um reforço na iluminação como
fator de segurança pública. Por isso, aqui, reforçamos uma vez mais, a
iluminação nesse momento contribuirá para a segurança de todos”.

E

D

ia 28 de janeiro a dona Alice, nascida em Piranga, moradora de
Ouro Preto comemorou 90 anos de muita alegria ao lado de seus
familiares. Seu neto Thiago diz: “Vó, fazer 90 anos, é para quem tem
sorte e muita fé em Deus. Hoje para todos nós é dia de louvor, de
agradecimentos a Deus, de lágrimas e risos de felicidades. O aniversário é seu. Mas o presente é nosso. Ter alguém com tantos anos para
cuidar de nós, é privilégio de poucos. Nossa família é muito abençoada! Preocupada, sempre quer saber se já almoçamos, para onde vamos, se já voltamos, se bebemos muita cerveja! Vó a senhora é a melhor vó do mundo! Seus ensinamentos nos fizeram cidadãos de bem,
honrados. Essa é nossa maior herança. Quem disse que a senhora ao
partir daqui a muitos anos não vai nos deixar fortuna? Sao 9 filhos,
uns vinte netos, e uns dez bisnetos. Todos milionários de conceitos de
fé, dignidade e amor. Obrigado vó! Que Papai do Céu lhe abençoe
muito e nos dê o privilégio de ainda apagar várias velinhas juntos. A
homenagem de todos seus filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, vizinhos
,amigos, a senhora é nossa a rainha e a vós todo nosso amor”.

Matinê infantil de volta ao CAEM
Parceria com Centro Acadêmico trará espaço com brinquedos e
espetáculos de teatro e dança

Os dias de carnaval da cidade
de Ouro Preto reservam boas opções para todos os públicos. Para
incluir também as crianças na festa,
a organização disponibilizou vários
eventos voltados para o público infantil. Toda a programação para os
pequenos será gratuita e acontecerá
no Centro Acadêmico da Escola de
Minas, como era antigamente.
O início da festa para as crianças começa no sábado e vai até
terça-feira. Para abrir o evento, os
organizadores contrataram um espetáculo circense, que promete animar todo o público presente. Nos
dias seguintes haverá uma apresentação do Teatro Jacubas e Mocotós
e, para fechar o carnaval das crianças, um espetáculo de dança está
previsto na programação.
Felipe Guerra, secretário de Turismo, Indústria e Comércio, convida a todos para a programação.
“Estamos animados com a presença do público infantil em nosso
carnaval. Com o evento voltado para as crianças, reafirmamos o viés
também familiar de nossa cidade”,
conta. O evento faz parte das comemorações dos 40 anos do título
de Patrimônio Mundial da Cidade
e é uma realização da Prefeitura de
Ouro Preto e Pulsar Brasil, com patrocínio oficial da Skol, cerveja da
marca Ambev.

Ane Souz

Confira abaixo a programação
completa do Espaço Kids:
Carnaval Infantil
14 às 18h - Sábado a terça
Local: CAEM; Brinquedos,
Pintura Facial e muita Diversão!
SÁBADO - 15h - Espetáculo

Circense
DOMINGO - 15h - Teatro
Jacubas e Mocotós
SEGUNDA- 15h - Teatro Jacubas e Mocotós
TERÇA- 15h - Espetáculo de
Dança.
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Avançam investigações de
Capacidade de
homicídio que chocou Furquim
atendimento do
A vítima tinha 10 anos. O suspeito de ter cometido
o crime foi preso nesta segunda-feira (17)
Hospital Mons.
Horta será dobrada
aos sábados e
domingos
GLAUCIENE OLIVEIRA

Com objetivo de atender mais pessoas e proporcionar mais agilidade aos atendimentos médicos, a Prefeitura de Mariana contratou
mais quatro médicos para atuar aos sábados e domingos no Hospital Monsenhor Horta. Os dois clínicos gerais e os dois pediatras
darão inicio às atividades a partir deste sábado, dia 15 de fevereiro,
em regime de plantão, isto é, sábado de 19h às 00h e no domingo
24h. A assistência é gratuita e ofertada pelo SUS.
O prefeito Duarte Junior destaca a importância das contrações
para a garantia de atendimento médico de qualidade aos sábados e
domingos no município. “É uma demanda da população. Nós escutamos e agimos para atender da melhor forma a nossa comunidade.
É mais segurança e agilidade para os cidadãos da nossa Mariana”,
comenta o chefe do executivo.
O diretor administrativo do Hospital Monsenhor Horta, Tiago
Henrique Alvarenga Lopes, parabenizou a gestão atual pela atenção ao sistema de saúde do município e afirmou que o Hospital disponibilizará mais um médico para atender aos sábados. “O pediatra
que presta suporte ao médico no sábado, agora, trabalhará 12h de
plantão presencial junto ao profissional em atividade”, promete o diretor.
Atendimento médico - O Hospital Monsenhor Horta atende
aos usuários do SUS de segunda a sexta-feira, das 00h às 07h,
aos sábados de 19h às 0h, e aos domingos 24h por dia.

Veja como foi palestra
sobre Fake News com o
presidente do TRE-MG
Sabendo da importância em combater a desinformação, o Centro de
Convenções de Mariana foi palco, na sexta-feira (14), de uma palestra sobre
o Fake News e as novas regras eleitorais para 2020, ministrada pelo presidente do TER-MG, o desembargador Dr. Rogério Medeiros.
Abordando inúmeros pontos de interesse público, como as cotas eleitorais, o fundo partidário, e a confiabilidade da urna eletrônica, a palestra foi
para que os interessados pudessem tirar suas dúvidas em relação ao ano eleitoral. Presente ao local, o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, salientou que é
também função do poder público incentivar os cidadãos para a vida política.
“É importante que as pessoas participem mais, ou que pelo menos saibam
melhor as regras para as eleições, para que possam fiscalizar e decidir bem
o seu candidato”, disse.
O desembargador Dr. Rogério Medeiros foi enfático quando tocou no
tema das Fake News, tema que ocupou diversos momentos do noticiário
nacional durante as eleições presidenciais do ano retrasado. “Isso sempre
existiu, mas tomou proporções maiores com a internet. As pessoas precisam
aprender a checar. É simples, tem coisa que nós podemos procurar. Lá no
TRE-MG nós seguimos um lema: na dúvida, não compartilhe”.
A palestra reuniu populares, autoridades e também alguns membros
do poder legislativo. O vereador Bambu, eleito pelo PDT, foi um dos que
aprovou a palestra. “Para o cargo de vereador, as pessoas precisam ter conhecimento e preparação. Às vezes, os candidatos chegam sem entender
muito bem como que funciona todo o processo. Então, é muito importante a
iniciativa, principalmente para os pré-candidatos novatos”, afirmou.
Lucas Mantovani

Na última sexta-feira (14) Ingrid Cristina Zacarias Borges, de
10 anos, desapareceu no distrito de
Furquim, em Mariana, após sair
para visitar os avós, que também
moram na localidade.
No sábado (15) após intensas buscas, o corpo da criança foi
encontrado coberto por folhas e
galhos em um matagal do distrito
conhecido como Pedra do Urubu.
O local fica a cerca de 2 km da residência da menina.
O suspeito de ter cometido o
crime foi preso pela Polícia Civil,
nesta segunda-feira (17). O indivíduo, que também é morador de
Furquim, tem 24 anos e é assistente de serviços gerais em autarquia
da cidade de Mariana. Segundo os
Delegados Alfredo Coelho e Cristiano Arantes, o possível autor é
uma pessoa conhecida nos meios
policiais, com várias passagens
por furto e envolvimento com drogas. Eles chegaram até o indivíduo
o vinculando com o local onde
estava o corpo da vítima, pois no
mesmo dia do homicídio aconteceram também dois furtos, de uma
TV e um botijão de gás, próximos
à residência de Ingrid. O botijão
foi vendido para uma vizinha, que
foi identifica e responsabilizada
pelo crime de receptação, já o televisor foi encontrado a poucos
metros do corpo da garota.
O boletim policial repassado
à imprensa apontou que haveria
também crime sexual, a menina
teria sido estuprada antes de ser
assassinada. "Todos os indícios,
que são fortes, apontam que ele é o
autor do crime, mas vamos aguardar os laudos oficiais pra gente
poder comprovar tudo isso", destacou o Delegado da Polícia Civil
da Comarca de Mariana, Cristiano
Arantes.
Ainda de acordo com as informações da Polícia, a menina foi
fortemente agredida, pois apresentava ferimentos em várias partes
do corpo. A causa da morte foi
apontada como politraumatismo
craniano. Os laudos oficiais têm
até 30 dias para serem liberados,
mas segundo os delegados tudo
indica que sairão antes do prazo
estimado.
Furquim em Luto
O crime chocou e revoltou a
comunidade de Furquim que clama por justiça. A equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL
conversou com um primo da garota, que informou que os familiares e amigos de Ingrid criaram
um grupo no aplicativo Whatsapp,
com cerca de 250 participantes,
para organizarem as manifestações por justiça.
De acordo com o parente, Ingrid era muito querida em toda comunidade. "Nós nunca imaginamos que uma coisa dessa poderia
acontecer dentro da nossa comunidade, pois Furquim é um distrito
pacato, onde todos se conhecem.
Ontem os meninos da turma dela
não conseguiram entrar na sala
de aula, todos choraram muito
e estavam em choque. Ela vivia

A vítima, Ingrid Cristina
Zacarias Borges

brincando de queimada na rua,
sempre alegre e sorridente", disse
emocionado.
Ingrid era a mais velha de
três irmãos. O primo afirmou que
a menina era filha de pai e mãe
deficientes, que se conheceram
na Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais (APAE). "Ingrid sempre ajudava a cuidar dos
seus dois irmãos mais novos e era
muito carinhosa com toda a família. Os pais estão em estado de
choque, os irmãozinhos se despediram dela com um beijo no rosto
durante o velório e os avós estão
sem chão", ressaltou.
Segurança
A comunidade não conta com
um posto policial, os moradores
afirmam que já fizeram vários
requerimentos para a instalação
do mesmo, e após o crime eles reforçaram mais uma vez o pedido.
Os parentes de Ingrid solicitaram
também que o possível posto receba o nome da garota. "Queremos
prestar essa homenagem para que
ela nunca seja esquecida por ninguém. Nós estamos em luto e queremos justiça. Não queremos que
o caso dela seja apenas mais um,
a partir de agora a gente espera ter
mais segurança", salientou um parente de Ingrid.
Glauciene Oliveira

Coletiva de Imprensa com a Polícia Civil após prisão do suspeito

Quer ler o jornal pela internet?
Envie um pedido pelo
(31)

98489-7530
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Fundação Renova deve fechar o ano de 2020 com
R$ 12 bilhões em recursos desembolsados nas
ações de reparação na bacia do rio Doce desde o
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG)
em 2015. Desse total, R$ 7,84 bilhões foram aplicados até
dezembro de 2019, sendo que R$ 2,11 bilhões se referem a
pagamentos de indenizações e auxílios financeiros a cerca
de 320 mil pessoas em Minas Gerais e no Espírito Santo.
Em 2020, o orçamento da Fundação Renova será de R$
4,68 bilhões, crescimento de 72% em relação ao ano passado. Para as indenizações e auxílios financeiros, o volume
de recursos previstos cresceu 50% em relação a 2019 e
chega a R$ 1,5 bilhão. O programa de reassentamentos vai
receber R$ 889,3 milhões, um volume 138% maior em
comparação com o ano passado. Mais da metade desse
valor será destinado ao reassentamento de Bento Rodrigues
(R$ 467,3 milhões) que chega ao fim do ano com 85% das
obras concluídas.
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Atleta marianense é o 6º melhor do mundo
no arremesso de peso paraolímpico
Jean Carlos conquistou a medalha de ouro no Circuito Brasil
Loterias Caixa de atletismo halterofilismo e natação 2020
GLAUCIENE OLIVEIRA

O atleta paraolímpico marianense, Jean Carlos da Costa,
de 25 anos, mais uma vez trouxe muito orgulho para sua família e toda cidade. No início de fevereiro, o jovem, morador do
bairro Cabanas, participou do Circuito Brasil Loterias Caixa
de atletismo, halterofilismo e natação de 2020. Jean trouxe
para casa a medalha de ouro na categoria F38 de arremesso
de peso. Essa conquista o tornou o 6° melhor do mundo em
sua classe.
O Circuito Brasil Loterias Caixa é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e patrocinado pelas Loterias Caixa e é realizado desde 2005. Este é o mais importante
evento paralímpico nacional de atletismo. Nesta edição, 527
atletas, de 10 estados participaram.
O atletismo paralímpico é praticado por atletas com deficiência física, visual ou intelectual. Os competidores são
divididos em várias categorias, de acordo com sua deficiência. Jean é classificado na F38, que é destinada a atletas com
paralisia cerebral.
Superação
A equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL conversou com Jean. Em poucas, mas intensas palavras o jovem
demonstrou estar muito contente. “Estou muito feliz, eu gosto
muito de esporte”, disse emocionado.
A mãe de Jean, Sandra Maria Pereira, conta que o menino
nasceu com um lado do cérebro menos desenvolvido que o
outro, com isso ele não sabe ler e escrever e o lado esquerdo
do corpo é paralisado. Porém, a mãe afirma que a paralisia
cerebral parcial não o impede de viver bem em sociedade. “A
deficiência não o atrapalha em muita coisa não, ele se comunica bem e é muito feliz”, ressaltou.
De acordo com Sandra, o esporte ajudou o filho a se desenvolver e transformou sua rotina. “O atletismo contribuiu
para muitas coisas na vida do Jean. Ele perdeu o medo de andar sozinho e agora ele consegue se comunicar melhor”.
Sobre o novo título do jovem, a mãe afirma que está muito
orgulhosa em saber que ele se tornou um dos melhores atletas paralímpicos do mundo. “Eu estou muito feliz, pois é o
sonho dele e ele sempre correu muito atrás. Ele treinava aqui
no campinho do bairro, que é cheio de terra e sem muita estrutura, e agora ele conseguiu conquistar algo muito maior. Eu, o
pai dele e toda a família sempre o apoiamos muito”, afirmou

orgulhosa.

Incentivo
A participação de Jean nesta importante competição foi
incentivada e mediada pelo presidente da Associação Marianense de Atletismo (AMA) Décio Sodré. Segundo o treinador,
durante a competição os demais participantes o apelidaram,
carinhosamente, de "El Touro", fazendo referência a sua força,
garra e ótima aptidão física. "Acredito que o esporte é um elemento transformador na vida do Jean. Ele é muito guerreiro e
competitivo, o que o torna um grande atleta, motivo de alegria
e orgulho para mim. Vou continuar o incentivando e apoiando
sempre, para que ele cresça e se desenvolva cada mais dentro
do atletismo" destacou.
A Associação dos Paraplégicos de Uberlândia (APARU)
foi responsável pelo apoio estrutural para o jovem, concedendo alimentação e hospedagem durante os dias de evento. Já a
Prefeitura de Mariana contribuiu cedendo o transporte que o
levou até Brasília.
Homenagem
No dia 29 de fevereiro, a Liga Esportiva de Mariana (LEMA) será reinaugurada, após passar por reformas. Na ocasião,
algumas pessoas serão homenageadas por seu bom desempenho e contribuição para o esporte marianense, Jean será
um deles. “Recebemos o convite para esse evento e estamos
muito contentes, pois esse é mais um exemplo que as pessoas
estão reconhecendo o valor que meu filho tem”, salientou a
mãe do atleta, Sandra Maria.

Mariana ganha programação especial em
celebração aos 300 anos de Minas Gerais

“A Cidade que preserva seu passado, cuida do presente
e alicerça o futuro”. Foram com essas palavras que o secretário de Cultura e Turismo, Efraim Rocha, definiu a programação da agenda cultural lançada no evento “300 anos das
Minas: as Gerais começaram aqui”, na noite de quinta-feira
(13), no Cine Teatro Mariana.
Evidenciando a importância da cidade para o estado de
Minas Gerais, o evento iniciou com uma palestra da professora doutora em História Social, Adalgisa Arantes Campos
que, em sua fala, destacou as primazias do município. “Estou aqui para reforçar a relevância de Mariana nesse tricentenário do estado. Busquei em minha apresentação destacar
o conjunto histórico da primeira capital de Minas, passando
pela documentação até as restaurações atuais”, afirmou.
Na oportunidade, o secretário Efraim Rocha divulgou a
logotipo oficial da programação, desenvolvida pelo artista
marianense Dinho Bento. Em sua fala, Efraim pincelou os
eixos que compõem o calendário cultural de 2020, em seus
vários seguimentos: político, social, artístico e cultural.
Para o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, o legado do
município é expressivo e ressoa por todo Brasil. “Pensamos
em uma programação que valoriza nossa Mariana na formação do estado, essa foi a nossa proposta”, reforçou.
O evento contou com a participação de prefeitos de cidades vizinhas, autoridades do nicho cultural e sociedade civil.

Confira a programação cultural:
Abril: Mariana, Relicário da fé;
Maio: As cercanias de Mariana;
Junho: Mariana na Educação;
Julho: Mariana nas Artes;
Agosto: Mariana, cidade moderna do século XVIII;
Setembro: Mariana na formação política do povo mineiro;
Outubro: Mariana na preservação do Patrimônio.

Valdete
Braga

AMENIDADES
valdetebraga@yahoo.com.br

Baixo estima
Deve ser uma sensação horrível sofrer de baixo estima. Infelizmente, neste mundo em que estamos vivendo, cada dia mais pessoas sofrem deste mal, que em alguns casos chega a se transformar
em doença.
Eu percebo dois sintomas distintos para o mesmo resultado: de
um lado, a pessoa que sofre de baixo estima se diminui, tem medo
de tudo, anda de cabeça baixa e não encara as pessoas. Do outro
lado, acontece o oposto: a pessoa se sente tão prá baixo que tenta
compensar, mostrando-se como um super herói. É aquele que sabe
tudo, entende de tudo, é o mais inteligente e discute qualquer assunto, com sapiência. Mostra-se também o mais bonito, mais elegante, e
fisicamente não perde nem para o Cauã Raymond ou para a Grazy
Massafera. Aliás, outra peculiaridade de quem sofre de baixo estima
é valorizar exageradamente os seus dotes físicos, tendo-os ou não.
Talvez pela competitividade que impera no mundo, talvez pela necessidade de auto-afirmação, a verdade é que a cada dia aparecem
mais pessoas assim. Não conseguem entender que a vida passa rápido e o mundo é enorme, que existe espaço para todos, que os conceitos de feio ou bonito, inteligente ou menos esclarecido, são apenas
isto: conceitos. Existem verdadeiros gênios em termos de QI, que
não conseguem se realizar profissional ou pessoalmente, e existem
pessoas que não possuem tanta capacidade intelectual e se tornam,
estes sim, verdadeiros gênios, na vida.
A vida é muito mais do que ser feio ou bonito, inteligente ou “burro”, gordo ou magro. Até porque, convenhamos, para quem tem um
mínimo de sensatez e visão de mundo, essas coisas, no passado
consideradas tão importantes, praticamente não existem mais. Já se
foi o tempo em que existia um padrão único de beleza ou a inteligência de uma pessoa era medida por seus diplomas pregados na
parede.
O mundo mudou. Evoluiu. O ser humano evoluído não está preocupado com julgamentos ou avaliações de outro ser humano, mas a
vítima de baixo estima não entende isto. Vive tão focada em sua inferioridade, que enxerga tudo de baixo prá cima. Não percebe que não
é o outro que o olha de cima, e sim ele que olha para o outro de baixo.
Muito triste isto, são pessoas com visão deturpada, que precisam
de tratamento. Os que fazem parte do primeiro grupo são mais fáceis
de se curarem, mas o segundo grupo é complicado demais. Acham-se donos da verdade, mas vivem em sofrimento. Se fossem realmente tão superiores, tão melhores do que o resto do mundo e tão
certos em tudo, seriam pessoas felizes. Estes, coitados, não aceitam
que precisam de ajuda, porque admitir isto seria igualar-se ao resto da
humanidade, o que seria inadmissível para os que se julgam deuses.
Pobres seres.

Cadastramento do
transporte escolar
intermunicipal para Ouro
Preto acontece em março

Alunos do IFMG de Ouro Preto devem ficar atentos ao prazo para realização do cadastramento

O Cadastramento do Transporte Escolar Intermunicipal para estudantes do
IFMG, em Ouro Preto, acontece do dia 02 a 04 de março, das 12h30 às 17h30, no 2º
andar do prédio da Caixa Econômica (anexo da Prefeitura). Atualmente o benefício
é concedido para as cidades de Belo Horizonte, Ouro Branco, Mariana, Ouro Preto
e Conselheiro Lafaiete. “Sabemos que a educação de qualidade depende de outros
fatores, e o transporte escolar gratuito para universitários que a cidade de Itabirito
oferece é um fator primordial para aqueles que não possuem condições de arcar com
o transporte coletivo pago”, explica Ana Paula Melo, responsável pelo Transporte
Escolar Intermunicipal. A servidora explica que o transporte escolar intermunicipal tem
a finalidade de atender aos alunos do Ensino Médio e Superior, que estudam fora de
Itabirito, “com o intuito de incentivar e promover a formação acadêmica diversificada
da população estudantil, visando melhor desenvolvimento educacional, econômico e
cultural da população”. “É uma questão de cidadania, faz-se necessário dar condições
de acesso a esses alunos. O transporte escolar está no conjunto de direitos que fazem a
cidadania”, completa. Para a realização de novo cadastro são necessários os seguintes
documentos: 1 cópia da Declaração de Matrícula 2020/01; cópia do comprovante de
endereço (conta de água, luz ou telefone fixo. Não serão aceitos outros comprovantes;
cópia do Carteira de Identidade e CPF; e 1 foto 3x4 para confecção das carteirinhas.
Para os alunos do IFMG que já são usuários do transporte, também são necessários: aproveitamento das matérias do semestre passado 2019/02 (relatório de aprovação nas disciplinas do segundo semestre de 2019 - documentos previstos em Lei); 1
foto 3x4 ou a carteirinha de identificação 2019. “Alunos que não possuírem qualquer
um dos documentos exigidos devem procurar o departamento para orientações e realização de um pré-cadastro reserva”, explica Ana Paula. Para mais informações, entre
em contato pelo número (31) 3561-4099, das 12h às 18h, de segunda a sexta.
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Prefeitura entrega Ginásio Poliesportivo
Pedro Cardoso de volta à população
Reinauguração foi prestigiada pela comunidade e autoridades,
em um sábado repleto de oportunidades de esporte e lazer
A Prefeitura de Itabirito entregou para a comunidade o Ginásio
Poliesportivo Pedro Cardoso, totalmente reformado, em um sábado
(dia 15) de celebração ao esporte
e ao lazer. A cerimônia de reinauguração contou com a presença de
autoridades, moradores e muitas
crianças ávidas para desfrutar do
novo espaço. “Que aqui volte a ser
um espaço de convivência e alegria, para que todos cresçam como
cidadãos, enquanto praticam seu
esporte favorito e, quem sabe, daqui até surjam atletas profissionais”,
afirmou Orlando Caldeira, prefeito
de Itabirito, durante a cerimônia de
reinauguração.
O secretário de Esportes e Lazer, Raphael Rondow, considerou a
reinauguração do complexo esportivo um marco na história de Itabirito, lembrando que o ginásio tem
42 anos de muito esporte na cidade.
“Aqui não é somente uma estrutura
física; é um espaço para vivermos
sonhos e fazermos algo que seja
transformador para nossa realidade.
Isto aqui não é meu, não é da Prefeitura; isto aqui é de todos nós, por
isso temos que cuidar daqui como
cuidamos da nossa casa”, frisou o
secretário.
A cerimônia de reinauguração
também homenageou os familiares de Pedro Cardoso, como seu
filho Baues Cardoso. “Meu desejo
ao ver essa obra tão bonita é que o
esporte e o lazer possam ter ainda
mais relevância na formação dos
nossos jovens e crianças”, ressaltou,
ao lado da viúva do homenageado,
Olga Cardoso, e das filhas Gislane
e Mary.
O jogador de futebol Wanderson de Paula Sabino, o Somália,
prestigiou o evento. “Tudo o que
diz respeito ao bem-estar das crianças toca meu coração”, explicou o
atleta, que é fundador do Instituto
Show, entidade que oferece esporte e educação a crianças carentes.
Acostumado a jogar em grandes e
modernos estádios no Brasil, Europa e Ásia, Somália também já disputou partidas no Pedro Cardoso e
ficou impressionado com o novo
visual. “Que maravilha ficou isto
aqui”, elogiou.
Tarde de diversão
Após a cerimônia, o público
participou de uma tarde inteira de
atividades esportivas e de lazer, com
jogos de futsal, handebol, vôlei e
basquete. Satisfeito com a reforma,

Prefeitura de Itabirito homenageia viúva e filho de Pedro Cardoso

Criançada curtiu os brinquedos montados na quadra externa

Júnior da Silva, morador do bairro
Nossa Senhora de Fátima há 40 anos,
disse que sempre foi frequentador do
local. “Tomara que todos dêem valor a esse espaço e zelem por ele”,
comentou Júnior da Silva, enquanto
assistia seus dois filhos brincando
no parquinho, totalmente reformado. Outra moradora que prestigiou
o evento foi Esmeralda de Fátima,
do bairro Cohab, que levou o neto
Miguel, de dois anos, para brincar no
parquinho. “Havia muitos anos que
esse parquinho precisava ser arrumado, os meninos não tinham onde
brincar”, observou.
Mais bonito e moderno
A Prefeitura de Itabirito realizou restauração e pintura do piso da
quadra interna, troca dos refletores
para LED, instalação de novas telas
e pintura do piso da quadra externa.
No parquinho, os brinquedos passaram por manutenção e pintura, e
toda a área foi britada e gramada.
Além dessas intervenções, o espaço

foi todo pintado e o telhado recebeu
melhorias.
O secretário de Obras, Toniko
Simões, destacou o bom gerenciamento de recursos, que reduziu os
custos da obra, anteriormente restritos à área interna do ginásio, e fez
com que todo o complexo esportivo
pudesse receber melhorias. “Usamos somente recursos próprios e
não contratamos empresa terceirizada. Isso só foi possível graças ao
grande esforço e dedicação de nossa
equipe”, ponderou.
O local agora volta a receber as
competições esportivas da cidade e
região, além de poder ser usado para
sediar eventos esportivos. A partir de
março, começa no ginásio o funcionamento da Escola Esportiva Municipal, que oferecerá atividades como
futsal, handebol, karatê, taekwondo e
zumba. Para inscrições, agendamento de quadras e informações, o contato da Secretaria de Esportes e Lazer é
(31) 3563-1956.

PANORAMA
Comemorando neste ano de
2020 seus 105 anos, o Itabirense Esporte Clube vai para
a avenida no carnaval levando sua Casa Real - Curiosamente ela é composta por
quatro gerações da mesma
família. Sendo a Rainha,
Princesa, Duquesa e Rainha
Baby respectivamente bisavó, avó, neta e bisneta da
família França Mesquita. O
rei mirim é o Miguel Martins
e a rainha mirim a Daniele
Pinheiro.
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Extrato de dispensa de licitação de
Prestação de Serviço de Manutenção
Auto Elétrica. Referência: Dispensa de
licitação nº 013/2020, Processo Licitatório nº 026/2020, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - MG. Contratada: Auto Elétrica Beto & Sinfrônio Ltda.
Objeto: Prestação de serviços elétricos de
Manutenção Preventiva e Corretiva para
os veículos pertencentes à Frota do SAAE.
Valor por hora de manutenção: R$69,65
(sessenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos). Valor Total das horas contratadas: R$6.965,00 (Seis mil novecentos e
sessenta e cinco reais). Forma de pagamento: mensal com 05 (cinco) dias úteis após
a emissão e conferência da Nota Fiscal.
Vigência: Fica contratada 100 (cem) horas
ou até 31/12/2020. Dotação Orçamentária:
17.512.1701 4001 3390.39.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura: 17/02/2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contratos de Serviço de
Manutenção Auto Elétrica. Referência:
Dispensa de licitação nº 013/2020, Processo Licitatório nº 026/2020, nos termos
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG.
Contratada: Auto Elétrica Beto & Sinfrônio
Ltda. Objeto: Prestação de serviços elétricos
de Manutenção Preventiva e Corretiva para
os veículos pertencentes à Frota do SAAE.
R$6.965,00 (Seis mil novecentos e sessenta e cinco reais). Forma de pagamento: em
05 (cinco) dias úteis, após, emissão e aceite
da Nota Fiscal. Vigência: Até 31/12/2020.
Dotação Orçamentária: 17.512.1701 4001
3390.39.00. Data da assinatura do contrato:
17/02/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de extensão
de rede elétrica. Referência: Pregão Presencial nº 052/2018, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Sema Eletrificação
EIRELLI. Objeto: Prestação de serviços
para elaboração de projeto e execução de
extensão de rede elétrica de media tensão na capitação de água para o Serviço
Autônomo de Saneamento Básico de
Itabirito no Distrito do Córrego do Bação
na Cidade de Itabirito-MG, conforme especificações técnicas descritas no anexo I,
do edital,” Valor Permanece inalterado de:
R$19.400,00 (Dezenove mil e quatrocentos reais ). Forma de pagamento: mensal
mais 05 (cinco) dias após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica aditado o prazo ate 31/12/2020 Dotação Orçamentária: 17.511.1705.4005.33.90.39.00
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
Data da assinatura do Termo Aditivo:
27/12/2019. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 6º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Suporte
ao Sistema Administrativo. Referência:
Pregão Presencial nº 020/2017, Contrato SAAEITA 053/2017 nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo
de Saneamento Básico do Município de
Itabirito - MG. Contratada: ASI Sistemas
de Informação EIRELI – EPP. Objeto:
contratação de empresa especializada para
o fornecimento de licença de uso sob a forma de locação de um sistema (Software)
de Gestão Pública, incluindo manutenção,
atualização e suporte, bem como a respectiva instalação, configuração, migração
e implantação dos dados atuais existentes e o crescimento do modulo obra, ao
SAAE de Itabirito MG. Valor mensal:
R$11.513,24 (Onze mil quinhentos e treze reais e vinte e quatro centavos), Valor
Total: R$46.052,96 (Quarenta e seis mil
cinquenta e dois reais e noventa e seis
centavos).Forma de pagamento: 05 (cinco)
dias após a emissão e aceite da nota fiscal.
Vigência: fica aditado para 04 (quatro)
meses ate 31/05/2020. Dotação Orçamentária: 7.5121.711.4.03033.90.40.04 Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 13/02/2020.
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Prestação de
Serviço de Análises Químicas, Físicas
e Bacteriológicas Da UTA. Referência: Pregão Presencial nº 063/2019,
S.R.P.020/2019 nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito MG. Contratada: Controle Analítico Analises Técnicas LTDA. Objeto: Contratação
de empresa especializada para a realização

de análises da qualidade da água para
abastecimento no Município e Distritos
de Itabirito-MG, incluindo o distrito industrial da BR040, em cumprimento das
exigências da portaria de consolidação do
ministério da saúde nº 05/17, anexo XX,
que trata do enquadramento das águas
aos padrões de potabilidade para abastecimento humano, exigidos pela mesma.
Perfazendo um Valor Total: R$60.240,00
(Sessenta mil duzentos e quarenta reais).
Forma de pagamento: 05 (cinco) dias uteis
após a emissão e conferência da Nota Fiscal. Vigência: Fica vigente ate 31/12/2020
Dotação Orçamentária: 17 512 1701 4.001
33.90.39.37.00. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas e condições do contrato original. Data da assinatura do contrato:
14/02/2020. Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de Contrato de Pessoa Jurídica
Especializada para Prestação de Serviço
Transporte de Passageiros para Servidores do SAAE. Referência: Pregão Presencial nº003/2020, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: COOPERSIND – Cooperativa de Transporte de Cargas, Passageiros, Escolar e Turismo de Minas Gerais
Perfazendo estes contratos um valor total
de R$177.858,00 (cento setenta sete mil
oitocentos cinquenta oito reais)– Ficando
esta empresa Contratada em prestação
de serviço transporte de passageiros para
servidores do SAAE – Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito – MG,
conforme especificações do anexo I do
edital- Vigência: até 31/12/2020 Dotações
Orçamentárias: Dotação Orçamentária
17 512 1702 4.001 33.90.33.00. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do contrato original. Data da
assinatura: 14/02/2020. Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço de Vigilância
Armada. Referência: Pregão Presencial nº 057/2019, nos termos da Lei nº
8.666/93, com suas posteriores alterações.
Contratante: Serviço Autônomo de Saneamento Básico do Município de Itabirito
- MG. Contratada: Guardseg Vigilância
E Segurança EIRELI. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de vigilância
armada para preservação do patrimônio
imobiliário e móvel na UTA - Unidade
de Tratamento de Água do SAAE, Valor
mensal: R$22.440,00 (Vinte e dois mil
quatrocentos e quarenta reais), Valor Total:
R$112.200,00 (Cento e doze mil e duzentos reais). Forma de pagamento: 05 (cinco)
dias após a emissão e aceite da nota fiscal.
Vigência: fica aditado para 05 (cinco) meses ate 31/07/2020. Dotação Orçamentária: 17 512 1711 4.030 33.90.39.60. Permanecem inalteradas as demais cláusulas
e condições do contrato original. Data da
assinatura do Termo Aditivo: 19/02/2020
Rogério Eduardo de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Aviso de Julgamento da Proposta e
Habilitação – O SAAE de Itabirito torna
público que realizou abertura da Proposta
e Habilitação do Processo Licitatório nº.
021/2020, na modalidade de Pregão Presencial nº006/2020 Objeto: contratação de
Pessoa Física ou Jurídica para prestação
de serviços em medicina do trabalho, de
modo a elaborar, implantar e coordenar o
Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO – NR 7, com realização de Consultas Médicas Admissionais,
Periódicas, Mudanças de Função, Demissionais, retorno ao trabalho e perícias Médicas. Conforme especificações do anexo
I do edital. O SAAE – Serviço Autônomo
de Saneamento Básico, tem no seu quadro
de servidores até a presente data, o número
de 161 (cento sessenta e um) servidores,
sendo todos os cargos deverão constar no
PCMSO – Programa de Controle Médico
e Saúde Ocupacional, com seus respectivos exames, de acordo com descrição do
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais. Existe previsão de realização
de Concurso Público, Conforme especificações do anexo I do edital. Contratado,
Vencedor e Habilitada: Dr. Thiago Lisboa
Cunha e Silva perfazendo este Pregão
Presencial um valor total de R$41.800,00
(Quarenta e um mil e oitocentos reais); Itabirito / MG, 20/02/2020 – Rogério Eduardo
de Oliveira, Diretor Presidente do SAAE.
Extrato de contrato de consulta médica
– Medico do Trabalho. Referência: Pregão Presencial nº006/2020 nos termos da
Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. Contratante: Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito-MG. Contratado: Dr. Thiago Lisboa Cunha e Silva.
Objeto: Contratação de Pessoa Física ou
Jurídica para prestação de serviços em medicina do trabalho, de modo a elaborar, implantar e coordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO – NR 7, com realização de Consultas
Médicas Admissionais, Periódicas, Mudanças de Função, Demissionais, retorno
ao trabalho e perícias Médicas. Conforme
especificações do anexo I do edital. Valor

Global: de R$41.800,00 (Quarenta e um
mil e oitocentos reais). Forma de pagamento: em 05 (cinco) dias úteis, após atestada a
execução dos serviços, emissão e aceite da
Nota Fiscal. Vigência: Até 31/12/2020. Dotação Orçamentária: Dotação Orçamentária
17 122 1.701 4.001 3390.36.00 – Pessoa
Física Administração do SAAE – Recursos
Humanos. Data da assinatura do contrato:
20/02/2020. – Rogério Eduardo de Oliveira,
Diretor Presidente do SAAE.
Pregão Presencial – 009/2020 – S.R.P.
Nº005/2020 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99
em Itabirito - MG, o Processo Licitatório
n° 024/2020, na Modalidade de Pregão
Presencial nº009/2020, S.R.P. 005/2019.
Objeto: Registro de preços 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 no dia 10/03/2020 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.
Pregão Presencial – 010/2020 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Pro-

cesso Licitatório n° 025/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº010/2020.
Objeto: aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual – EPI e Equipamento
de Proteção Coletiva - EPC, para os Servidores dos Sistemas de Abastecimento
de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 11/03/2020 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 011/2020 – S.R.P.
Nº006/2020 - Encontra-se aberto na sede
do Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio Branco, nº 99
em Itabirito - MG, o Processo Licitatório
n° 027/2020, na Modalidade de Pregão
Presencial nº011/2020, S.R.P. 006/2019.
Objeto: Fornecimento de refeição self
service na sede do SAAE e fornecimento
e distribuição de refeições prontas (almoço
e jantar) acondicionadas em embalagens
tipo “marmitex”, nas demais unidades
para os servidores do Serviço Autônomo
de Saneamento Básico de Itabirito-MG,
sob demanda, conforme especificações
do anexo I do edital. No dia 16/03/2020 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br.
Pregão Presencial – 012/2020 - Encontra-
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-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 028/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº012/2020. Objeto: Aquisição de conjunto motobomba
submersa, equipada com motor de 150 HP,
440 V, trifásico, 60HZ, a ser utilizada na
UTA - Unidade de Tratamento de Água do
Serviço Autônomo de Saneamento Básico
de Itabirito - MG, conforme especificações
do anexo I, do edital. No dia 17/03/2020 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 013/2020 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 029/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº 013/2020.
Objeto: Aquisição de estação elevatória
compacta de esgoto a ser instalada no polo
industrial Santa Luzia, localizado na Rua
Engenheiro Simão Lacerda, s/nº, Bairro
Padre Eustáquio, no município de Itabirito/
MG, conforme especificações do anexo I,
do edital. No dia 18/03/2020 às 09h00min,
na sala de reuniões do SAAE, situado à
Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 – Site www.
saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 014/2020 - Encontra-

-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 030/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº014/2020.
Objeto: Aquisição de tubos e conexões em
PEAD, para construção de rede de recalque do efluente de esgoto no Polo Industrial Santa Luzia, para o Serviço Autônomo de Saneamento Básico no Município
de Itabirito-MG, conforme especificações
do anexo I, do edital, no dia 19/03/2020 às
09h00min, na sala de reuniões do SAAE,
situado à Rua Rio Branco, nº. 99 – Centro,
em Itabirito - MG – CEP: 35.450-000 –
Site www.saaeita.mg.gov.br. E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br
Pregão Presencial – 015/2020 - Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito à Rua Rio
Branco, nº 99 em Itabirito - MG, o Processo Licitatório n° 031/2020, na Modalidade de Pregão Presencial nº 015/2020.
Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração de projeto e execução
de extensão de rede elétrica de distribuição
rural trifásica para o serviço Autônomo de
Saneamento Básico de Itabirito no Distrito
do São Gonçalo do Bação na cidade de Itabirito-MG, conforme especificações técnicas descritas no anexo I, do edital, no dia
20/03/2020 às 09h00min, na sala de reuniões do SAAE, situado à Rua Rio Branco,
nº. 99 – Centro, em Itabirito - MG – CEP:
35.450-000 – Site www.saaeita.mg.gov.br.
E-mail: compras@saaeita.mg.gov.br

Itabiritenses estão insatisfeitos com o
transporte coletivo oferecido na cidade
Os principais problemas apontados estão relacionados aos atrasos,
superlotação e quebra de veículos
GLAUCIENE OLIVEIRA

Mais uma vez o transporte coletivo oferecido na cidade de Itabirito foi pauta na reunião da Câmara de Vereadores do município, realizada no dia 10 de fevereiro.
Este é um assunto muito recorrente e polêmico, entre
vereadores e todos itabiritenses.
Atualmente, o serviço é prestado por meio de uma
concessão de utilização das linhas de ônibus da cidade,
que é disponibilizada desde 2007 à empresa Serra Verde.
O trabalho é estabelecido mediante licitação, conforme
as normas do Decreto nº 7401, responsável pelo regulamento de transporte público de Itabirito.
Desde outubro de 2017, a Secretaria Municipal de
Segurança e Trânsito conta com o Departamento de Fiscalização e Educação de Trânsito (Defet) que tem, entre
outras atribuições, o objetivo de fiscalizar o transporte coletivo, também funcionando como ouvidoria por meio do
(31) 3563-1625. Através do SAC, os principais problemas apontados estão relacionados aos atrasos, não cumprimento de horários, superlotação e quebra de veículos.
A equipe de reportagem do Jornal O LIBERAL
conversou com uma usuária do transporte, que preferiu
não se identificar, mas afirmou que vários carros estão
sem manutenção, pois apresentam defeitos constantemente. “Eles matam os horários sem dar nenhuma satisfação à população, a maioria são veículos velhos, que não
oferecem nenhum conforto ao usuário. Até os passageiros com dificuldade de locomoção sofrem com isso, cadê
os elevadores para eles?”, destacou indignada. Ela ressaltou ainda, que a superlotação nos ônibus é outro problema corriqueiro. “Fica inviável movimentar dentro dos
coletivos. Além disso, os motoristas trabalham sozinhos,
tendo que focar na direção e nas demais tarefas. Se não
tem ônibus suficiente, que aumentem então a frota, pois
a passagem eles sempre lembram de aumentar”, afirmou.
De acordo com a cidadã, a atuação dos coletivos
estão deixando a desejar em todos os cantos da cidade,
na opinião dela, se houvesse outra empresa dividindo o
serviço de transporte a qualidade poderia vir a aumentar.
“Acredito que se tivesse concorrência seríamos atendidos com mais qualidade. Não suportamos mais essa falta
de respeito por parte da empresa para com seus usuários.
Acredito que nem seja necessário gastar com pesquisa de
satisfação, pois é notória a insatisfação”, salientou.
Segundo a vereadora Rose da Saúde (PSDC) os
parlamentares já formalizaram solicitações junto ao
departamento responsável, reivindicando melhorias no
atendimento do transporte coletivo. “Essas solicitações
são estudadas pelos fiscais de ônibus, através de laudo
técnico onde se chega no deferimento ou indeferimento
do pedido. O poder público, no caso o prefeito, Detran e
o Defisco atuam no serviço de conferência de horários,
vistoria mecânica, check list da frota, estudos de ampliação de rota, pontos e linhas.”, explicou.
Sobre os atrasos das linhas, Rose disse que não é
necessariamente culpa exclusiva da concessionária. “A
Secretaria de Trânsito deve avaliar diversos pontos para
melhoria desses serviços, como: melhorar a plataforma
de integração de coletivos, melhorar fluxo de carretas e
veículos pesados na cidade, realizar ações mais efetivas
junto a guarda municipal, otimizar as placas de sinalização, entre outros.”, ressaltou.

João de
Carvalho

A CIDADE
E EU

drjoaodecarvalho@yahoo.com.br

O que os jovens querem?
NO INÍCIO da década de sessenta no mundo, especialmente
no Brasil, a gente viveu e assistiu à rebelião dos jovens que, através
de várias formas de protestos, formularam seu desejo de renovação. Eles queriam, sobretudo, assumir um papel mais ativo na sociedade. Daí o surgimento da contestação, até como senha do movimento juvenil. A música serviu como alicerce central e primeiro de
sua ousada atitude. A Bossa Nova acredito que tenha sido um dos
principais veículos de afirmação desta vontade criativa dos jovens.
Hoje, ainda restam representantes daquela época, que são cultuados pela sociedade atual. São valores maduros de ampla capacidade musical que superaram todas as dificuldades e ainda marcam,
na maturidade, pontos presenciais no meio social e artístico. Dentre
as mudanças podemos verificar a revolução sexual, familiar, religiosa, política, comportamental, psicoterápica e, sobretudo social.
A sociedade atual é em grande parte fruto daquela época de
visível contestação. Hoje, os jovens estão mais abertos à valorização de conhecimentos universitários, à música, ao esporte, à luta
pelo emprego, à participação política. Mas, infelizmente, a sociedade assiste a participação de jovens nos crimes de alta repercussão
nacional, sobretudo nas grandes cidades.
O ESTATUTO do adolescente, especialmente no seu conteúdo
criminal, não resolve a situação dos jovens atores de crimes graves.
O mundo moderno está se desenvolvendo de maneira vertiginosa
em todos os campos, e necessita de melhores e atuais normas legais para coibirem os excessos praticados por jovens e adultos que
agem contra e fora da lei.
“Os jovens brasileiros acreditam que o quê valoriza socialmente
na universidade é o fato de ela ser bem conceituada. Todavia, a
sociedade brasileira está num estágio modernizante, onde não mais
funcionam o esplendor do canudo na mão ou a ascendência familiar. É preciso ultrapassar todas as dificuldades da sucessão profissional. O jovem terá de haver-se com o valor de sua formação. Não
basta o diploma, é necessária a competência comprovada.
O estudo é importante para qualquer pessoa. Acho que a gente precisa ter uma base cultural para acompanhar a evolução do
mundo. Estudar faz parte do desenvolvimento de uma pessoa. E
para os jovens, o estudo é importante principalmente pela vivência
estudantil. E a vivência estudantil que eu digo é esse conviver com
as pessoas da mesma idade, mesmas ideias e experiências. Porque um jovem que não estuda, fica bitolado; não tem base cultural
nem convivência.
Um outro aspecto que foi abordado com relação ao estudo, é o
da profissionalização. É o mercado de trabalho que entra em jogo. E
para o estudante, uma das coisas mais difíceis é a parte do emprego, a falta de estágio. O ensino no Brasil, de modo geral, está bom,
mas o nível dos cursos é fraco”. (Livro “Conselhos”, pág. 425/426,
Soely Koene).
ENFIM, vamos valorizar nossos jovens, ajudando-os na realização de seus sonhos. Nós que lidamos com a juventude por muitos
anos, nas escolas estaduais e particulares, percebemos que os jovens necessitam do apoio dos adultos, nesse momento de transição. Eles são o Brasil do futuro.
“O triunfo pertence a quem se atreve”(Charles Chaplin).

NOTAS
DA PEDRA

cogumelo2005@yahoo.com.br

É carnaval: Nesta sexta às 21 horas, abertura oficial, em seguida o desfile do tradicional
Cordão da Velha, criação de Ivo Gonçalves
Martins e do saudoso Juca Toledo. Um cortejo
onde a banda executa as saudosas marchinha de carnaval. Muita
alegria e belas fantasias. No palco Maestro Vieira: Arte Samba, Cachaça com Arnica e Inconfidentes do Choro.
Sábado e domingo: Além do Cordão da Nova, uma série de shows animam os foliões para o Circuito Folia, muito bem coordenado pela secretária de cultura Júnia Melillo. No domingo, além da
bandalheira ampliada e renovada teremos o bandão de carnaval. É
carnaval para você participar com sua família. Venha pra Itabirito.
Confira a programação oficial que está sendo distribuída por toda
a cidade.
Recomposição: Anunciado pelo prefeito a recomposição salarial
para os servidores na ordem de 3,5%. E ainda equiparação no valor
do cartão alimentação para R$ 500 extensivo a todos os servidores
concursados. Bem diferente de um passado recente quando a classe
não era compensada e via seus salários serem corroídos pela inflação. É sempre importante fazer justiça àqueles que são verdadeiros
profissionais e movem a máquina administrativa no seu dia a dia.
Perda: A cidade perdeu Uiara de Oliveira, eficiente e dedicada funcionaria da agência do Banco Itaú. Desde a implantação da referida
instituição ela era referência, pelo conhecimento e dedicação na arte
de servir e orientar os cidadãos, principalmente os idosos. Seu sepultamento aconteceu na última terça-feira e centenas de amigos
e admiradores foram levar sua última homenagem. Aos familiares
nossos pêsames.
Borrachudo: Sagrou-se campeão no torneio de inauguração da
reforma do Ginásio Poliesportivo Pedro Cardoso. Houve festa e
muita comemoração por parte dos atletas e torcedores. É o Usina
Esperança fazendo História.
Brincando com a vírgula: A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. Ela pode condenar ou salvar.
Matar o rei não é crime. Matar o rei não, é crime. Coloque a vírgula
corretamente no texto a seguir: Um fazendeiro tinha um bezerro e o
pai do fazendeiro era também a mãe do bezerro.
Retorno: Quem está de volta à Bandalheira é o atleticano Honório Martins, suspenso nos últimos anos pelo processo 00013, ele
participa desde a sua fundação e na repercussão leva alegria e irreverência. Com ele, dezenas de amigos entram em sintonia revivendo os bons tempos, quando as músicas carnavalescas de outrora
misturavam as marchas fúnebres e hinos dos nosso clubes, óperas
e operetas em dó maior e nessa bagunça organizada estava lá o Honório, Juca Jau, Odely, Anésio, Negrão, Zé Antônio Braga, Gilbertinho, Rafael Ribeiro, Silvestre, Oscar Antunes e tantos outros que
contavam também com o serviço de marketing de Laercio Batista,
Guilherme Garrucha, e do próprio desembargador José Antônio.
Destaque para o incondicional apoio de Renato Papy Tudo. Afinal
Bandalheira é o endereço da alegria e das boas recordações.
Despedida: O Pe. Edmar da Paróquia de São Sebastiao conquistou
Itabirito no período de 24 de julho de 2015 a 09 de fevereiro de
2020. Na missa de despedida, lagrimas e tristeza. Houve homenagens, depoimentos e manifestações. Partiu dia 10 de fevereiro para
outra comunidade deixando aqui um trabalho extraordinário. A ele
nossa admiração e votos de felicidades sempre.
A grande Glaura: Os blocos Mó Fio e Barcanas fazem a alegria
do carnaval de Casa Branca. Gente de toda a região participam das
festividades momescas. Destaque para as fantasias e boa música.
Por onde anda? Gustavo Matos, destacado empreendedor e proprietário da Loja Chaves e Chaveiros que é destaque no Bairro
Praia. Gustavo, com sua liderança e capacidade de fazer amigos é
gente de expressão na Região dos Inconfidentes.
Para refletir: A inteligência é o que você usa quando não sabe o
que fazer. (Jean Piaget)

feira, 21 de fevereiro/2020
O LIBERAL Ed.1377 - Sexta-ITABIRITO
www.jornaloliberal.net
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Decoração do Itabirito Folia 2020
homenageia músicos da cidade
Praça da Bandeira é um dos principais pontos
da decoração, com o Maestro Dungas gigante

O Itabirito Folia transforma as ruas da cidade em um grande palco para homenagens. E, em 2020, os músicos
são a inspiração para a decoração de Carnaval, que evidencia grandes nomes da história do município. “Neste ano
o desafio é homenagear os músicos de Itabirito. A decoração tem elementos voltados para o tema, como instrumentos musicais e cores que fazem a transição com a música”, destaca Walter Martins, artista plástico responsável
pela decoração do Carnaval.
Aceitamos todos os cartões
Entregamos
Como marco da decoração, a Praça da Bande crédito
em
domicílio
deira ganha uma obra especial. “Fizemos uma
homenagem ao grande mestre, Maestro Dungas, com uma grande caricatura que foi possível
após algumas pesquisas. Dungas tem uma história de tradição na música itabiritense e a hoVinho
Cantina da
Papel Higiênico Bob
menagem é um resgate cultural, que faz parte da
Serra 1,5L
60m - R$10,
preparação para o centenário de Itabirito”, des- R$8,
Peito
de
Frango
taca Walter Martins, artista plástico responsável
kg- R$7,
pela decoração do Carnaval.
Lava roupas em pó
Os foliões são guiados pelas tradicionais
Cerveja Brussels
Tixan sachê - R$10,
Promalte 473ml - R$2,
fitas em todo o circuito, e a movimentação da
montagem dos enfeites acontece com força
ITABIRITO: Av. Queiroz Jr,706 - Praia - 3561-3108/3561-1669
R. Mar. Floriano Peixoto, 617 - Boa Viagem - 3561-1586
total para a cidade estar pronta para receber o
R. Francisco J. Carvalho ,446 - São José - 3561-3448
público entre os dias 19 e 25 de fevereiro. “A
OURO PRETO: R. José de Araújo Dias,10 - São Cristóvão -3552-0032
escolha dos homenageados é pela representatividade que eles tiveram e têm para a música de
Itabirito, tanto como professores e compositores
quanto incentivadores da arte. Itabirito é uma
cidade com grande aptidão musical, facilmente
constatada pela qualidade e quantidade de corporações, corais e bandas. A homenagem é a todos os músicos itabiritenses que fazem parte da
nossa historia, rumo ao 100 anos de Itabirito.”,
explica Junia Melillo, secretária de Patrimônio
Cultural e Turismo.
Ainda no Circuito Folia, a avenida terá banners com caricaturas de músicos itabiritenses,
como Padre Francisco Xavier, Maestro Vieira,
Liz Bastos e Dona Lolinha. Outro ponto marcante da decoração é a Praça da Estação, que
ganhou um letreiro gigante com os dizeres Eu
‘amo’ Itabirito; além de elementos que remetem
aos músicos. “Já faço parte desses movimentos
culturais da cidade há um bom tempo e, para
mim, é muito gratificante participar dessas decorações para o Carnaval da cidade. Os enfeites
estão muito bonitos e fizemos tudo com muito
carinho e com muito cuidado para agradar ao
folião”, afirma Marcos Fileto, que participa da
equipe de decoração do Carnaval.
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Equipe de profissionais da Rádio Cidade em
momento de confraternização

Mellilo e Lopez Empreendimentos Imobiliário Ltda EPP, por determinação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Melhoria do Ambiente – CODEMA, torna público
que solicitou, através do Processo nº 531/2020,
Licença Ambiental de Operação, para a atividade E-04-01-4 de loteamento do solo urbano, exceto distritos industriais e similares, Residencial
Esplanada da Serra, Bairro Portões – Itabirito/MG.

3561-0508
3561-3584
98979-4354

(31)

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

3561.7814

(31)

98

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

Elson
Cruz

O BERRO DO
BODE ZÉ

Falta de educação
e de disciplina
Não é a primeira e, certamente, não será a última abordagem
ao tema, considerando-se a falta de educação e de disciplina tupiniquim. Quando o brasileiro aprender a se comportar nas ruas,
especialmente, com relação ao trânsito de veículos; deixar de pensar que estando na rua é o mesmo que estar no seu quintal, aí,
sím, o assunto poderá ser deixado de lado. Muito já se discutiu
e muito já se cobrou, do poder público, providências com relação
à interferência da rodovia no trânsito de pessoas. Sugestões e
ideias mirabolantes, surgidas ao longo dos debates mantidos com
as autoridades do setor rodoviário, resultaram na implantação de
vários quebra-molas no trecho urbano da rodovia. Não é solução
ideal, fortemente criticada quando adotada em vias locais mas, na
rodovia, com o objetivo de mais segurança aos que a cruzam, há
que reconhecer sua validade. Contudo, para que essa validade se
confirme, contrapartida se faz necessária por parte da população.
Não é o que acontece e, há poucos dias, mulher, com criança de
dois anos no colo, foi atropelada fora da faixa, junto à ponte do
“Vai-e-Vem”, defronte o novo supermercado, segundo Boletim de
Ocorrência da Polícia Militar, por pura imprudência. Felizmente, ela
e a criança não sofreram nada sério e receberam assistência do
condutor envolvido, mas isso não teria acontecido, se a população
fosse disciplinada e mais educada. Há dois quebra-molas naquele
local, que deveriam ser usados, sistematicamente, por pedestres,
mas são desconsiderados pela grande maioria. Pessoas desembarcam naquele ponto e cruzam a rodovia, à revelia, sem qualquer
cuidado, forçando condutores a parar em local e momento indevidos. Apesar de a ignorância dizer que quebra-molas não é faixa de
segurança, o bom senso grita que pode e DEVE ser usado como
faixa de segurança, quando necessário. A mesma imprudência
se repete à entrada da rodoviária; pedestres abandonam a faixa
de segurança, pintada no asfalto, e cruzam o espaço à frente dos
veículos que entram, regularmente, e dos que saem da rodoviária
pela contramão. Se querem ser indisciplinados, que assim continuem; depois não vociferem contra o condutor!

O LIBERAL Ed.1377 - Sexta-feira, 21 de fevereiro/2020
www.jornaloliberal.net
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Ouro Preto está implantando
Centro de Segurança Integrado
Projeto começa a ser testado durante o carnaval e será ampliado após a folia

Passando por manutenção e
ampliação, o Centro de Segurança
Integrado, sistema de monitoramento por câmeras da Prefeitura
de Ouro Preto, será testado durante
o carnaval. Não é uma ação isolada apenas para este período, mas
para atender a todo o município a
curto, médio e longo prazo.
O processo de manutenção e
modernização teve início há seis
meses com o objetivo de reativar
o sistema que já existia, ampliando
com novas tecnologias de inteligência artificial. As imagens serão transmitidas diretamente para
um Data Center que ficará sob a
supervisão e operação da Guarda
Municipal, ligada à Secretaria de
Defesa Social do município.
Para Rafael Gomes, Gerente
de TI da Prefeitura de Ouro Preto,
responsável técnico pela implantação do sistema, esta “é uma ferramenta a mais para a atuação da
Guarda Municipal e dos demais
órgãos de segurança da cidade”.
Projeto Cidade Inteligente
O Centro de Segurança Integrado faz parte do projeto Cidade
Inteligente, que visa transformar
Ouro Preto em uma cidade mais
tecnológica. O projeto busca realizar ações eficazes na construção de uma cidade conectada,
universalizando todos os setores
da administração pública e da
sociedade. O resultado será uma
maior eficiência da gestão pública
e melhor prestação de serviço ao
cidadão.
Para fornecer mais conectividade e acessibilidade a serviços, o
prefeito Júlio Pimenta assinou um
decreto, publicado no Diário Oficial do município no dia 13 de fevereiro, dispondo sobre infraestrutura de dutovias de fibras óticas. A
ideia é possibilitar a passagem de
cabos de fibra ótica para a comunicação de dados e internet. “Esta
ação vai fomentar o compartilhamento de infraestrutura já existentes, minimizando transtornos com
novas obras no centro histórico,
e viabilizando o uso não só por

parte das empresas de telecomunicações que já operam na cidade,
mas também pelo município para
a passagem da fibra ótica que possa atender a este projeto voltado
para a segurança pública, e ainda
outras iniciativas como internet
wifi aberta em espaços públicos
no centro histórico”, complementa
Rafael Gomes.
Câmeras com Inteligência
Artificial Embarcada
Inteligência artificial pode
parecer coisa de filme de ficção
científica, mas já é uma realidade.
Vários dispositivos como celulares e serviços na internet (como
os do Google) já têm recursos de
inteligência artificial que auxiliam
o usuário, por exemplo, na hora de
capturar fotos. Agora, essa tendência tecnológica também está chegando á segurança pública, como
parte de um software de análise de
imagens de câmeras.
Câmeras com inteligência artificial são capazes de identificar
pessoas analisando detalhes de
rostos, identificar placas de veículos, identificar objetos como tipo
de veículos e fazer contagem de
fluxo em vias em tempo real para
estudos de melhorias, identificar
pichações em monumentos públicos, dentre outras inúmeras funcionalidades.
Estas novas tecnologias vêm

para complementar as estruturas
de videomonitoramento já existentes, pois requerem menos operadores humanos analisando as
imagens em tempo real, repassando esta tarefa para os algoritmos
de inteligência artificial, que, por
sua vez, se encarregam de alertar
as forças de segurança automaticamente sempre que uma ação fora
da normalidade ocorrer.
Em Ouro Preto esse sistema já
começa a ser testado durante o carnaval. O objetivo é fazer estudos
dos dados gerados para auxiliar
na implantação definitiva destes
equipamentos em toda a cidade
após a festa momesca.

Prefeitura repassa mais de R$100
mil para o esporte marianense
Na noite desta segunda-feira
(17) o prefeito Duarte Júnior esteve na Arena Mariana para entregar kits esportivos aos Conselhos Comunitários de Esportes e
às associações esportivas que representam o município em competições oficiais. Acompanhado
de integrantes da Secretaria de
Esporte, o prefeito repassou
mais de R$100 mil em materiais
esportivos.
“O esporte transforma a vida
das pessoas. Por isso, nunca deixaremos de investir e valorizar
as modalidades do município”,
afirmou Duarte que também reforçou o momento democrático
que o esporte em Mariana passa.
“Desconheço um município que
invista tanto no esporte como
Mariana. Não medimos esforços
para valorizar todas as modalida-

Pedro Ferreira

des”, concluiu.
Foram distribuídos mais de
300 itens divididos de acordo
com a demanda de cada Conselho e associação.
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